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Вступ 

Навчальний посібник розроблено у відповідності до програми з 

пропедевтики внутрішньої медицини для вищих медичних закладів освіти 

України ІІІ–IV рівнів акредитації для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна 

справа", 7.110104 „Педіатрія”, 7.11.0105 „Медико–профілактична справа”  

напряму підготовки "Медицина", до освітньо-кваліфікаційних характеристик 

(ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, 

затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 та експеримен-

тального навчального плану, розробленого на принципах Європейської 

кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженого Наказом МОЗ України 

від 31.01.2005 № 52. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється 

протягом 6 років, з них перші 5 років – загально-лікарська підготовка. 

Відповідно до навчального плану, вивчення навчальної дисципліни 

„пропедевтика внутрішньої медицини” здійснюється в V–VI семестрах, коли 

студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної 

біології, медичної та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології,  

біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, з 

якими інтегрується програма пропедевтики внутрішньої медицини. У свою 

чергу, пропедевтика внутрішньої медицини формує засади подальшого 

вивчення студентом клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, медичної 

психології, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної 

терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами "по вертикалі" та 

формування умінь застосовувати знання з основних методів обстеження 

внутрішніх органів в процесі подальшого навчання та у професійній 

діяльності. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно–модульною 

системою відповідно до вимог Болонської декларації. 

Згідно з Експериментальним навчальним планом підготовки фахівців, на 

вивчення навчальної дисципліни „пропедевтика внутрішньої медицини” 

виділено 6,5 кредитів (195 годин), 120 годин з яких складає аудиторна 

підготовка (у вигляді лекцій – 30 годин та практичних занять – 90 годин) і  

75 годин – самостійна робота студентів. Програма дисципліни структурована 

на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг 

навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових 

кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними 

відповідного модулю (залікового кредиту).  

Програма навчальної дисципліни “пропедевтика внутрішньої медицини” 

представлена двома модулями “Основні методи обстеження хворих в клініці 

внутрішніх хвороб” та “Симптоми і синдроми при захворюваннях внутрішніх 

органів”, поділеними на  9  змістових модулів. 

Посібник висвітлює основні положення першого модуля.  
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ В КЛІНІЦІ 

ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Введення в клініку внутрішніх хвороб. Основні правила 

розпитування та огляду хворого. 
 

Тема 1. Роль і місце пропедевтики внутрішньої медицини серед 

клінічних дисциплін терапевтичного профілю. 

Внутрішні хвороби займають важливе місце в медичній науці і практиці.  

До них належить велика група захворювань внутрішніх органів – легенів, 

серця, шлунка, кишок, печінки, нирок, ендокринних залоз тощо. Учення про 

методи розпізнавання хвороб називається діагностика.  

Значний внесок у розвиток діагностики і загальної терапії внутрішніх 

хвороб внесли вітчизняні клініцисти. 

Мудров М.Я. (1776-1831) - творець російської терапевтичної школи. 

Заснував анамнестичний метод, розробив схему історії хвороби. Вперше в 

Росії організував практичні заняття для студентів в клініці. Закликав лікувати 

не хворобу, а хворого. Розглядав хворобу як результат впливу зовнішнього 

середовища, в зв’язку з чим придавав велике значення гігієні. 

Захар'їн Г.А. (1829-1897) – детально розробив схему анамнезу і довів 

цей метод до висоти мистецтва.  Розробив класифікацію та діагностику 

туберкульозу. Описав зони збільшеної чутливості шкіри при захворюваннях 

внутрішніх органів. Був одним із творців гігієнічного напрямку в терапії. 

Боткін С.П. (1832-1889) - створив фізіологічний напрямок у медицині, є 

основоположником воєнно-польової медицини. Дав опис черевнотифозної 

лихоманки, вказав на інфекційну етіологію жовтяниці, встановив 

розходження між гіпертрофією і дилятацією серця, описав точку 

вислуховування діастолічного шуму при аортальній недостатності. 

Остроумов О. О. (1844-1906) - надавав великого значення вивченню 

спадкоємних порушень і впливів на хворого навколишнього середовища. 

Яновський Я. Г. (1860-1928) – засновник вітчизняної фтизіатрії. 

Розробив нові методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу, 

описав нові клінічні ознаки хвороби. Він зробив великий внесок в 

діагностику та лікування захворювань нирок. Обґрунтував фізіологічний 

шлях підходу до наукового аналізу клінічних явищ. 

Василь Парменович Образцов (1849-1920) - видатний клініцист, одним з 

засновників вітчизняної терапевтичної школи, послідовник С. П. Боткіна і  

І. П. Павлова. У 1875 році закінчив Медико-хірургічну академію, працював 

земським лікарем. В 1877-1878 р.р. В. П. Образцов приймає участь в якості 

полкового лікаря в російсько-турецькій війні. В 1879-м він працює у 

Німеччині, а роком пізніше, у 1880-му, захищає докторську дисертацію  
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«К морфологии образования крови в костном мозгу млекопитающих». Все 

його подальше життя пов’язане з Києвом. До 1888 р. він працював у 

воєнному шпиталі, а з 1888-го завідувачем терапевтичного відділення 

Київської міської лікарні, потім - приват-доцент, а з 1893-го - професор 

кафедри спеціальної патології і терапії, а з 1904 по 1918 рр. - завідувач 

кафедри факультетської терапевтичної клініки Київського університету. Його 

перу належить понад 50 наукових робіт, такі як «К физическому 

исследованию желудка, кишок и сердца», «Болезни желудка, кишок и 

брюшины». Дослідження вченого були спрямовані головним чином на 

розробку та удосконалення методів клінічного обстеження, вивчення 

захворювань серцево-судинної системи та органів кровообігу, а також хвороб 

шлунково-кишкового тракту. Він створив і обґрунтував оригінальний метод 

пальпації шлунка та кишковика (1887), а потім і інших органів черевної 

порожнини (метод топографічної пальпації органів черевної порожнини). До 

нього існувала думка, що пальпація органів можлива тільки при їх патології. 

Вчений довів, що у практично здорових осіб можливо прощупати шлунок, 

печінку та інше. Глибока систематична ковзна пальпація органів черевної 

порожнини по Образцову отримала загальне визнання та знайшла 

підтвердження після введення в клініку рентгенівського дослідження та 

хірургічних втручань. Ця методика була доповнена та удосконалена учнем  

В. П. Образцова М. Д. Стражеско.  

Василь Парменович розробив особливий метод безпосереднього 

вислуховування серця (1900), завдяки якому стало можливе вивчення 

природи ритму галопу і нормального третього тону серця. Запропонував 

оригінальний метод палець-пальцевої перкусії органів грудної та черевної 

порожнини у виді клацання (1910).  Описав клініку неврозів серця. Спільно зі 

своїм учнем М. Д. Стражеско вперше у світі довів можливість прижиттєвого 

діагнозу тромбозу коронарних артерій та інфаркту міокарда. 

Стражеско М. Д. (1876-1952) - представник Київської школи, видатний 

клініцист, що заснував клініко-фізіологічний напрямок у медицині. Він 

продовжував розробку методів глибокої пальпації органів черевної 

порожнини. 

Разом з В. Х. Василенко (1897-1987) М.Д Стражеско розробив вчення 

про серцеву недостатність і створив її класифікацію. М. Д. Стражеско описав 

різні симптоми при захворюваннях серцево-судинної системи, у тому числі 

"гарматний тон" при повній атріо-вентрикулярній блокаді, запропонував 

теорію ревматизму, як інфекційно-алергічного захворювання стрептококової 

етіології і виявив особливості взаємозв'язку ревматизму, сепсису і затяжного 

септичного ендокардиту. Створив інститут клінічної медицини, нині – 

Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад.  

М. Д. Стражеско АМН України". 
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Серед учених, які належали до Київської терапевтичної школи, академік 

АН УРСР Макс Мойсейович Губергріц (1886-1951) посідає почесне місце. 

Від студентських років до останніх днів життя діяльність Макса 

Мойсейовича була тісно пов’язана з Києвом, його клініками, науковими 

товариствами та медичною громадськістю. Він активно сприяв розвитку 

традицій київської терапевтичної школи. 

М. М. Губергріц народився 19 січня 1886 р. у м. Юр’єві (нині м. Тарту). 

Після закінчення із золотою медаллю гімназії у Ревелі, вступив на медичний 

факультет Юр’ївського університету, а у 1905 р. він перевівся до Київського 

університету. Після закінчення університету у 1911 р. М.М. Губергріц на 

запрошення В. П. Образцова залишився працювати у факультетській 

терапевтичній клініці, де й розпочав свою наукову діяльність. 1914 р. 

успішно склав докторські іспити й готувався до захисту докторської 

дисертації. У той час М. М. Губергріц вивчав методи дослідження серцево-

судинної системи, зокрема різноманітні способи виміру кров’яного тиску. 

Результати цих наукових досліджень вчений виклав у доповіді 

«Найпоширеніші способи визначення кров’яного тиску» на IV з’їзді 

російських терапевтів. М. М. Губергріц опанував за кордоном методику 

електрокардіографії у відомого клініциста Ф. Крауса, до якого його направив 

В. П. Образцов, та одним із перших у Російській імперії почав застосовувати 

її на практиці. Цим питанням присвячено низку його наукових праць того 

періоду: «До питання утворення ритму галопу» (1915), «Фізіологічні основи 

електрокардіографії» (1916), а також доповідь на V з’їзді російських 

терапевтів «Серцеві галопи й електрокардіографія». 

Наприкінці 1915 р. М. М. Губергріц їде до лабораторії І. П. Павлова, де 

працював майже три роки. Під керівництвом І. П. Павлова М. М. Губергріц 

написав свою докторську дисертацію «Найбільш вигідний спосіб 

диференціації зовнішніх подразнень» і успішно захистив її у Військово-

медичній академії 20 січня 1918 р. Разом із І. П. Павловим він написав працю 

про новий рефлекс вивільнення у собак (так званий рефлекс волі).  

М. М. Губергріц відмовився від посади штатного співробітника лабораторії, 

яку запропонував йому Іван Петрович Павлов, та повернувся до Києва. 

Незабаром його призначили завідувачем інфекційного відділення Київського 

клінічного військового шпиталю. Одночасно М. М. Губергріц працював 

позаштатним співробітником пропедевтичної терапевтичної клініки жіночого 

медичного інституту. В 1919 р. за рекомендацією В.П. Образцова його було 

обрано приват-доцентом терапевтичної клініки медичного факультету 

університету. На початку 1920 р. Рада медичного факультету Київського 

університету призначила М. М. Губергріца завідувачем кафедри патології і 

терапії, яку він очолював до кінця свого життя. У 1928 р. її об’єднали з 

кафедрою діагностики в єдину кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб.  
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Навколо М. М. Губергріца згруповуються талановиті співробітники та 

учні (А. С. Берлянд, Є. Б. Закржевський, А. И. Франкфурт, Л. С. Луканцевер, 

Е. Ш. Каменецький та ін.), які в майбутньому стануть професорами, 

керівниками терапевтичних кафедр. З’являється низка праць, присвячених 

функціональній діагностиці й клініці захворювань підшлункової залози та 

вегетативної нервової системи, проблемі болю,  тощо.  

Виразковій хворобі присвячено ряд праць М. М. Губергріца «Про 

диференційну діагностику виразкової хвороби» (1950), «До клініки виразкової 

хвороби», «Про дієтичне лікування кровотечних виразок шлунка» (1936).  

Великою заслугою М. М. Губергріца є те, що він виділив дуоденіти в 

самостійні захворювання. Ці положення обґрунтовано в таких працях «До 

питання про дуоденіти» (разом із Є. І. Чайкою, 1935), «Вплив катару 

дванадцятипалої кишки на хімічний склад крові та жовчі» (1949), «Про 

діагностику захворювань дванадцятипалої кишки» (1949). 

Значну увагу М. М. Губергріц приділяв функціональній діагностиці 

захворювань підшлункової залози. Зберегли своє значення такі праці 

вченого, як «До клініки хронічного панкреатиту» (1934) та «Про зв’язок між 

захворюваннями печінки й панкреатичної залози» (1934).  

Ціла низка праць М. М. Губергріца присвячена захворюванням 

кишківника. Тут насамперед слід відзначити його доповідь «Про неврози 

кишок» на III Республіканському з’їзді терапевтів Росії в 1927 р., а також 

детальне описання гострого й хронічного апендициту.  

Вин багато працював над вивченням сутності деяких хвороб 

порушеного харчування, передусім аліментарної дистрофії («Про 

аліментарну токсичну дистрофію», 1945), у ґенезі якої вирішального 

значення надавав аутоінтоксикації організму внаслідок зниження 

знешкоджувальної функції печінки. За редакцією М. М. Губергріца було 

видано посібник із лікувального харчування.  

Важливою ланкою наукової діяльності М. М. Губергріца була проблема 

фізіології і патології болю. Наслідком проведених досліджень були праці «До 

проблеми болю» (спільно з О. С. Берляндом та ін., 1933), «Про біль» (1938), 

«Хімічні зрушення при болю» (1938), «Про проблему болю» (1941) і «Про 

біль» (доповідь, опублікована після смерті М. М. Губергріца в «Избранных 

трудах», 1959). Заслуговують на увагу дані його клініки про різноманітні 

біохімічні зміни в організмі при больовому синдромі.  

У 1939 р. за редакцією М. М. Губергріца вийшов у світ посібник 

«Клінічна діагностика», друге видання якого було здійснено 1946 р. 

Колосальну наукову й клінічну діяльність М.М. Губергріца було високо 

оцінено: 1935 р. йому було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча 

науки УРСР. 
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У 1926-1927 рр. М.М. Губергріц очолював одночасно кафедру й клініку 

інфекційних захворювань Київського медичного інституту. Протягом 1931-

1934 рр. він керував ендокринологічною клінікою, а в 1930-1941 рр. – 

клінікою лікувального харчування, яка згодом розвинулася в Інститут 

харчування, одним із засновників якого був М.М. Губергріц.  

1949 р. М. М. Губергріца було обрано дійсним членом Академії наук 

Української РСР.  

Кончаловський М.П. (1875-1942) - багато зробив для розвитку методики 

діагнозу, встановивши чотири його частини. Клінічний діагноз повинен 

відображувати етіологію, патогенез захворювання, морфологію (анатомічна 

частина діагнозу) і функцію ураженого органа. М .П. Кончаловський створив 

нову інфекційно-алергійну теорію ревматизму, описав його клінічні форми й 

особливості перебігу. Розробив показання і протипоказання до переливання 

крові. Ним була описана клініка хлорозу, тромбоцитопенії, розвинуто вчення 

про гемопоетичну функцію шлунка. 

Ланг Г. Ф. (1875-1948) - вніс величезний вклад у розвиток внутрішньої 

медицини: вперше виділив гіпертонічну хворобу в самостійне захворювання, 

ввів поняття про дистрофію міокарда, розробив класифікацію хвороб 

системи кровообігу. 

М’ясников О. Л. (1899-1965) - видатний терапевт, праці якого 

присвячені найважливішим проблемам внутрішньої медицини – 

захворюванням печінки, гіпертонічній хворобі й атеросклерозу. За видатні 

заслуги в кардіології О. Л. М’ясников був визнаний гідним міжнародної 

премії "Золотий стетоскоп". Ним був написаний один з найкращих 

підручників з пропедевтики внутрішніх хвороб. Створив інститут терапії 

АМН. 

Професор Борис Соломонович Шкляр завідував кафедрою пропедевтики 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова в 

1936-1941, т в 1945-1950 рр. Цей талановитий науковець успішно поєднував 

велику лікувальну роботу з науково-педагогічною та суспільною діяльністю і 

запам’ятався своїм учням як блискучий лектор, педагог-методист, 

майстерний та чуйний лікар. Борис Соломонович – автор 67 наукових праць, 

у тому числі низки монографій та навчальних посібників. Підручник 

«Діагностика внутрішніх хвороб» витримав 6 видань і дотепер залишається 

одним із найкращих підручників із пропедевтики – основ клінічної 

грамотності кожного лікаря. Під керівництвом Б.С. Шкляра на кафедрі було 

захищено 15 кандидатських та докторських дисертацій. 

Діагностика як наукова дисципліна складається з трьох основних 

розділів:  

1. Розробки і вивчення методів спостереження і дослідження хворого - 

лікарської діагностичної техніки;  
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2. Вивчення діагностичного значення симптомів хвороб - семіотики;  

3. Вивчення особливостей мислення при розпізнаванні захворювання - 

методу діагностики.  

Мета і задачі пропедевтики внутрішньої медицини: 

- навчання діагностичним методам дослідження: 

а) основним - розпиту, огляду хворого, пальпації; перкусії; аускультації; 

б) додатковим (лабораторно-інструментальним): 

- вивчення симптомів і синдромів ураження внутрішніх органів, що  

виявляються за допомогою лікарських методів дослідження; 

- вивчення класичних форм захворювань внутрішніх органів, які 

найбільш  часто зустрічаються. 

Відповідно до методів, за допомогою яких  лікар виявляє ті чи інші 

симптоми, їх розділяють на суб'єктивні й об'єктивні. Суб'єктивні симптоми - 

це ознаки захворювання, про які лікар довідується з розпиту хворого. 

Об'єктивні симптоми виявляються при застосуванні об'єктивних методів 

дослідження - фізикальних (огляд, пальпація, перкусія, аускультація), 

інструментальних, лабораторних. Сполучення патогенетично пов'язаних  між 

собою симптомів зветься синдромом. 

Медична або лікарська деонтологія являє собою науку про професійний 

обов’язок медичних працівників. Основними питаннями деонтології є: 

взаємини лікаря і хворого; ятрогенії - хвороби, пов'язані з лікуванням; етика 

ведення важких і безнадійних хворих; самовдосконалення та колегіальність 

лікарів. Успіх лікування значною мірою визначається авторитетом лікаря. 

Сучасний лікар повинен знати всі новітні досягнення медицини, постійно 

читати нові книги і медичні журнали зі своєї і суміжної спеціальності, 

відвідувати засідання медичних товариств, конференції, пленуми та 

конгреси. 

Авторитет лікаря в значній мірі ґрунтується на його відношенні до 

хворого, чуйності, співчутті. Це відноситься і до поводження студентів під 

час курації хворих. 

У розмові з хворими лікар (студент) повинен уникати застосування 

незрозумілих для хворого слів і медичних термінів. Починаючи роботу в 

клініці, студенти повинні пам'ятати, що перше враження на хворого справляє 

зовнішній вигляд лікаря. Будь-яка неохайність в одязі, недостатньо чистий 

халат, погано вимиті руки лікаря залишають у хворого неприємні почуття, 

певною мірою знижують авторитет медичного працівника. 

 

Тема 2. Схема історії хвороби. Анамнестична частина історії 

хвороби. 

Історія хвороби - це найважливіший медичний документ, що складається 

на кожного хворого, який знаходиться на обстеженні чи лікуванні в 
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стаціонарі. Її пряме призначення - фіксувати всі дані про розвиток хвороби,  

факторах ризику (побутових, соціальних та  інших), клінічних проявах 

хвороби, лікуванні, перебігу захворювання, реабілітаційних заходах,  

підтримуючому і профілактичному лікуванні. Крім того, історія хвороби є 

важливим юридичним і науковим документом. Розробкою і впровадженням у 

вітчизняну медицину історії хвороби ми зобов'язані М. Я. Мудрову. Історія 

хвороби складається з наступних розділів: 

I. Загальні відомості про хворого (паспортна частина).  

II. Скарги. 

Ш. Розпит по органах та системах. 

IV. Анамнез захворювання. 

V. Анамнез життя. 

VI. Об'єктивне обстеження хворого. 

VII. Попередній діагноз. 

VIII. Дані додаткових досліджень. 

IX. Клінічний діагноз. 

X. Лікування. 

XI. Щоденники спостережень. 

ХП. Епікриз. 

Загальні відомості про хворого (паспортна частина). Необхідно 

довідатися прізвище, ім'я, по батькові хворого; вік (існують захворювання, 

пов'язані з визначеним віком людини, наприклад, атеросклероз, ішемічна 

хвороба серця частіше зустрічається в людей похилого віку; гостра 

ревматична лихоманка, вади серця - в людей молодого і середнього віку). 

Стать не менш важлива для діагностики: чоловіки частіше страждають на 

виразкову хворобу, жінки захворюваннями жовчовивідної системи. Професія 

хворого грає відому роль у розвитку ряду професійних захворювань (силікоз, 

вібраційна хвороба). Вона може також впливати на характер перебігу вже 

існуючих захворювань. 

Під час розпитування лікар з’ясовує скарги, які примусили хворого 

звернутися до нього. Серед скарг можна виділити головні (основні) і 

додаткові. Головні скарги ті, котрі змусили хворого звернутися до лікаря, і 

вони, як правило, є основними симптомами хвороби. Додаткові - скарги, про 

які хворий міг чи забути, чи не звернути уваги. Додаткові скарги 

виявляються при опитуванні по системах. При оцінці скарг можна розрізнити 

такі, котрі пов'язані безпосередньо з морфологічними змінами органів і 

тканин (пухлини, збільшення живота, набряк, деформація суглоба) чи з 

порушенням різних функцій організму (задишка, серцебиття, нудота, 

запаморочення), а також неприємними відчуттями, наприклад біль. До речі 

біль - скарга, яка зустрічається частіше всього. Якщо хворий скаржиться на 

біль, необхідно уточнити її локалізацію, характер, іррадіацію, тривалість, 
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причини появи та засоби, які сприяють усуненню болі, якими іншими 

неприємними відчуттями супроводжується. 

Анамнез захворювання (anamnesis morbi) повинен відбивати розвиток 

захворювання від його початку до теперішнього моменту. Необхідно 

з'ясувати час появи перших симптомів захворювання і детально їх описати. 

Охарактеризувати початок захворювання (гострий, поступовий). З чим 

пов'язує захворювання хворий. З'ясувати час першого звертання до лікаря, чи 

призначалося лікування (амбулаторне, стаціонарне), яке і його результати. 

Докладно з'ясувати перебіг захворювання: чи спостерігалося  поліпшення або 

погіршення стану за час хвороби. Чи з'явилися нові симптоми (які, час їхньої 

появи). З'ясувати причину останнього погіршення стану здоров'я, яка привела 

до госпіталізації хворого. 

 Розпит по органах та системах. Іноді хворий може забути розповісти 

про деякі свої неприємні відчуття або не звернути на них уваги. Тому йому 

треба задати низку запитань, які стосуються функціональної діяльності 

різних органів і систем організму. Опитування по системах проводиться в 

суворій послідовності. Отже, треба додатково розпитати хворого про його 

неприємні відчуття, пов’язані з розладами функції системи дихання (кашель, 

задишка, біль у грудях, кровохаркання), кровообігу (біль у ділянці серця, за 

грудниною, задишка, серцебиття, аритмії), травлення (біль, порушення 

апетиту, відрижка, печія, нудота, блювання, розлади випорожнення), нирок і 

сечовивідних шляхів (біль у попереку, розлади сечовипускання, зміни кольору 

сечі), нервової системи (безсоння, головний біль, дратливість, запаморочення)  

і органів відчуття (порушення зору, слуху, смаку, нюху, дотику).   

Важливе значення надається історії життя (anamnesis vitae) хворого, 

оскільки вона дає можливість виявити ряд індивідуальних особливостей 

хворого (як придбаних, так і спадкоємних), умови побуту і його праці, 

перенесені захворювання і т.д. Збираючи відомості, що стосуються дитячого 

віку, треба звертати увагу на місце народження хворого. Це насамперед 

пов’язано з тим, що деякі хвороби (наприклад, ендемічний зоб, малярія) 

більше поширені в окремих місцевостях; крім того, клімат місцевості іноді 

впливає на стан здоров'я і змінює схильність до деяких хвороб. Далі 

з'ясовують вік батьків хворого при його народженні, якою по рахунку 

дитиною був у родині, як розвивався в дитинстві, чи не відставав у 

фізичному чи розумовому розвитку від однолітків, як учився. Ці дані 

дозволяють оцінити стан здоров'я хворого при народженні та в дитячому віці. 

Трудовий анамнез - розпит хворого про його трудову діяльність. 

З'ясування наявності, навіть у минулому, професійних шкідливостей може 

сприяти правильному розпізнаванню захворювання. Обставини і характер 

роботи можуть бути прямою причиною деяких захворювань, а також 

впливати на сприйнятливість до найрізноманітніших хвороб. 
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Велике значення для стану здоров'я мають житлово-побутові умови в 

різні періоди життя хворого (окрема квартира чи гуртожиток, кімната в 

напівпідвалі та інші санітарні умови). Потрібно установити родинний стан 

хворого, скільки осіб мешкає разом з ним, стан їхнього здоров'я; яка 

матеріальна забезпеченість родини. Потрібно з'ясувати режим харчування 

хворого, чи збалансований його харчовий раціон по складу основних речовин 

- білків, жирів, вуглеводів, вітамінів. 

Необхідно також установити, які захворювання раніше були у хворого. 

Захворювання, із приводу якого звернувся хворий до лікаря, може бути 

наслідком чи ускладненням раніш перенесеної хвороби. Деякі інфекційні 

захворювання (кір, скарлатина), супроводжуються формуванням стійкого 

імунітету до даної інфекції; в той же час, після інших інфекційних 

захворювань (бешиха) імунного захисту немає, та  залишається схильність до 

їхнього повторення. 

Виявляють також шкідливі звички: тютюнопаління (з якого віку почав 

курити, кількість сигарет на день); надмірне вживання спиртних напоїв 

(частота і кількість), наркотиків. 

Спадкова схильність відіграє в ряді випадків немаловажну роль у 

діагностиці захворювання. Тому необхідно з'ясувати стан здоров'я батьків і 

найближчих родичів. Такі захворювання, як гемофілія, гемолітична анемія, 

цукровий діабет, психічні захворювання мають спадкову схильність. 

Необхідно також приймати до уваги можливість сімейних захворювань, що 

залежать від побутових умов, харчування, способу життя (схильність до 

ожиріння, подагри, туберкульозу). 

 

Тема 3. Загальний огляд хворого. 

Загальний огляд хворого як діагностичний метод зберіг своє значення 

для лікарів будь-якої спеціальності, незважаючи на велику кількість сучасних 

лабораторних і інструментальних методів дослідження. За допомогою огляду 

можна не тільки скласти загальне уявлення про стан організму хворого в 

цілому, але й поставити правильний діагноз "з першого погляду" 

(акромегалія, тіреотоксичний зоб та ін.). Патологічні ознаки, виявлені при 

огляді пацієнта, надають істотну допомогу в збиранні анамнезу і проведенні 

подальшого дослідження. 

Для того, щоб цілком використовувати всі можливості огляду, необхідно 

дотримуватися нижче зазначених правил: 

 освітлення, при якому робиться огляд;  

 техніка огляду; 

 план огляду. 

Огляд найкраще проводити при денному освітленні або при лампах 

денного світла. Крім прямого освітлення, що виявляє весь контур тіла і 
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складові його частини, варто застосовувати і бічне освітлення, що дозволяє 

виявити різні пульсації на поверхні тіла (верхівковий поштовх серця), 

дихальні рухи грудної клітки, перистальтику шлунка і кишечнику. 

Техніка огляду: хворий, цілком чи іноді частково оголений, може бути 

послідовно оглянутий у прямому і бічному освітленні. Огляд тулуба і грудної 

клітки краще проводити у вертикальному положенні, живіт варто оглядати у 

вертикальному і горизонтальному положенні.  

Виокремлюють загальний і детальний огляд. Під час загального огляду 

звертають увагу на загальний стан хворого, його положення, будову тіла та 

інше. Під детальним (місцевим) оглядом розуміють огляд частин і ділянок 

тіла - голови, обличчя, шиї, грудної клітки, живота, кінцівок. 

Спочатку проводять загальний огляд, який включає:  

1) загальний стан хворого;  

2) стан притомності і психічний стан хворого;  

3) положення тіла хворого;  

4) поставу і ходу хворого;  

5) будову тіла;  

6) стан вгодованості; 

7) стан шкіри і видимих слизових оболонок;  

8) стан м’язової системи;  

9) стан кісток і суглобів;  

10) стан лімфатичних  вузлів. 

Загальний стан хворого. З самого початку огляду лікар повинен 

оцінити загальний стан хворого. Під час визначення загального стану слід 

урахувати низку таких даних: фізична активність хворого, його поведінка, 

притомність, положення тіла. Розрізняють наступні загальні стани хворого: 

1) задовільний, 2) середньої тяжкості, 3) тяжкий, 4) вкрай тяжкий. 

Стан притомності і психічний стан хворого. Крім ясної свідомості, 

коли хворий розумно відповідає на всі запитання й добре орієнтується в 

навколишньому середовищі, зустрічаються різні розлади притомності.  

Ступорозний стан (stupor) - стан оглушення. Хворий погано 

орієнтується в навколишньому оточенні, на питання відповідає з 

запізненням. 

Сопорозний стан (sopor), чи сплячка, з якої хворий виходить на 

короткий проміжок часу при голосному оклику чи  тормошенні. Рефлекси 

збережені. 

Коматозний стан (coma) стан несвідомості, що характеризується 

повною відсутністю реакції на зовнішні подразники, відсутністю рефлексів і 

розладом життєво важливих функцій. Найбільш часто зустрічаються коми: 

- алкогольна кома (виникає при алкогольній інтоксикації); 

- апоплексична кома (спостерігається при крововиливі в мозок); 
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- гіпоглікемічна кома може виникнути при передозуванні інсуліну; 

-діабетична кома (кетоацидотична, гіперлактатемічна, гіперосмолярна) 

спостерігається при цукровому діабеті; 

- печінкова кома розвивається при гострій печінково-клітинній недос-

татності; 

- уремічна кома виникає при гострих токсичних ураженнях і в термі-

нальному періоді хронічних захворювань нірок; 

- епілептична кома спостерігається при епілепсії. 

Від вищеназваних порушень притомності слід відрізняти стан 

короткочасної втрати притомності, зумовленої тимчасовою ішемізацією 

головного мозку, що називається непритомністю, або зомлінням (syncope). 

Під час огляду можна оцінити психічний стан хворого: схвильованість, 

збудження, апатія, пригнічення. У деяких хворих, під час розвитку 

інфекційних захворювань (висипний і черевний тифи), пневмонії, а також у 

хворих на алкоголізм можуть з’являтися маячіння і галюцинації. 

Положення хворого. Розрізняють такі положення хворого: активне, 

пасивне і вимушене. Активне положення - хворий легко змінює своє 

положення в залежності від обставин. Пасивне положення спостерігається 

при несвідомому стані хворого і, рідше, у випадках крайньої слабкості. Хворі 

нерухомі, голова і кінцівки звішуються в силу їхньої ваги. Вимушене 

положення хворий приймає для припинення чи ослаблення наявних у нього 

хворобливих відчуттів (біль, кашель, задишка). 

Постава і хода. Постава – це загальний вигляд людини в положенні 

стоячи.  Якщо хворий ходить, не прикутий до ліжка, під час огляду звертають 

увагу на його поставу і ходу, які залежать від загального стану хворого, 

розвитку і тонусу м’язів, органів статики, центральної нервової системи, 

професії. Для здорової людини характерна пряма постава. Вона зустрічається 

у тих хворих, у яких загальний стан є задовільним. Наявність в’ялої постави, 

коли тулуб нахилений уперед, голова опущена, а руки звисають, вказує на 

значну фізичну слабкість або психічну депресію, що можуть бути наслідком 

певного захворювання. У хворих з ураженнями хребта постава стає сутулою. 

Дуже типовою є постава хворого з анкілозуючим спондилоартритом (хвороба 

Бєхтєрєва) в пізній стадії. Розрізняють виражену сутулість (згорбленість), 

витягнену вперед шию (поза “прохача”). У разі значного накопичення вільної 

рідини в черевній порожнині верхня половина тіла хворого відхилена назад, а 

живіт випинається вперед (“горда” постава).  

Хода здорової людини відзначається впевненістю, відповідною 

швидкістю і ритмічністю; причому рухи ніг, тулуба і рук цілком 

скоординовані. Наявність повільної, утрудненої ходи, коли хворий насилу 

пересувається, повільно переставляючи ноги, може свідчити про значну 

загальну слабкість, спричинену основним захворюванням. Хворий з 
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геміпарезом (неповний параліч м’язів однієї половини тіла, як наслідок 

перенесеного мозкового інсульту) під час ходіння виконує ураженою 

нижньою кінцівкою рух у вигляді півкола, не відриваючи п’яти від землі. За 

наявності захворювань нижніх кінцівок (вивих, анкілоз) хворий кульгає, 

спираючись на палицю. У разі ураження кульшового суглоба або сідничного 

нерва хворий береже хвору ногу і під час ходіння пересуває її вперед шляхом 

повороту всього таза без згинання ноги в кульовому суглобі і робить 

подібний до поклону рух тулубом. Хитлива, непевна хода спостерігається під 

час алкогольного сп’яніння, а також у хворих з ураженням лабіринту, 

мозочка, з порушенням мозкового кровообігу та у хворих на розсіяний 

склероз. Спастична хода є характерною ознакою для хворих, що перенесли 

запалення головного мозку. “Качача” хода малими кроками буває у хворих із 

розм’яканням кісток (остеомаляція). У хворих на спинну сухотку (tabes 

dorsalis) спостерігається атаксична (безладна) хода, зумовлена розладами 

координації довільних рухів нижніх кінцівок. Хода таких хворих невпевнена. 

Під час ходіння вони надмірно піднімають ноги і викидають їх уперед 

(“півняча” хода). Щоб легше зберегти рівновагу, вони широко розставляють 

ноги і ходять з опущеною головою, постійно контролюючи зором шлях під 

ногами. За наявності синдрому Паркінсона хода хворого скута, руки під час 

ходіння не виконують звичайних рухів, часто наполовину зігнуті в ліктьових 

суглобах; перший крок хворий робить з деяким утрудненням. Пересувається 

дрібними, досить швидкими кроками, а у разі зупинки і поворотів виникають 

значні утруднення. Голова хворого нахилена вперед, тулуб зігнутий, 

відзначається тремтіння пальців рук, нерідко голови. 

Будова тіла (habitus) хворого включає конституцію, масу тіла, зріст, 

розвиток м’язів. 

Конституція - сукупність функціональних і морфологічних 

особливостей організму, що склалися на основі успадкованих і набутих 

властивостей, що характеризують його реакції на вплив екзо- і ендогенних 

факторів. На морфологічний і фізіологічний статус людини особливу увагу 

звертав М.В.Черноруцький (1928), який створив класифікацію конституці-

ональних типів. Згідно з  класифікацією М. В. Черноруцького розрізняють 

три конституціональних типи: астенічний, гіперстенічний і нормостенічний. 

Нормостенічний тип характеризується пропорційним розвитком усіх 

частин тіла. Череп людей - нормостеніків видовжений, шия середньої 

довжини, грудна клітка широка, епігастральний кут майже прямий, живіт 

овальної форми, пружний, злегка випнутий, плечі широкі, кінцівки довгі; 

товсті, долоні і стопи широкі, підшкірна основа розвинена помірно, м'язи тіла 

розвинені добре, пружні. 

Астенічний тип характеризується значною перевагою подовжніх 

розмірів тіла над поперечними, нижніх кінцівок над верхніми, грудної клітки – 
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над животом. Череп видовжений, обличчя вузьке, шия довга і тонка, грудна 

клітка плоска і вузька, епігастральний кут менший за 90° (гострий), живіт 

впалий, плечі вузькі, таз вузький, кінцівки довгі, тонкі, пальці рук довгі, 

делікатні, лопатки відстають від грудної клітки, виступають, як пташині 

крила (scapulae alatae), підшкірна основа розвинена слабо, шкіра тонка, 

сухувата, м'язи розвинені слабо, в'ялі. 

Гіперстенічний тип характеризується відносною перевагою поперечних 

розмірів тіла. Живіт переважає над грудною кліткою, верхні кінцівки над 

нижніми, діафрагма стоїть високо. У гіперстеників обличчя широке, округле, 

шия коротка і товста, плечі й таз широкі, грудна клітка широка, коротка, 

випнута, міжреберні проміжки вузькі, надчеревний кут більший за 90°, живіт 

круглий, великий, випнутий, кінцівки короткі, товсті, долоні та стопи широкі, 

підшкірна основа розвинута добре, часто надмірно, шкіра щільна, еластична, 

м'язи розвинуті помірно. У цілому фігура гіперстеників кремезна. 

Конституціональні особливості не слід трактувати як такі, що наперед 

визначають певні хвороби, тобто призводять до їх розвитку. Разом з тим 

відомо, що у людей астенічного типу відзначається схильність до зниження 

артеріального тиску, частіше зустрічаються спланхноптоз (опущення органів 

черевної порожнини), виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. 

Натомість у гіперстеників частіше, ніж у нормо - і астеніків, спостерігаються 

підвищення артеріального тиску, ожиріння, подагра, цукровий діабет, 

атеросклероз, жовчнокам'яна хвороба. 

Зріст. Визначення зросту людини проводять за допомогою ростоміру. У 

дорослих чоловіків зріст коливається у середньому в межах від 165 до  

180 см, а у жінок — від 155 до 170 см. Довжина тіла у чоловіків високого 

росту становить 173-190 см, у жінок - 161 см і вище. Середній ріст у 

чоловіків – 167-172, жінок - 155-160 см. Низький зріст чоловіків менше за 

165 см, жінок - менше за 155см. Зріст у чоловіків менше ніж 130 см, а у жінок 

менше ніж 120 см вважається карликовим. Зріст понад 190 см вважають 

гігантським. Надмірна секреція гормону росту (соматотропіну) передньою 

часткою гіпофіза в молодому віці (до і під час статевого дозрівання) 

призводить до розвитку гігантизму, що характеризується пропорційним 

прискоренням росту всіх кісток скелету, особливо кінцівок, та значним 

подовженням всього тіла (більше ніж 190 см). У разі гіперсекреції 

соматотропіну після закінчення періоду фізіологічного росту в людей 

розвивається акромегалія, за наявності якої відзначається збільшення 

надбрівних дуг, носових кісток, нижньої щелепи, кистей, стоп, внутрішніх 

органів. У 90% випадків акромегалія розтіпається у хворих з аденомою 

гіпофіза, найчастіше еозинофільною, що виділяє надмірну кількість 

соматотропіну. Ненормально високий зріст спостерігається також у разі 

зниження функції статевих залоз - гіпогеніталізму, або євнухоїдизму. 



18 

Чоловіки, в яких кастрація була проведена до періоду статевого дозрівання, 

відзначаються дуже високим зростом, довгими нижніми кінцівками, 

широким тазом, слабко розвинутими геніталіями. У кастратів (євнухів) 

голова мала, адамове яблуко відсутнє, позначається помітне відкладення 

жиру на сідницях і в ділянці грудей, шкіра на обличчі зморщена, волосся на 

обличчі (борода, вуса), тулубі, над лобком і в промежині відсутнє. У жінок 

рання кастрація (повне видалення яєчників), виконана до періоду статевої 

зрілості, призводить до високого зросту, значного розвитку підшкірної 

основи, недостатнього розвитку молочних залоз і вторинних статевих ознак. 

Карликовий зріст найчастіше спостерігається внаслідок розладів функції 

ендокринних залоз, зокрема функції передньої частки гіпофіза та щитовидної 

залози. Гіпофізарна карликовість (гіпофізарний нанізм, гіпофізарна 

мікросомія), пов'язана з недостатньою секрецією соматотропіну, 

характеризується нормальними пропорціями частин тіла («мініатюрна» 

людина, ліліпут). Шкіра таких карликів ніжна і тонка, підшкірна основа і 

скелетні м'язи розвинуті слабко, статеві органи недорозвинуті, внутрішні 

органи малих розмірів, пропорційні зростові. Розумовий розвиток їх 

нормальний. Зниження функції щитовидної залози і недостатність 

тиреоїдних гормонів, що виникли в дитинстві, призводять до затримки 

фізичного і психічного розвитку. У таких осіб відзначаються карликовий 

зріст, непропорційно по відношенню до тулуба і голови короткі кінцівки, 

широкі і короткопалі кисті рук, широке з низьким чолом обличчя, глибокі 

очні западини, припухлі повіки, товстий язик, що не поміщається в роті, 

недорозвинені статеві органи; шкіра у них стовщена, пружноеластична 

(мікседематозна), рухи сповільнені, наявні глибокі розлади психіки, що 

передусім виражаються в недоумстві (кретинізм). 

Маса тіла. Визначення маси тіла проводять шляхом зважування за 

допомогою медичних ваг. Під час визначення нормальної маси тіла 

враховують зріст, окружність грудної клітки, вік, стать, конституцію тощо. 

Найбільш простою і поширеною є формула Брока для визначення нормальної 

маси тіла. За даною формулою, нормальна маса тіла людини становить: зріст 

(у см) – 100. Під час визначення маси тіла за формулою Брока припускаються 

коливання в межах ±10%. Збільшення маси тіла найчастіше спостерігається у 

разі ожиріння різного ґенезу та появі набряків. Зменшення маси тіла може 

бути зумовлено низкою причин: недостатнє харчування, розлади функції 

органів травлення (блювота, пронос), ендокрино-обміні порушення 

(тиреотоксикоз, цукровий і нецукровий діабет), злоякісні пухлини, тяжкі 

інтоксикації і інфекції, деякі розлади нервово-психічної діяльності.  

Стан вгодованості. Вгодованість залежить від ступеня розвитку 

підшкірної основи. Розрізняють середній, надмірний (підвищений) і 

знижений ступінь вгодованості. Оцінку ступеня вгодованості проводять за 
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допомогою звичайного огляду, вимірювання захопленої пальцями в складку 

шкіри або зважування. Шкіру разом із підшкірною основою найкраще на 

животі біля пупка або в ділянці лівого підребер’я, захоплюють між двома 

пальцями, утворену складку піднімають та вимірюють її товщину. У разі 

середньої вгодованості товщина складки становить близько 2 см, у разі 

зниженої – менша за цю цифру, а у разі підвищеного ступеня вгодованості – 

більша ніж 2 см. Надмірне накопичення жиру в організмі, що призводить до 

збільшення маси тіла на 20% і більше від середніх нормальних величин, 

називається ожирінням (adipositas, obesitas). 

 Різке схуднення, у разі якого зникає підшкірний жировий шар і 

атрофуються м'язи, називається виснаженням, або кахексією. Хворий з 

кахексією нагадує скелет, обтягнутий шкірою. Крім того, за наявності 

кахексії колір шкіри стає землисто-сірим, розвивається різка загальна 

слабкість. Кахексія може спостерігатися у разі розвитку злоякісних пухлин, 

особливо тих, які вражають органи травлення, та у хворих на хворобу 

Сіммондса (гіпоталамо-гіпофізарна кахексія). 

Огляд шкіри і видимих слизових оболонок. Забарвлення шкіри 

залежить від ступеня кровонаповнення шкірних судин, кількості і якості 

пігменту, товщини і прозорості шкіри. Бліде фарбування шкіри 

спостерігається при анеміях, кровотечах, аортальних пороках серця, 

захворюваннях нірок. Землистий відтінок шкіри - при злоякісних 

новоутвореннях, коричневий - при малярії, і колір "кава з молоком" - при 

підгострому септичному (бактеріальному) ендокардиті. Червоне забарвлення 

шкіри може мати минущий характер при гарячці, перегріванні тіла або 

постійний - в осіб, які тривалий час зазнавали впливу як високої, так і низької 

зовнішньої температури, у хворих еритремією, гіпертонією, цукровим 

діабетом. Синюшне забарвлення шкіри - ціаноз. При порушенні кровообігу 

ціаноз виражений на найбільш віддалених від серця ділянках тіла, а саме на 

пальцях рук і ніг, кінчику носа, губах, вушних раковинах - акроціаноз. Його 

виникнення залежить від підвищення вмісту у венозній крові відновленого 

гемоглобіну в результаті надлишкового поглинання кисню крові тканинами 

при уповільненні кровотоку. В інших випадках ціаноз набуває 

розповсюдженого характеру - центральний ціаноз. Причиною його є кисневе 

голодування в результаті недостатньої артеріалізації крові в малому колі 

кровообігу. Жовтяниця (icterus) характеризується жовтим забарвленням 

шкіри, слизових оболонок і склер внаслідок накопичення в тканинах 

жовчного пігменту білірубіну. Розвивається при захворюваннях печінки, 

жовчних проток, крові, серця, підшлункової залози. Причини темного 

фарбування шкіри, чи пігментації, різноманітні. З патологічних форм 

найбільше яскраво виражена пігментація шкіри при поразці наднирників 

(хвороба Аддісона), при малярії (меланоз). 
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Вологість шкіри: рясне потовиділення спостерігається в пропасних 

хворих при спаді температури, а також при туберкульозі, тіреотоксичному 

зобі, малярії, гнійних процесах і ін. Сухість шкіри може бути обумовлена 

великими втратами організмом рідини, наприклад, при проносах, тривалій 

блювоті  (токсикоз вагітності, органічний стеноз воротаря). 

Еластичність шкіри, її тургор визначається узяттям шкіри (звичайно 

черевної стінки чи розгинальної поверхні руки) у складку двома пальцями. 

При нормальному стані шкірна складка після зняття пальців швидко зникає, 

при зниженому тургорі довго не розправляється. 

Набряк (edema). Набряк розвивається внаслідок посиленого виходу 

рідини із судинного русла через стінки капілярів і скупченням її в тканинах. 

Рідина, що зібралася, може бути застійного (трансудат) або запального 

(ексудат) походження. Місцевий набряк залежить від місцевого розладу 

крово- і лімфообігу і спостерігається при закупорці вен тромбом, стиснення її 

ззовні пухлиною чи збільшеним лімфатичним вузлом. Загальний набряк, 

зв'язаний із захворюванням серця, нирок і інших органів, характеризується 

поширенням по всьому тілу (анасарка) або локалізацією на симетричних, 

обмежених місцях по обидва боки тіла. При розповсюджених і значних 

набряках транссудат може накопичуватися й у порожнинах тіла: черевній 

(ascites), плевральній (hydrothorax) і в порожнині перикарда (hydropericardium). 

Розрізняють набряки серцевого і ниркового походження. Серцеві 

набряки локалізуються на ранніх стадіях захворювання на нижніх кінцівках, 

виникають у вечірній час, щільної консистенції, холодні, шкіра над ними має 

синюшне забарвлення. Набряки ниркового ґенезу локалізуються на обличчі, 

на віках, виникають ранком, м'якої консистенції, теплі, шкіра над ними 

блідого забарвлення. 

Шкірні висипання (eruptio). При огляді шкірних покривів можуть 

виявлятися рубці після поранень, наривів і операцій, висипання: розеоли, 

папули, еритема, кропив’янка, пухирці, крововиливи, вузлики, вузли, 

пустули, фурункули, виразки, пролежні. 

Шкірні деривати. Діагностичну цінність представляє оцінка стану 

волосся і нігтів. Порушення росту волосся частіше спостерігається при 

ендокринних захворюваннях. Надмірне оволосіння всього тіла (гірсутизм, 

гіпертрихоз) може бути уродженим, але частіше зустрічається при пухлинах 

кори наднирників (синдром Іценко-Кушинга), статевих залоз. Зменшення 

росту волосся спостерігається при мікседемі, цирозах печінки, євнухоїдизмі й 

інфантилізмі. Волосся уражається також при деяких шкірних захворюваннях. 

Підвищена ламкість нігтів спостерігається при мікседемі, анеміях, 

гіповітамінозах; ураження можливе при деяких грибкових захворюваннях. 

Широкі стовщені щільні нігті зустрічаються при акромегалії. При 

бронхоектатичній хворобі, уроджених вадах серця нігті закруглюються, 
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стають подібними до годинникового скла. 

М'язова система. При огляді м'язової системи визначають ступінь її 

розвитку, який залежить від характеру роботи пацієнта, занять спортом й 

інше. Мають діагностичне значення місцева атрофія мускулатури, особливо 

кінцівок, що виявляється за допомогою виміру їхньої окружності і 

порівняння з даними симетричного місця другої кінцівки. Діагностичну роль 

має також визначення м'язової сили і виявлення розладів функції м'язів 

(судоми). Місцева (обмежена) атрофія окремих груп м'язів спостерігається у 

хворих із захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС), наприклад, 

атрофія м'язів паралізованої кінцівки, що розвинулась після перенесеного 

мозкового інсульту, ураження периферичних нервів, яке виникло внаслідок 

бездіяльності м'язів, трофічних розладів. До розвитку цієї патології 

призводять дерматоміозит, вузликовий періартеріїт (на нижніх кінцівках). 

Іноді у разі ураження ЦНС (крововилив у мозок) розвивається надмірне 

напруження певних м'язів з утворенням їх контрактур. За наявності 

запалення м'язів (міозиту), дерматоміозиту, трихінельозу під час пальпації 

скелетних м'язів виявляють їх болючість і часто припухлість. 

Дослідження кістково-суглобової системи. При дослідженні суглобів 

звертають увагу на їхню конфігурацію, обмеженість і болючість при 

активному і пасивному рухах, набряклість, гіперемію прилеглих тканин. Для 

вимірювання обводу суглобів і довжини кісток використовують сан-

тиметрову стрічку. В деяких випадках застосовують спеціальний кутомір для 

визначення обсягу рухів у суглобах та виконують низку інструментально-

лабораторних досліджень (рентгенографію, пункцію суглобів, артроскопію, 

бактеріологічні, біохімічні аналізи, серологічні проби тощо). Множинне 

ураження, головним чином, великих суглобів, характерне для гострої 

ревматичної гарячки. Ревматоїдний артрит викликає ураження в першу чергу 

дрібних суглобів кистей рук з наступною їхньою деформацією. При 

деформуючому остеоартрозі спостерігається потовщення останніх фаланг 

пальців рук і ніг (вузли Гебердена). Моноартрит (ураження одного суглоба) 

частіше виникає при туберкульозі або гонореї.  

Поряд з оглядом проводять пальпацію суглобів, за допомогою якої 

можна визначити температуру шкіри над суглобом (у разі його запалення 

вона стає «гарячою»), виявити набряк та інфільтрат періартикулярних 

тканин, рідину в суглобовій порожнині, болючість. Для визначення наявності 

внутрішньосуглобового випоту застосовують поштовхоподібну, або 

балотуючу пальпацію: притиснуті разом 3 або 4 пальці встановлюють на 

ділянку суглоба (наприклад, на чашечку колінного суглоба) і виконують 

ними декілька коротких і сильних поштовхів у напрямку до середини 

суглобової порожнини. За наявності рідини в порожнині суглоба 

відчуваються коливання (флюктуація). 
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Болючість суглобів і білясуглобових ділянок (м'язи, сухожилки) ви-

діляють шляхом пальпації і натискання. У разі ураження суглобів, крім скарг 

хворого на біль, що з'являється спонтанно і під час рухів, можна виявити 

болючість різного ступеня вираженості під час натискання на ці суглоби або 

на сусідні ділянки. Болючість під час натискання на кістки і суглоби іноді 

має певне діагностичне значення. Так, болючість під час натискання на 

остисті відростки хребців може свідчити про розвиток патологічних змін, 

наприклад, туберкульозного спондиліту.  

Наявність болючості під час натискання на передню поверхню 

плечового суглоба звичайно свідчить про розвиток плечо-лопаткового 

періартриту. 

Далі досліджують активну і пасивну функції суглобів. З метою визначення 

активної рухомості суглобів хворого просять виконати самостійно різні рухи 

кінцівок і хребта (згинання, розгинання, повертання праворуч і ліворуч). Для 

вивчення пасивної функції лікар сам виконує різні рухи в суглобах хворого, 

який лежить вільно в ліжку чи на кушетці. Дослідження функції суглобів слід 

проводити обережно, щоб у хворого не виникли біль та інші неприємні 

відчуття. Під час виконання активних і пасивних рухів іноді можна почути 

хруст чи тріск у суглобах або відчути долонею, покладеною на їх поверхню, 

тертя чи дрібне тремтіння. Ці звукові явища виникають під час тертя 

суглобових закінчень, поверхня яких стає нерівною внаслідок значних 

кісткових і хрящових змін. За наявності захворювань суглобів, крім болючості, 

виявляють зміни конфігурації, різного ступеня обмеження їх рухомості. В 

більш пізніх стадіях захворювання, особливо у разі розвитку ревматоїдного 

артриту, виникають контрактури, тобто значні обмеження рухомості в 

суглобах, які обумовлено патологічними процесами в самих суглобах і 

навколишніх м'яких тканинах. Цілковита нерухомість суглоба називається 

анкілозом (від грец. ankylos - кривий). Анкілоз може бути функціональним 

(тимчасовим), наприклад, спричиненим болем, і органічним (постійним), на-

приклад, зумовленим розвитком ревматоїдного артриту, після травм. 

Дослідження лімфатичних вузлів. За допомогою огляду і пальпації 

досліджуються такі периферичні лімфатичні вузли: шийні, підщелепні, над- і 

підключичні, пахвові, ліктьові, пахвинні та підколінні. Нормальні, незмінені 

лімфатичні вузли не видні і не визначаються пальпаторно. Збільшені перифе-

ричні лімфатичні вузли пальпуються без особливих зусиль. У разі значного 

збільшення вони стають видимими і під час огляду. Під час огляду звертають 

увагу на шкіру над лімфатичними вузлами. Для судження про стан 

лімфатичних вузлів, крім огляду, необхідно застосовувати і метод пальпації. 

Лімфатичні вузли обмацують долонною поверхнею пальців рук, а більш 

глибоку пальпації проводять кінчиками пальців. Варто звернути увагу на 

величину лімфатичних вузлів, їхню болючість, рухливість, консистенцію, 
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спаяність зі шкірою. 

При лімфаденітах лімфатичні вузли збільшені, трохи ущільнені, рухливі, 

болісні при пальпації, шкіра над лімфовузлами почервоніла. При 

туберкульозі збільшуються частіше шийні лімфатичні вузли, які стають 

щільної консистенції, вони спаяні зі шкірою і між собою, є свищеві ходи. 

При лімфогранулематозі характерно системне збільшення частіше шийних і 

пахвових, рідше пахвинних лімфатичних вузлів, помірної щільності, які 

спаяні в пакети з добре рухливою шкірою над ними. При метастазах пухлин 

лімфатичні вузли кам'янистої щільності, не спаяні зі шкірою і між собою.  

Місцеве збільшення периферичних лімфатичних вузлів буває за 

наявності ракових метастазів у цих вузлах. Походження деяких віддалених 

метастазів уявляється наступним чином (за В. А. Печатніковою, 1967). 

Наприклад, на початку захворювання  на рак шлунку за звичай має місце 

ортоградний шлях метастазування, тобто ракові клітини розповсюджуються 

по току лімфи. По мірі блокування лімфовузлів метастазами рака з’являється 

ретроградний лімфоток та ретроградні метастази (через забрюшинні 

лімфатичні шляхи — метастази Крукенберга в яєчники, метастази Шніцлера 

в параректальну клітину, метастази в пупок через круглу зв’язку печінки — 

вузлик сестри Мері Джозеф, метастаз Айріша в пахвинний лімфовузол). При 

блокуванні метастазами парастернальних лімфовузлів лімфа, яка тече в 

верхні вузли цього ланцюга від нижніх глибоких вузлів шиї, зустрічає 

перешкоду, та в надключичних лімфовузлах з’являються ретроградно-

лімфогеним шляхом метастази Вірхова. Вірхівська «залоза» - щільний 

збільшений лімфатичний вузол на шиї, що пальпується між ніжками 

грудино-ключично-соскового м'яза і верхнім краєм ключиці, є властивим для 

метастазу раку шлунка. Походження метастазів Вірхова може бути 

обумовлено і іншими шляхами розповсюдження ракових клітин.  

Збільшення лімфатичних вузлів середостіння виявляють за допомогою 

рентгенологічного дослідження, мезентеріальних - за допомогою 

ультразвукового. В деяких випадках з діагностичною метою вдаються до 

пункції або біопсії периферичного лімфатичного вузла. 

 

Тема 4. Огляд окремих частин тіла. 

Після проведення загального огляду звертають увагу на окремі частини 

тіла, зокрема оглядають голову (череп), обличчя, порожнину рота, шию, 

грудну клітку, живіт, кінцівки. 

Голова (череп). Під час огляду голови оцінюють її форму і величину. 

Звичайно в нормі величина голови (черепа) є пропорційною стосовно 

обличчя й інших частин тіла. Це мезоцефальний тип голови. Надмірно мала 

голова (мікроцефалія) спостерігається у дітей із природженим ідіотизмом, а 

ненормально велика голова (макроцефалія) - у хворих з водянкою головного 
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мозку (гідроцефалією). У дітей, хворих на гідроцефалію, відзначають широкі 

тім'ячка та великий череп, що не відповідає маленькому обличчю. 

Рахітичний череп (після перенесеного рахіту) має квадратну форму, причому 

потилична кістка сплощена, скошена майже вертикально, лобні горби 

помітно випинаються. Монголоїдний череп характеризується кулеподібною 

формою, заокругленою верхівкою. Зустрічається у дітей із природженим 

ідіотизмом. Голова у вигляді башти (баштова голова) часто відзначається за 

наявності природженої гемолітичної анемії. 

Характерними ознаками розвитку акромегалії, крім помітно збільшених 

стоп і кистей рук, є надмірно розвинута нижня щелепа, товстий довгий ніс, 

що в цілому призводить до утворення певної патологічної форми голови. 

Слід звернути увагу на положення голови. Так, хворі на менінгіт 

відкидають голову назад. Тремтіння голови можна спостерігати у людей 

старечого віку, в яких розвинувся атеросклероз артерій підкірки головного 

мозку (атеросклеротичний паркінсонізм). У разі недостатності аортальних 

клапанів часто спостерігається синхронне зі скороченнями серця 

похитування головою. 

Звертають увагу на волосяний покрив голови. Зміни оволосіння голови, 

як, наприклад, облисіння у молодих людей, можуть бути результатом себореї - 

захворювання, що характеризується підвищеним виділення шкірного сала, 

яке зумовлене розладами нервової, ендокринної систем та іншими 

чинниками. Гніздове колоподібне облисіння (аlоресіа аrеаtа) буває у хворих 

на сифіліс. У деяких неохайних, брудних осіб під час огляду волосяного 

покриву голови можна виявити вошивість. 

Обличчя. Вираз обличчя залежить від різних патологічних психічних і 

соматичних станів, віку, статі. 

При багатьох захворюваннях обличчя здобуває характерний вид: 

1. Набряк обличчя найчастіше зустрічається при захворюваннях нірок 

(гломерулонефрит)- набрякле, бліде обличчя, мішки під очима, вузькі очні 

щілини, суха шкіра. 

2. Обличчя Корвізара – характерно для хворих із серцевою 

недостатністю. Воно набрякле, жовтувато-бліде із синюватим відтінком. Рот 

постійно напіввідчинений, губи ціанотичні. 

3. Гарячкове обличчя (facies febris) – гіперемія шкіри, блискучі очі, 

збуджене вираження. При крупозній пневмонії пропасний рум'янець 

яскравіше виражений на стороні запального процесу в легені. 

4. Змінено риси обличчя і його вираження при різних ендокринних 

захворюваннях: 

а) акромегалічне обличчя – збільшення видатних частин (ніс, підборіддя, 

вилиці) зустрічається при акромегалії; 

б) мікседематозне обличчя свідчить про зниження функції щитовидної 
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залози, воно рівномірно заплиле, з наявністю слизового набряку, очні щілини 

зменшені, контури обличчя згладжені, волосся на зовнішніх половинах брів 

відсутнє; 

в) тиреотоксичне обличчя (facies basedovica) – обличчя хворого, що 

страждає гіперфункцією щитовидної залози, рухливо, з розширеними очними 

щілинами, посиленим блиском очей, витрішкуватістю, що додає обличчю 

вираження переляку; 

г) місяцеподібне, інтенсивно червоне, лискуче обличчя з розвитком у 

жінок бороди, вусів характерно для хвороби Іценко-Кушинга.  

5. Сардонічний сміх (risus sardonicus) – стійка гримаса, при якій рот 

розширюється як при сміху, а чоло утворює складки, як при сумі, 

спостерігається у хворих правцем. 

6. Обличчя при мітральному стенозі (facies mitralis) - моложаве обличчя, 

ціанотичний рум'янець. 

7. Обличчя Гіппократа (facies Hyppocratica) – описане вперше 

Гіппократом зміни рис обличчя, пов'язані з колапсом при важких 

захворюваннях органів черевної порожнини (розлитий перитоніт, перфорація 

виразки шлунка, розрив жовчного міхура): запалі очі, загострений ніс, 

мертвотно-бліда із синюшним відтінком шкіра обличчя, покрита великими 

краплями холодного поту. 

Далі оглядають окремі частини обличчя (очі, повіки, ніс, губи). 

Очі. Під час огляду очей треба звернути увагу на величину очних щілин, 

на повіки, кон’юнктиву, очні яблука, склери, рогівку і зіниці.  Опущення 

(птоз) однієї верхньої повіки є ознакою паралічу окорухового нерва, що може 

виникати внаслідок крововиливу в мозок. Сукупність симптомів, як 

однобічне западання очного яблука, звуження очної щілини, опущення 

верхнього віку і звуження зіниці, складає синдром Горнера, указує на 

стиснення симпатичного нерва пухлиною, розширеною аортою й ін. При 

порушенні ліпідного обміну зустрічається місцеве відкладення холестерину в 

шкірі вік і під віками у виді плоских, злегка піднятих жовтуватих плям - 

ксантом. 

Огляд кон’юнктиви. Під час огляду слизової оболонки повік можна 

виявити блідість (у разі анемії), почервоніння (у разі запалення), синюшність  

(у разі гіпоксії). На кон’юнктивах повік, склепінь і очних яблук можуть 

спостерігатися дрібні крововиливи, виникнення яких зумовлене артеріальною 

гіпертензією, коклюшем, підгострим інфекційним ендокардитом. 

Витрішкуватість обох очей (exophtalmus) характерно для 

тиреотоксикозу. Западання очних яблук (enofhtalmus) типово для мікседеми.  

Зіниці. Оцінка форми і рівномірності зіниць, їхньої реакції на світло, 

"пульсації", а також дослідження акомодації і конвергенції мають значення при 

ряді захворювань. Звуження зіниць (miosis) спостерігається при уремії, 
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пухлинах мозку і внутрічерепних крововиливів, отруєнні препаратами морфіну. 

Розширення зіниць (midriasis) зустрічається при коматозних станах, за винятком 

уремічної коми, а також при отруєнні атропіном. Нерівномірність зіниць 

(anisocoria) відзначається при ряді поразок нервової системи. 

У хворих з недостатністю аортальних клапанів нерідко можна конста-

тувати ритмічне, синхронне з серцевими скороченнями звуження і роз-

ширення зіниць. 

Дослідження реакції зіниць на світло проводять у такий спосіб. Лікар 

своїми долонями щільно прикриває очі обстежуваного (в темряві зіниці 

розширюються), після чого відводить долоні від очей і стежить за реакцією 

зіниць. Якщо реакція зіниць на світло збережена, то під час потрапляння 

променів світла в очі зіниці звужуються. У разі ураження зорового нерва, 

отруєння морфіну гідрохлоридом та атропіну сульфатом, а також під час 

розвитку коматозного стану та патологічних змін у головному мозку реакція 

зіниць на світло відсутня. 

З метою дослідження реакції зіниць на акомодацію лікар пропонує 

хворому дивитись на кінчик пальця, який повільно наближують до очей 

хворого, а потім віддаляють від них. Такі рухи кінчика пальця повторюють 

декілька разів. Якщо реакція на акомодацію збережена, під час наближення 

кінчика пальця зіниці звужуються, а під час віддалення - розширюються. 

Реакція зіниць на акомодацію відсутня у разі отруєння атропіну сульфатом та 

після його введення в кон'юнктивальний мішок, а також у разі ураження 

периферичних очних нервів. Часто під час розвитку спинної сухотки, рідше - 

у разі розвитку розсіяного склерозу і пухлин головного мозку спостерігається 

симптом Аргайлла Робертсона, суть якого полягає в тім, що у разі 

збереження реакції на акомодацію відсутня реакція зіниць на світло 

(внаслідок ураження волокон окорухового нерва). 

Ніс. Оглядаючи ніс, звертають увагу на його форму, забарвлення шкіри, 

прохідність каналів. Сідловидний ніс спостерігається за наявності 

природженого і третинного сифілісу. Товстий ніс буває у хворих на 

акромегалію. Почервоніння носа, зумовлене розширенням шкірних судин, 

часто спостерігається у хворих на алкоголізм. 

За наявності ринофіми (своєрідне хронічне захворювання шкіри носа) 

ніс буває червоним, збільшеним, спотвореним. Різкі дихальні рухи крил носа - 

розширення ніздрів під час вдиху і звуження під час видиху - 

спостерігаються у разі сильно вираженої задишки. Носові кровотечі 

(еріstaxis) виникають за наявності артеріальної гіпертензії, лейкозу, уремії та 

у разі ушкодження і ламкості судин слизової оболонки носа. Слизове і 

слизово-гнійне виділення з носа буває під час катарального запалення 

слизової оболонки носа (риніт), гнійне — під час запалення гайморової 

порожнини та лобної пазухи. На крилах носа і біля них може з'являтися 
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герпетична висипка (herpes nasalis), про яку мова вже була. 

У разі викривлення перегородки носа, за наявності в ньому поліпів, 

набряку слизової оболонки носове дихання утруднене, про що може свідчити 

відкритий або напіввідкритий рот. 

Губи. Під час огляду на губах можна виявити герпетичну висипку 

(herpes labialis); про цю висипку та її діагностичне значення було сказано 

вище. У хворих із серцевою і дихальною недостатністю відзначають ціаноз 

губ як прояв гіпоксії. Блідість губ часто є ознакою вираженої анемії. 

Потріскані сухі губи можна виявити у хворих з високою температурою тіла, 

спричиненою інфекційними захворюваннями. 

Методика огляду порожнини рота, зіва і мигдаликів описана в розділі, 

присвяченому методам дослідження системи органів травлення. 

Вуха. На вушних раковинах іноді спостерігають щільні вузлики (tophi 

urici), що містять солі сечової кислоти і зустрічаються у хворих на подагру. 

Вушні раковини можуть бути деформованими внаслідок різних патологічних 

процесів, зокрема таких, як туберкульозний вовчий лишай (lupus vulgaris). 

Треба звернути увагу на те, чи немає виділень із слухових каналів, що може 

свідчити про наявність запалення середнього вуха. 

Шия. Під час огляду шиї іноді можна виявити збільшення лімфатичних 

вузлів, рубців, зоб (збільшення щитовидної залози), венозну і артеріальну 

пульсацію. Розширення і пульсація шийних вен відзначається у разі 

недостатності тристулкового клапана. Значне розширення (набухання) 

шийних вен виникає внаслідок порушення відтоку крові з верхньої 

порожнистої вени, що спостерігається за наявності пухлин середостіння, 

ексудативного і злипливого перикардиту. Часом відзначається деформація 

шиї, наприклад, за наявності дуже збільшених шийних лімфатичних вузлів 

або великих розмірів зоба. 

Огляд грудної клітки і живота буде описаний в розділах, присвячених 

методам дослідження систем органів дихання і травлення. 

Кінцівки. Під час огляду верхніх і нижніх кінцівок звертають увагу на 

різні зміни, що мають істотне значення для діагностики внутрішніх хвороб, 

зокрема хвороб кісток і суглобів. У хворих можна виявити деформації кісток 

і суглобів, припухлість, почервоніння шкіри в ділянці ураження, паралічі, 

тремтіння пальців рук, варикозне розширення вен, звичайно на гомілках і 

стегнах, варикозні і трофічні виразки, шкірні ураження, наприклад, вузлувату 

еритему на передній поверхні гомілок, атрофію м'язів, рубці, що виникли 

після перенесених травм, туберкульозу кісток та гнійного остеомієліту тощо. 

Під час огляду кистей рук іноді можна виявити колбоподібне стовщення 

кінцевих фаланг пальців у вигляді барабанних паличок. Причому 

відзначають опуклість нігтів, їх форма нагадує форму годинникових скелець. 

Цей феномен спостерігається за наявності хронічного абсцесу, кавернозного 
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туберкульозу легенів, бронхоектазії, затяжного інфекційного ендокардиту, 

природжених вад серця, які супроводжуються синюхою. 

У хворих із синдромом Рейно, який нерідко є початковим проявом 

системної склеродермії, можна спостерігати симптом «мертвого пальця» або 

«мертвих пальців», коли пальці стають бліді і холодні, як у мерця, їх 

чутливість знижена. Це явище пов'язане зі спазмом судин і може тривати  

до 1-2 год. 

Вузли Гебердена, що являють собою щільні стовщення на кінцевих 

фалангах пальців на тильній поверхні їх основи, зустрічаються у хворих на 

деформуючий остеоартроз. Під час огляду нижніх кінцівок слід звернути увагу 

на викривлення гомілок як наслідок перенесеного в дитинстві рахіту, на 

шаблеподібні гомілки, що відзначаються у хворих на природжений сифіліс. 

Нерідко на гомілках і стегнах можна помітити варикозне розширення 

вен (varices), що має вигляд синюватих канатиків і вузлів, які просвічують 

крізь шкіру. На шкірі гомілок бувають варикозні виразки. 

Похолодання, поблідніння, оніміння, а також змертвіння пальців стоп за 

відсутності пульсації артерій (задньої великогомілкової, тильної стопи) 

свідчить про закриття їх просвіту, причиною якого буває артеріосклероз, що 

розвивається на ґрунті атеросклерозу, цукрового діабету, а також 

облітеруючий артеріїт і тромбоемболія. Під час огляду стоп можна виявити 

плоскостопість, яка іноді є причиною виникнення болю під час ходіння. 

Збільшення стоп спостерігається за наявності акромегалії. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Фізикальні та інструментальні методи дослідження стану бронхо–

легеневої системи. 
 

Тема 5. Основні скарги хворих із  захворюваннями органів дихання. 

Огляд і пальпація грудної клітки. 

 

До основних скарг хворих при захворюванні органів дихання відносять 

задишку, кашель, кровохаркання, біль у ділянці грудної клітки. 

Задишка (dyspnoё) – характеризується  порушенням глибини, частоти, а 

іноді ритму дихальних рухів.  При більш утрудненому вдиху, задишка 

називається  інспіраторною; вона виникає внаслідок звуження просвіту 

гортані, трахеї, бронхів (стороннє тіло, набряк, пухлина). При звуженні 

просвіту дрібних бронхів, втрати еластичності легень, або при обструкції 

бронхів виникає експіраторна задишка в разі якої спостерігається більш 

утруднений видих (емфізема легенів, бронхіальна астма, обструктивний 

бронхіт). Під час розвитку деяких захворювань легенів (крупозна пневмонія, 

туберкульоз), серцевої недостатності, коли порушуються постачання кисню й 
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виведення вуглекислоти з організму, утруднені як вдих так і видих. Така 

задишка називається змішаною. 

Приступи інтенсивної задишки, які виникають раптово, називають 

ядухою. Вона може виникнути під час бронхіальної астми, емболії або 

тромбозу легеневої артерії, набряку легенів, а також внаслідок ослаблення 

роботи лівого шлуночка при наявності серцевої астми, що може привести до 

набряку легенів.  

Кашель (tyssis) – виникає внаслідок скупчення секрету у дихальних 

шляхах при різних запальних процесах (харкотіння, слизу, крові), або 

потраплянні в них сторонніх предметів.  

Кров, яка з’являється в харкотінні може бути свіжою, або зміненою. 

Свіжа червона кров в харкотінні з’являється за наявності туберкульозу 

легенів, бронхіального раку, бронхоектазійної хвороби. У хворих на 

крупозну пневмонію в другій стадії розвитку хвороби кров має іржавий 

відтінок (іржаве харкотіння), що зумовлене розпадом еритроцитів і 

утворенням пігменту гемосидерину.  

Кровохаркання у хворих с ураженням серця (мітральний стеноз, інфаркт 

міокарда) зумовлено наявністю застійних явищ та інфаркту легенів. За 

наявності легеневої кровотечі, яка іноді виникає несподівано, кров червона 

піниста, має лужну реакцію і супроводжується частим кашлем.  

Біль (dolor) у ділянці грудної клітки може виникати внаслідок 

патологічного процесу в грудній стінці, органах дихання, серця, може бути 

зумовлений іррадіацією в грудну клітку з хребта, органів черевної 

порожнини, тощо. 

Біль у грудній клітці необхідно розрізняти за походженням, 

локалізацією, характером, інтенсивністю, тривалістю, іррадіацією, зв’язком з 

актом дихання, кашлем і положенням тіла. 

Найчастіше біль в грудній  клітці виникає у разі ушкодження плеври 

(сухий плеврит, пухлина плеври, за наявності плевральних спайок), а також 

захворювань легенів (пневмонія, туберкульоз, рак легенів). 

З анамнезу хворих на легеневі захворювання необхідно з’ясувати коли і 

за яких обставин виникло захворювання, які легеневі захворювання 

передували даному, контакт з хворими, умови праці і побуту (професіональні 

та інші шкідливі чинники), зловживання  тютюном і алкоголем. 

Огляд.  Для діагностики захворювань органів дихання  велике значення 

має огляд грудної клітки. Необхідно звернути увагу на її форму, 

симетричність, стан над- і підключичних ямок, розташування ключиць, 

лопаток, визначити тип дихання, його ритм і частоту, простежити за рухами 

лопаток, допоміжних дихальних м’язів під час дихання. Хворий повинен 

бути роздягненим до пояса. Огляд краще проводити в положенні стоячи, або 

сидячи.  



30 

Для характеристики форм грудної клітки визначають співвідношення 

між її передньозадніми і поперечними розмірами, стан над- і підключичних 

ямок, лопаток, межреберій, епігастрального кута. 

За своєю формою грудна клітка може бути нормальною, або 

патологічною. Нормальна грудна клітка спостерігається у здорових людей 

тим, або іншим конституційним типом. 

Нормостенічна грудна клітка характеризується добре розвинутою 

м’язевою системою з пропорційними співвідношеннями між її передньо-

задніми і поперечними розмірами (0,65 – 0,75), помірно вираженими над- і 

підключичними ямками. Лопатки щільно прилягають до грудної клітки, 

міжребір’я виражені нерізко. Епігастральний кут наближається до прямого і 

становить  майже 90˚.  

Астенічна грудна клітка буває у людей астенічної конституції і 

характеризується слабко розвинутою м’язовою системою, зменшенням 

передньо-заднього розміру по відношенню до поперечного, що становить 

менше ніж 0,65. Епігастральний кут гострий – менше ніж 90˚. Грудна клітка 

має плоску, вузьку форму, над- і підключичні ямки виражені. Лопатки 

крилоподібні, відстають від грудної клітки (scapulae alatae), межреберні 

проміжки розширені. 

Гіперстенічна грудна клітка спостерігається у людей гіперстенічної 

констітуції і характеризується сильним розвитком м’язів грудної клітки. 

Передньозадній діаметр грудної клітки у гіперстеніков перевищує такий у 

нормостеніків і становить більше ніж 0,75. Міжреберні проміжки вузькі,  

над- і підключичні ямки виражені слабко. Епігастральний кут тупий і 

становить більше ніж 90˚. 

До розвитку патологічних форм грудної клітки можуть призвести як 

природжені, так і набуті аномалії кісток та різні захворювання (емфізема 

легень, туберкульоз тощо). 

Патологічні форми грудної грудної клітки. 

Емфізематозна грудна клітка подібна до гіперстенічної; 

характеризується розширенням поперечних і особливо передньозадніх 

розмірів. Ребра йдуть горизонтально, над- і підключичні ямки згладжені, 

деколи випинаються. Епігастральний кут більший, ніж прямий. Така грудна 

клітка спостерігається в разі хронічної емфіземі легенів, тривалих тяжких 

приступів бронхіальної астми. 

Паралітична грудна клітка нагадує астенічну. Вона плоска, вузька, 

обидва діаметри зменшені, ребра йдуть косо вниз, межребер’я розширені, 

над- і підключичні ямки різко виражені, епігастральний кут гострий. До 

розвитку такої грудної клітки можуть призводити зморщування плеври, 

плевральні зрощення, значне рубцювання легеневої тканини, утворення яких 

може бути зумовлене туберкульозом. 
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Зменшення об’єму одної половини грудної клітки відбувається 

внаслідок розростання сполучної тканини (пневмосклероз), після гострих або 

хронічних процесів (інфаркт легені, абсцес), після оперативного видалення 

частини, або цілої легені, у випадку ателектазу (спадіння легені, або її долі).  

Рахітична (кілепобібна, куряча) грудна клітка характеризується 

вираженим збільшенням передньо-заднього розміру за рахунок  виступаючої 

вперед у вигляді килю грудини. Передньо-бічні поверхні грудної клітини як 

би здавлені з двох боків і внаслідок цього сполучаються з грудиною гострим 

кутом, а реберні хрящі в місці переходу в кістку чоткоподібно потовшуються 

(“рахітичні чотки”). Така грудна клітка зустрічається у осіб, які в дитинстві 

перенесли рахіт. 

Лійкоподібна грудна клітка (“груди шевця”) характеризується 

заглибленням у нижній частині грудини, особливо в ділянці мечоподібного 

відростка. Дану деформацію розглядають як результат аномалії розвитку 

груднини або тривало діючої на неї компресії. 

Човноподібна грудна клітка характеризується заглибленнями у верхній і 

середній частині груднини і за своєю формою нагадує човен. Така аномалія 

зустрічається при захворюванні спинного мозку – сирингомієлії.  

Деформація грудної клітки може бути зумовлена змінами  конфігурації 

хребта. Розрізняють чотири варіанти деформації: 

1) викривлення вбік – сколіоз;  

2) викривлення назад з утворенням горба – кіфоз;  

3) їх комбінація – кіфо-сколіоз;  

4) викривлення вперед – лордоз. 

Під час огляду необхідно також звернути увагу на частоту, глибину і 

ритм дихання. Тип дихання може бути грудним, черевним і змішаним. 

Підрахунок числа дихальних рухів роблять по руху грудної або черевної 

ділянки. У здорової людини дихальні рухи симетричні і складають 16-20 в 

хвилину. Патологічне прискорене дихання (тахіпное) виникає у разі 

підвищення температури тіла; звуження просвіту дрібних бронхів в 

результаті спазму або дифузного запалення їх слизової оболонки: зменшення 

дихальної поверхні легень при пневмонії і туберкульозі, при обтураційному 

ателектазі, емфіземі легенів; часте поверхневе дихання при виникненні 

різкого болю при сухому плевриті, гострому міозиті, перелому ребер. 

Сповільнене дихання (брадипное) виникає при пригніченні дихального 

центру та зниженні його збудливості. Воно може відзначатись у разі розвитку 

деяких тяжких захворювань головного мозку (пухлини, крововиливи в мозок), 

тяжких інфекційних хвороб, уремії, а також ушкодження печінки, та під час 

деяких отруєнь (наприклад, морфієм). 
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За наявності деяких станів (діабетична кома) дихання буває не тільки 

сповільненим, але й глибоким, голосним. Таке дихання називається великим 

диханням Куссмауля (зумовлене розвитком ацидозу). 

Дихання з короткочасною затримкою дихання (апное) називають 

періодичним. Відомі два типи такого дихання: 

1) дихання Біота – характеризується тим, що після паузи (від 

декількох секунд до пів хвилини) декількох звичайних дихальних рухів через 

правильні, або неправильні проміжки часу настає пауза. Його спостерігають 

у хворих на менінгіт, в агональному стані при розладі мозкового кровообігу; 

2) дихання Чейна – Стокса: після тривалої (від декількох секунд до 

однієї хвилини) дихальної паузи (апное) спочатку з’являється безшумне 

поверхневе дихання, яке швидко наростає за своєю глибиною, стає гучним і 

досягає максимуму на 5-7 вдиху, потім дихальні рухи поступово слабшають, 

дихання стає поверхневим і знову настає пауза. Таке дихання зустрічається 

при захворюваннях, що викликають гостру або хронічну недостатність 

мозкового кровообігу, розвитку пухлин мозку, тяжких інтоксикаціях і 

отруєннях наркотичними засобами, тощо.  Іноді спостерігається так зване 

дисоційоване дихання Грокко-Фругоні, яке дещо нагадує дихання Чейна-

стокса, але різниться тим, що тут замість дихальної паузи є слабке 

поверхневе дихання з поступовим збільшенням глибини дихальних рухів і 

подальшим зменшенням. Таке дихання може визначатись у хворих з деякими 

абсцесами головного мозку, менінгітом, іноді в період агонії. 

Пальпація. Пальпацію грудної клітки проводять з метою визначити 

еластичність (резистентність), болісність, голосове тремтіння. Еластичність 

грудної клітки визначають шляхом стискування спереду назад або з боків. У 

нормі грудна клітка еластична. Ригідність грудної клітки спостерігається у 

осіб літнього віку, при емфіземі легенів, при заповненні плевральних 

порожнин рідиною. Болісність у ділянці грудної клітки спостерігається у разі 

ураження плеври, м’язів, кісток, може бути зумовлена переломами ребер. На 

відміну від болю, що виникає за наявності міжреберної невралгії, 

плевральний біль посилюється у разі нахиляння тіла в здоровий бік і не 

посилюється під час глибокого дихання.  

Голосове тремтіння – відчуття коливань грудної клітки внаслідок 

вібрацій голосу (хворий голосно вимовляє слова, які містять в собі звуки “р”, 

наприклад: “тридцять три”.  Голосове тремтіння визначають шляхом 

прикладання долонь і пальців рук до симетричних ділянок грудної клітки: 

спереду – в підключичних ділянках (на ключиці пальці не кладуть), з боків і 

ззаду – над лопатками, між лопатками і під лопатками. Хворий голосно 

вимовляє вищезгадані слова. В нормі голосове тремтіння проводиться 

однаково з обох боків на симетричних ділянках. 
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У патологічних умовах голосове тремтіння може бути ослаблене, деколи 

відсутнє і посилене.  

Ослаблене голосове тремтіння визначається у разі закупорення бронха 

(обтураційний ателектаз), скупчення рідини або повітря в плевральній 

порожнині (гідроторакс, пневмоторакс). За наявності значних перешкод 

голосове тремтіння не передається зовсім. До ослаблення голосового 

тремтіння з обох боків призводить емфізема легенів, ожиріння. 

Посилення голосового тремтіння спостерігається під час ущільнення 

легеневої тканини (запалення легенів, інфаркт легені, туберкульозний 

інфільтрат, компресійний ателектаз) і за наявності в легенях порожнини, 

з’єднаної з бронхом (каверна, порожнина після прориву абсцесу, великі 

бронхоектази).  

 

Тема 6. Перкусiя як метод фiзикального обстеження легень. 

Методика проведення порiвняльної перкусii легень. 

Перкусiя (вiд лат. percussion - вистукування) - один iз найважливiших 

методiв дослiдження внутрiшнiх органiв, принцип якого полягає в тому, що 

пiд час вистукування по певнiй дiлянцi тiла виникають рiзнi звуки, характер 

яких залежить вiд структури i cтупеня пружностi тканини. 

Метод перкусiї розробив i вперше застосував вiденський лiкар 

Ауенбруггер в 1791 роцi, а потiм цей метод популяризував i доповнив 

видатний клiницист Корвiзар. 

Розрiзняють перкусiю безпосередню i опосередковану, порівняльну і 

топографічну. Безпосередня перкусiя, принцип якої полягає в постукуваннi 

кiнчиком вказiвного, або середнього пальця прямо по поверхнi тiла, сьогоднi 

застосовуеться рiдко. В клiнiчнiй практицi зi всiх способiв опосередкованої 

перкусiї найбiльш прийнятим є постукування пальцем по пальцю, щiльно 

прикладеному до шкiри певної дiлянки тiла. Удари повиннi бути короткими, 

пружними i не надто сильними. Сила ударiв повинна бути однаковою.  

В примiщеннi, якому проводять перкусiю мусить бути цiлковита тиша. 

Перкусiя може бути гучна i тиха. Гучну перкусiю використовують для 

виявлення безповiтряних осередкiв (запальнi iнфiльтрати, пухлини) глибоко 

розташованих у легенях. Гучна перкусiя служить також для визначення 

якостi перкуторного звуку в легенях пiд час вистукування симетричних 

дiлянок грудної клiтки (порiвняльна перкусiя) та меж вiдносної серцевої 

тупостi. Тиху перкусiю застосовують для визначення меж легенiв, печiнки, 

селезiнки, абсолютної серцевої тупостi (топографiчна перкусiя).  

Перкуторнi звуки оцiнюються за таким фiзичними властивостями як 

сила, тривалiсть i висота. 

Сила (гучнiсть) перкуторного звуку залежить вiд iнтенсивностi 

вистукування та здатностi тканин до утворювання коливань, наприклад, 
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орган, який мiстить повiтря (легенi, шлунок, кишки) дає гучний звук, а 

безповiтряний орган (серце, печiнка) - тихий. 

Тривалість звуку, тобто коливань, може бути довгим, або коротким. Пiд 

час вистукування повiтряних органiв виникає довгий перкуторний звук, 

безповiтряних - короткий. 

Висота звуку залежить вiд частоти коливань i щiльностi (напруження) 

тканини. Пiд час перкусiї органи щiльної консистенцiї (безповiтрянi) дають 

високий звук, повiтрянi - низький.  

Крiм того, перкуторнi звуки відзначаються ще певним вiдтiнком, або 

тембром. За тембром їх подiляють на тимпанiчнi i  нетимпанiчнi. В деяких 

випадках перкуторний звук має ознаки тону, що виникає пiд час удару по 

барабану, такий звук називається тимпанiчним (tіmpanиm-барабан). 

Тимпанiчний звук можна охарактеризувати як гучний, тривалий i високий. 

Тимпанiчний звук утворюється пiд час постукування над закритими 

порожнинами, що мiстять повiтря i оточенi стiнками напруження яких 

низьке. У фiзiологiчних умовах пiд час перкусiї тимпанiт виникає над 

гортанню, трахеєю, шлунком, кишками.  

Пiд час перкусii легенiв здорової людини, незважаючи на те, що в 

легеневих альвеолах мiститься повiтря, виникає ясний, але не тимпанiчний 

звук. Це пояснюється достатнiм напруженням легеневої тканини. За 

фiзичними властивостями вiн є голосним, довгим i низьким.  

Порiвняльна перкусiя легенiв допомагає виявити патологiчнi змiни в 

легенях i плевральнiй порожнинi шляхом порiвняння перкуторного звуку на 

симетричних дiлянках.  

Послiдовнiсть проведення порівняльної перкусiї є такою: верхiвки, 

передня поверхня, боковi частини (руки хворого на головi) i задня поверхня 

грудної клiтки (руки спереду схрещенi). Починають перкутувати з правої 

верхiвки, для чого палець-плесиметр кладуть вище вiд ключицi паралельно 

до неї i з однаковою силою наносять 2-3 удари з одного i другого боку. Далi 

вистукують безпосередньо по ключицям, потiм нижче вiд ключиць вздовж 

середньоключичної лiнiї вiдповiдно в першому, другому i третьому 

мiжреберних проміжках. Необхiдно пам’ятати, що палець-плесиметр 

повинен лежати в мiжреберному проміжку. Пiсля цього хворого повертають 

до себе спиною i переходять до перкусiї ззаду. Оскiльки ззаду мiжребернi 

промiжки непомiтнi, то перкутують в надлопаткових, мiжлопаткових i 

підлопаткових дiлянках.  

Перебiг рiзних захворювань легенiв i плеври характеризується змiнами 

перкуторного звуку, що може бути зумовлене зменшенням чи повною 

вiдсутнiстю повiтря в легенях, наявнiстю в плевральнiй порожнинi рiдини 

(трансудат, ексудат, кров), порожнини (каверна), пiдвищенням повiтряностi 
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легеневоi тканини (емфiзема легенiв), наявнiстю повiтря в плевральнiй 

порожнинi (пневмоторакс). 

Перкуторний звук може бути тупим, притупленим, тимпанiчним, 

коробковим i притуплено-тимпанiчним.  

Притуплений перкуторний звук може спостерiгатися в тому разi, коли 

внаслiдок захворювань легенi стають менш повiтряними, а також у разi 

ураження плеври. Зменшення поверхностi легеневої тканини може виникати 

за наявностi запальних процесiв (наприклад, пневмонiї, туберкульозу), 

крововиливiв у легеневу тканину (iнфаркт легенi), рубцювання, спадання 

легеневої тканини (ателектаз), яке вiдбувається внаслiдок закриття просвiту 

бронха, та наступного розсмоктування повiтря, яке мiститься в ураженiй 

частинi  легенi (обтурацiйний ателектаз). У тих випадках, коли дiлянка 

ущiлення в легенях має велику площу (крупозна пневмонiя), або в 

плевральнiй порожнинi мiститься значна кiлькiсть рiдини, перкуторний звук 

стає абсолютно тупим (стегновим). Вiн – тихий, короткий та високий.  

Тимпанiчний звук над легенями вiдзначається у тих випадках, коли в 

легенях утворюється порожнина заповнена повiтрям (туберкульозна каверна, 

абсцес легенiв пiсля вiдходження гною) або в плевральнiй порожнинi 

скупчується повiтря, що спостерiгається пiд час ушкодження плеври, травми 

грудної клiтки (пневмоторакс). Тимпанiчний звук - голосний, довгий і може 

бути низьким або високим залежно вiд величини порожнини. 

Коробковий звук (голосний звук з тимпанiчним тембром низької 

тональностi). Утворюється в умовах, коли еластичнiсть легеневої тканини 

зменшується, а iї повiтрянiсть збiльшується (наприклад, за наявності 

емфiземи легенiв). 

Притуплено-тимпанiчний звук (на вiдмiну вiд коробкового, 

ослаблений) спостерiгається у разi розслаблення легеневої тканини внаслiдок 

зниження напруження iї еластичних елементiв, наприклад, у разi стиснення 

(компресiї) легенiв вище вiд мiсця розташування рiдини та розвитку iнших 

форм компресiйного ателектазу, а також одночасної наявностi в алвеолах 

повiтря i рiдини (набряк легенiв, у початковiй фазi їх крупозного запалення-

гiперемiї, розрiдження запального ексудату в алвеолах тощо). 

Металевий звук схожий на тимпанiчний, однак вiн немає гармонiчних 

обертонiв i його утворення зумовлене дисгармонiчними коливаннями. Вiн 

нагадує звук, який виникає пiд час удару по металевiй посудинi i 

зустрiчається за наявностi в легенях великих гладкостiнних порожнин 

(каверн), якi прилягають до грудної клiтки, а також вираженого 

пневматороксу. 

 

Тема 7.  Топографiчна перкусiя легень. 
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Топографiчну перкусiю легенiв застосовують для визначення верхнiх 

та нижнiх меж легенiв. Для визначення меж легенiв необхiдно перкутувати 

тихо. Положення лiкаря праворуч вiд хворого.  

Визнаючи межi легенiв, необхiдно дотримуватися таких правил:  

1. Палець-плесиметр повинен лежати паралельно до межi, яку 

визначають; 

2. Перкусiю проводять у напрямку вiд ясного легеневого звуку до 

тупого; 

3. Позначку межi легенiв роблять з того боку пальця-плесиметра, що 

звернена до легенi. 

Спочатку визначають верхнi межi легенiв. Пiд верхнiми межами легенiв 

розумiють висоту стояння верхiвок спереду, ззаду та їх ширину (поля 

Кренiга). 

Визначення висоти стояння верхiвок спереду: палець-плесиметр 

кладуть вище вiд ключицi i проводять тиху перкусiю вiд середини ключицi 

угору косо в напрямку шиї. У разi появи тупого звуку роблять дермографом 

позначку бiля краю пальця, зверненого до чiткого легеневого звуку. В нормi 

верхiвки виступають на 3-4 см вище вiд ключицi. Якщо вони знаходяться 

нижче цiєї межi, то це може свiдчити про їх зморщування, наприклад, у разi 

розвитку туберкульозу легенiв. Змiна верхнiх меж у напрямку збiльшення 

може вiдзначатись пiд час розширення легенiв (емфiзема легенів). 

Визначення висоти стояння верхiвок ззаду проводять вiд середини 

надлопаткової ямки в напрямку до VII шийного хребця. Верхiвка легенiв 

ззаду знаходиться на рiвнi остистого вiдростка VII шийного хребця (vertebra 

prominens). 

Визначення ширини верхiвок (поля Кренiга) палець-плесиметр ставлять 

спереду на середину верхiвки вздовж переднього краю трапецiєвидного м’яза 

i вистукують назовнi (вниз) і до середини (угору) до появи притупленного чи 

тупого звуку. Ширина полей Кренiга коливається в досить широких межах 

(вiд 4 до 8 см). Звуження полiв Кренiга (менш нiж 4 см) зустрiчається у разi 

зморщування верхiвок, наприклад, за наявностi їх туберкульозного ураження. 

Останнiм часом поля Кренiга практично не визначають, що зумовлено 

широким і доступним застосуванням рентгенологiчних методiв дослiдження 

легеневих верхiвок, зокрема для розпiзнавання туберкульозу і раку. 

Визначення нижнiх меж легенiв починають праворуч. З цiєю метою 

вистукують зверху з другого мiжребер’я вздовж парастернальної,  

середньоключичної, передньої, середньої та задньої пахвової, лопаткової і 

паравертебральної (прихребетної) лiнiй. Лiва нижня межа дещо рiзниться вiд 

правої. Так, уздовж парастернальної лiнiї нижня межа лiвої легенi, 

утворюючи виїмку для серця, знаходиться на одне ребро вище, нiж межа 

правої. 
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Пiд час визначення нижньої межi легенi вздовж лiвої 

середньоключичної i передньої пахвової лiнiй виникають певнi труднощi, що 

зумовлено близькiстю розташування пiвмiсяцевого простору Траубе, 

перкусiя якого дає голосний тимпанiчний звук. Утворення цього звуку 

зумовлене розташованим у дiлянцi простору Траубе дном шлунка і його 

газовим пухирем. Названий простiр обмежений згори нижнiм краєм лiвої 

легенi, праворуч - лiвою часткою печiнки, лiворуч - переднiм краєм 

селезiнки, знизу - реберною дугою. За наявнiстi лiвобiчного випiтного 

плевриту та накопичення в плевральнiй порожнинi значної кiлькостi рiдини, 

тимпанiт у цьому просторi може зникати та переходити в тупий звук, але за 

умови,  якщо листки плеври не зрощенi мiж собою. 

У нормi межi легенiв розташованi таким чином: 

 
 

Межi легенiв, особливо нижнi, часто можуть змiнюватись як у 

фiзiологiчних, так i у патологiчних умовах. Фiзiологiчне пiдняття нижнiх меж 

легенiв спостерiгається у вагiтних. У астенiкiв вони можуть бути розташованi 

на одне ребро нижче, а у гiперстенiкiв - вище. 

Змiщення нижнiх меж легенiв униз буває за наявностi таких 

захворювань легенiв, як емфiзема, бронхiальна астма, угору - за наявностi  

захворювань, якi супроводжуються розвитком у легенях сполучної тканини, 

тобто у разi їх зморщування (хронiчнi форми туберкульозу та iншi процеси, 

що спричиняють фiброз легенiв). До змiщення нижнiх меж легенiв також 

Межi легенiв 

Верхнi: праворуч лiворуч 

спереду на 3-4см вище вiд ключицi 

Заду на рiвнi остистого вiдростка VII шийного хребця 

(С VII) 

поля Кренiга 4-8см 

Нижнi: праворуч лiворуч 

парастернальна лiнiя нижнiй край V ребра не визначається 

середньоключична нижнiй край  VI ребра не визначається 

передня пахвова    нижнiй край VII ребра нижнiй край VII ребра 

середня пахвова нижнiй край VIII ребра нижнiй край VIII ребра 

задня пахвова нижнiй край IX ребра нижнiй край   IX ребра 

лопаткова верхнiй край X ребра верхнiй край X ребра 

параветебральна на рiвнi остистого вiдростка XI грудного хребця 

(DXI або Th XI) 

рухомiсть нижнiх країв 

легень 
6-8 см 
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призводять накопичення рiдини в плевральній порожнинi, утворення 

плевральних зрощень, а також деякi захворювання органiв черевної 

порожнин, якi зумовлюють високе стояння дiафрагми (це, звичайно, не 

впливає на верхнi межi легенiв). У разi збiльшення розмiрiв серця, наявностi 

випоту в перикардiальнiй порожнинi, великого збiльшення лiмфатичних 

вузлiв середостiння межi легенiв можуть змiщуватися у вiдповiднi боки. 

Визначення екскурсii (рухомостi) нижнiх країв легенiв проводять 

уздовж задньої пахвової або лопаткової лiнiї. З цiєю метою палець-плесиметр 

кладуть бiля позначки зробленої дермографом пiд час попереднього 

визначення межi вздовж вiдповiдної лінії. Хворому пропонують зробити 

глубокий вдих і затримати дихання. Пiсля цього знову визначають нижню 

межу легенi  i роблять позначку. Далi роблять те саме пiсля глибокого видиху 

та затримки дихання. Рухомiсть нижнiх країв легенiв можна визначити також 

і вздовж iнших лiнiй. У здорових людей рухомiсть нижнiх країв легенiв у 

середньому становить 3-4 см як на вдиху, так i на видиху (в сумi 6-8 см). 

Змешення екскурсiї легеневих країв спостерiгається у разi емфiземи легенiв 

та плевральних зрощень. За наявнiстю великої кiлькостi рiдини чи повiтря 

рухомiсть нижнього легеневого краю вiдсутня. 

 

Тема 8. Аускультація як метод фізикального обстеження легень. 

Методика аускультації легень. Основні дихальні шуми. 

Аускультація – метод дослідження звуків, які утворюються самостійно в 

різних внутрішніх органах під час їх діяльності. 

Гіппократ описав шум плескоту при струсі грудної клітки у хворого з 

гідропневмотораксом. Надалі про аускультацію згадується у творах 

грецького лікаря Аретея. У ХVІІ сторіччі методом вислуховування займався 

Гук, однак вперше детально і науково основи аускультації розробив 

французький лікар Рене Лаеннек (1819). Він же вперше запропонував 

стетоскоп, причому його моделлю була трубка зі згорнутого папера.  

Розрізняють безпосередню і опосередковану аускультацію. 

Безпосередня проводиться шляхом прикладання вуха до шкіри певної частини 

чи ділянки тіла людини. Вона дає можливість швидко скласти уявлення про 

велику площу вислуховування легенів, дає більш правдиве уявлення про тони 

серця, та їх різні зміни (ритм галопу, маятникоподібний ритм). 

Недоліком цього методу варто вважати негігієнічністъ, неможливість 

вислухати дихання на верхівках, в підключичних ямках, пахвових западинах, 

встановити точну локалізацію вислуханого звуку. Опосередкована 

аускультація - це метод вислуховування хворого за допомогою стетоскопа, 

фонендоскопа. Він гігієнічний, зручний, дає можливість обстежувати 

хворого в будь-якому положенні, що особливо важливо при його важкому 

стані. Стетоскоп являє собою трубку, виготовлену з твердого матеріалу 
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(дерева, металу, пластмаси), з невеликим розтрубом на одному кінці, що 

прикладається до тіла обстежуваного, і широкою пластинкою з отвором 

посередині або лійкоподібним розширенням на другому, що прикладається 

до вуха лікаря. Стетоскоп служить для проведення звуків, а не для їх 

посилення. Фонендоскоп – це м’який стетоскоп, в якому кінцева частина, що 

прикладається до тіла людини, являє собою порожнинну капсулу чи камеру, 

обтягнуту звукочутливою мембраною. Порожнина капсули, вкрита 

мембраною, посилює звуки шляхом резонансу. Існують ще 

стетофонендоскопи – комбінація м’якого стетоскопа і фонендоскопа. 

Стетоскоп повинен щільно прилягати до шкіри хворого. Однак його не слід 

дуже сильно притискати до тіла хворого, бо у цьому разі зменшуються 

коливання вислуховуваної ділянки і таким чином знижується сила звуків. 

Якщо шкіра обстежуваного густо вкрита волоссям, то його треба зволожити 

водою або змастити нейтральним жиром чи навіть зголити. Під час 

аускультації твердим стетоскопом не треба його притримувати рукою, бо 

навіть найменші рухи пальців чи ковзання їх по трубці можуть стати 

джерелом сторонніх звуків.  

Правила і техніка аускультації. 

1. В приміщенні, де проводять аускультацію, повинно бути тихо і тепло; 

2. Краще вислуховувати хворого в положенні сидячи, при цьому 

максимально розслаблюються дихальні м'язи. Можна вислуховувати й у 

положенні стоячи, але при цьому потрібно пам'ятати, що глибоке дихання 

може викликати запаморочення унаслідок гіпервентиляції, а іноді 

непритомність; 

3. Стетоскоп чи фонендоскоп ставлять у строго симетричних ділянках 

правої і лівої половин грудної клітки (у тих місцях і вздовж тих самих ліній, 

де проводилася порівняльна перкусія); 

4. Вислуховування здійснюють у різні фази дихання - на вдиху, на 

видиху, іноді після кашлю. 

При аускультації легень у першу чергу звертають увагу на основні 

дихальні шуми - везикулярне і бронхіальне  дихання.  

Везикулярне дихання (альвеолярне) виникає внаслідок коливання 

еластичних елементів альвеолярних стінок у момент заповнення їх повітрям, 

вислуховується протягом усієї фази вдиху і в початковій третині видиху. Це 

м'який, “дмухаючий” шум, який утворюється під час вимовлення букви “Ф” і 

одночасного вдихання повітря. У нормі везикулярне дихання найкраще 

вислуховується на передній частині грудної клітки, в підлопаткових 

ділянках, дещо гірше його чути на верхівках та в нижніх відділах легенів.  

Везикулярне дихання може бути ослаблим і посиленим. Причини цих 

змін можуть бути фізіологічними і патологічними. 
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Фізіологічне ослаблення везикулярного дихання спостерігається при 

потовщенні грудної стінки за рахунок надмірного розвитку м'язів та у разі 

ожиріння.  

Патологічне ослаблення везикулярного дихання з обох боків 

відзначається у разі втрати еластичності легеневої тканини і збільшення її 

повітряності (емфізема легенів). Ослаблення везикулярного дихання може 

також відзначатися за таких умов: початкова стадія крупозної пневмонії 

(внаслідок запального набрякання альвеолярних стінок і зменшення 

амплітуди їх коливань під час вдиху), наявність плевральних потовщень 

(спайки, шварти) які утворюються після перенесеного ексудативного 

плевриту, наявність в плевральній порожнині невеликої кількості рідини чи 

повітря (по типу плащового плевриту), закриття доступу повітря в певну 

частку легенів (наприклад, стиснення бронха пухлиною), відтиснення 

(компресійний ателектаз) легені рідиною, повітрям (неможливість 

розширення альвеол під час дихання і зниження їх еластичності), а також при 

значному ослабленні вдиху (різка слабкість і адинамія хворого, при міозитах, 

міжреберній невралгії, переломі ребер).  

При надмірному накопиченні в плевральній порожнині рідини  

(гідроторакс) чи повітря (пневмоторакс), у разі повного закриття просвіту 

бронха (обтураційний ателектаз) дихання відсутнє. 

Фізіологічне посилення везикулярного дихання відзначається в осіб з 

тонкою грудною стінкою, переважно астенічної статури, а також у дітей і 

юнаків (пуерільне дихання) за наявністю у них тонкої грудної клітки і кращої 

еластичності альвеол і межальвеолярних перегородок, при важкій фізичній 

роботі.  

Патологічне посилення везикулярного дихання може відбуватися у 

фазі видиху чи в обох фазах дихання. Посилене, грубе везикулярне дихання 

називається жорстким диханням (більш глибоке за характером з 

посиленням фази вдиху і видиху) з'являється при бронхітах, бронхопнев-

моніях, коли просвіт бронхів звужений через наявність у них секрету, 

бронхоспазму чи запального набряку. 

Сакадоване (переривчасте) дихання характеризується тим, що 

дихальний шум вислуховується нерівномірно, у виді окремих переривчастих 

вдихів з паузами між ними. Спостерігається під час охолодження, коли 

хворий тремтить, у разі захворювання дихальних м'язів, нервовому тремтінні, 

при запальному процесі в дрібних бронхах (утруднення проходження повітря 

через дрібні бронхи і бронхіоли в альвеоли і неодночасне їх розпрямлення). 

Систолічне посилення везикулярного дихання вислуховується поблизу 

від серця по краю кардіальної вирізки ліворуч. Воно викликане тим, що при 

кожній систолі через зменшення розміру серця звільняються від здавлювання 
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прилягаючі до нього ділянки легень, які заповнюються повітрям, що дає 

характерний шум. 

Змішане (везикулобронхіальне) дихання вислуховується за наявності 

вогнищевої пневмонії, інфільтративного туберкульозу, пневмосклерозу, коли 

вогнища ущільнення розташовані в глибині легеневої тканини і не близько 

одне від одного. Фаза вдиху носить риси везикулярного, фаза видиху - 

бронхіального дихання. 

Бронхіальне дихання (ларинготрахеальне) утворюється в гортані і 

трахеї при проходженні повітря через голосову щілину, вислуховується під 

час вдиху і видиху, нагадує звук “Х”.  У фазі видиху голосова щілина більш 

вузька, то і звук при видиху стає більш голосним і тривалим. Бронхіальне 

дихання у фізіологічних умовах добре чути над гортанню, трахеєю і в місцях 

проекції на грудній клітці біфуркації трахеї (попереду - в області рукоятки 

груднини і місці її сполучення  з тілом груднини, а позаду - у 

міжлопатковому просторі на рівні III - IV грудних хребців). У інших місцях 

бронхіальне дихання в нормі не вислуховується, оскільки сама легеня 

глушить цей шум. 

Патологічне бронхіальне дихання вислуховується над легенями у 

хворих на захворювання, які супроводжуються ущільненням легеневої 

тканини, яке обумовлено заповненням альвеол легені запальним ексудатом 

(крупозна пневмонія, в стадії опечініння, туберкульозний інфільтрат й ін.), 

кров'ю (інфаркт легені), здавлюванням альвеол при наявності в плевральній 

порожнині рідини чи повітря і коли легеня піджата до кореня (компресійний 

ателектаз). Ущільнення легені може бути результатом заміщення легеневої 

тканини сполучною (пневмосклероз, карніфікація частки легені).  

Патологічне бронхіальне дихання можна вислухати і при утворенні у 

легені порожнини (абсцес, каверна), звільненої від вмісту і заповненої 

повітрям, яка з'єднана бронхом. 

Види бронхіального дихання: 

- амфоричне дихання виникає при наявності порожнини з гладенькими 

стінками, великого розміру (5-6 см у діаметрі), яка лежить поверхнево і 

з’єднується вузьким просвітом із бронхом; 

- металеве дихання характеризується як голосним звуком, так і дуже 

високим тембром, нагадує звук, який виникає при ударі по металу. 

Зустрічається при наявності відкритого пневмотораксу; 

- стенотичне дихання спостерігається при звуженні трахеї, великого 

бронха пухлиною і виявляється, в основному, у місцях вислуховування 

фізіологічного бронхіального дихання. 

Бронхофонія (bronchophonia). Проведення голосу з гортані по 

повітряному стовпі бронхів на поверхню грудної клітки. Визначається 

шляхом вислуховування шепітної мови. При дослідженні бронхофонії 
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хворий вимовляє пошепки слова, які містять у собі букви “ч, ш”, наприклад: 

"чашка чаю". У фізіологічних умовах голос, проведений на поверхню грудної 

клітки, вислуховується як неясне бурмотання, однакове по обидва боки в 

симетричних ділянках.  

Посилення проведення голосу – посилена бронхофонія, як і посилене 

голосове тремтіння, виникає у разі ущільнення легеневої тканини, наявності 

порожнини, компресійного ателектазу, які резонують і підсилюють звуки, 

при цьому слова чітко розрізняються. 

 

Тема 9. Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (хрипи, 

крепітація, шуму тертя плеври). 

Хрипами називаються додаткові звукові явища, які вислуховуються при 

патологічних станах і нашаровуються на той чи інший тип дихання. 

Поділяють хрипи на сухі і вологі. 

Сухі хрипи (rhonchi sicci) виникають при звуженні просвіту бронхів 

унаслідок: спазму гладеньких м'язів бронхіол (приступ бронхіальної астми); 

набрякання слизової оболонки бронхів при запаленні, алергійному набряку; 

скупчення у бронхах в’язкого мокротиння, що також може звужувати їх 

просвіт чи розташовуватися у виді ниток у просвіті бронхів подібно струнам 

арфи. Сухі хрипи, залежно від того, в якому місці вони утворюються, 

поділяються на високі, свистячі, дискантові (rhonchi sibilantes) і низькі, 

басові, гудячі, більш музикальні, дзижчачі (rhonchi sonori). Звуження дрібних 

бронхів викликає утворення свистячих хрипів, які вислуховуються 

переважно на видиху, клінічно виявляються задишкою. При звуженні 

бронхів середнього і великого  калібру чи при скупченні в їхньому просвіті 

в’язкого мокротиння вислуховуються басові хрипи, переважно на вдиху, 

клінічно виявляються кашлем. 

Сухі хрипи відрізняються мінливістю. Вислуховуються як на вдиху, так і 

на видиху над усією поверхнею легенів (бронхіти, бронхіальна астма), або на 

обмеженій ділянці, що має більш важливе значення (туберкульоз, пухлини, 

рубці тощо). 

Вологі хрипи (rhonchi fluidi) утворяться при проходженні повітря через 

рідкий секрет, що знаходиться в бронхах. Розрізняють дрібно -, середньо - і 

крупнопухирчасті хрипи. Вологі хрипи можуть виникати не тільки в бронхах, 

але й у порожнинах, що утворилися в легеневій тканині. Від величини 

бронхів і порожнин залежить характер хрипів. Вологі хрипи вислуховують і 

на вдиху і на видиху. 

Вологі хрипи в залежності від характеру патологічного процесу в 

легенях можуть бути голосними, дзвінкими (консонуючими) при наявності 

перибронхіальної запальної інфільтрації і недзвінкими (неконсонуючими) у 

разі розвитку бронхіту, гострого набряку легенів. 
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Дзвінкі відрізняються від недзвінких своєю голосністю і висотою. 

Причиною цього є те, що ущільнена легеня, що оточує бронх, краще 

проводить до вуха лікаря високі тони, що підсилюються завдяки резонансу в 

бронху. 

Крепітація (crepitatio) – це своєрідне звукове явище, подібно дрібному  

тріску чи хрускоту, який виникає під час розтирання пальцями біля вуха 

жмута волосся. Крепітація виникає на висоті вдиху під час розліплення 

альвеол при наявності в їхньому просвіті невеликої кількості рідини і 

зниженні їхнього тонусу, і має місце при крупозній пневмонії в першій стадії 

(crepitatio indux) і в кінцевій стадії (crepitatio redux), на початку набряку 

легень, при компресійному ателектазі, інфаркту легенів. У разі появи в 

альвеолах більшої кількості секрету крепітація може зникати. 

У хворих на серцеву недостатність у нижніх відділах легенів з обох 

боків можна почути так звану застійну крепітацію. Крепітацію необхідно 

диференціювати з дрібнопухирчастими хрипами: хрипи чути на вдиху і 

видиху, вони різноманітні, змінюються після кашлю (інколи можуть 

зникати); крепітацію чути лише на висоті вдиху, вона одноманітна, після 

кашлю не змінюється. 

Шум тертя плеври виникає у разі запалення плеври (сухого плевриту), 

коли вона вкривається фібрином і її поверхня стає нерівною, шорсткою, під 

час утворення спайок, тяжів між листками плеври, а також при раковому чи 

туберкульозному ураженні плеври, при зневоднюванні організму (уремія, 

холера). Він нагадує хруст снігу під ногами в морозну погоду. Шум тертя 

плеври вислуховується в обидві фази дихання і носить переривчастий 

характер; найкраще визначається в місцях значної екскурсії легеневих країв 

(уздовж середньої, задньої пахвової і лопаткової ліній). Характер шуму тертя 

плеври, тембр, тривалість залежать від етіології захворювання: при 

ревматизмі шум тертя плеври ніжний, нетривалий (кілька годин), мінливий 

по локалізації; при туберкульозі – грубий, вислуховується протягом тижня і 

більш. Шум тертя плеври зникає при накопиченні рідини в плевральній 

порожнині і з'являється знову в період розсмоктування рідини. 

Відрізнити шум тертя плеври від вологих хрипів і крепітації можна 

по наступним ознаках:  

- після кашлю хрипи змінюються, шум тертя плеври не змінюється;  

- під час натискування стетоскопом на грудну клітку шум тертя плеври 

посилюється, хрипи не змінюються;  

- крепітація вислуховується лише на висоті вдиху, шум тертя плеври на 

вдиху і видиху; 

- при уявному диханні  можна вислухати лише шум тертя плеври  

(внаслідок рухів діафрагми плевральні листки починають ковзати). 
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Додаткові шуми при пневмотораксі. Шум плескіту в грудній клітці 

(succussio Hippocratis), вперше описаний Гіппократом. Для цього потрібно 

прикласти вухо до грудної клітки над місцем гідропневмотораксу і потрясти 

хворого. Шум падаючої краплі – при гідро- або піопневмотораксі, якщо 

швидко перевести хворого з горизонтального положення у вертикальне. 

Окремі краплі, стікаючи з поверхні плевральних листків у ексудат, дають 

звук, що підсилюється резонансом. Шум водяної дудки виникає, коли 

плевральна порожнина сполучається через свищі з бронхом, причому отвір 

свищу знаходиться нижче верхнього рівня рідини. Цей звук нагадує 

крупнопухирчасті хрипи, але більш звучний, вислуховується тільки на вдиху. 

Під час ураження плеври, яка вкриває середостіння або лежить близько 

до серця, може з'являтися плевроперикардіальний шум, який вислуховується 

не тільки під час вдиху і видиху, але і під час систоли і діастоли серця. У 

відмінності від внутрішньосерцевих, цей шум посилюється під час глибокого 

вдиху, коли край легені щільніше стикається з серцем, і вислуховується 

переважно біля лівого краю серцевої вирізки. 

 

Тема 10. Інструментальні та лабораторні методи дослідження 

органів дихання. 

Спірографія (лат. spiro дышать + греч. graphō писати, малювати) — 

метод дослідження функції легень шляхом графічної реєстрації змін їх 

об’єму при диханні.  

За допомогою спірографії обчислюють:  

- кількість дихань у 1 хвилину (частота дихання, ЧД);  

- об’єм повітря, який потрапляє в легені за один вдих (дихальний 

об’єм, ДО);  

- об’єм повітря, який потрапляє в легені за 1 хвилину (хвилинний 

об’єм дихання, ХОД);  

- об’єм кисню, який споживає організм на протязі 1 хвилини 

(споживання кисню, СПО2);  

- об’єм кисню, який споживає організм з 1 л повітря, що потрапляє в 

легені (коефіцієнт використання кисню, КВО2);  

- максимальний об’єм повітря, що видихає пацієнт з легень при 

спокійному видосі після максимального глибокого вдиху (життєва ємкість 

легень, ЖЄЛ);  

- максимальний об’єм повітря, що видихає пацієнт з легень при 

форсованому видиху після максимально глибокого вдиху (форсована 

життєва ємкість легень, ФЖЄЛ);  

- максимальний об’єм повітря, що потрапляє в легені при спокійному 

вдиху після максимально глибокого видиха (життєва ємкість легень на вдосі, 

ЖЄЛвд);  
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- максимальний об’єм газу, що видихає пацієнт з легень за 1 с при 

форсованому видиху після максимального глибокого вдиху (об’єм 

форсованого видоху за 1 с, ОФВ1; 

- відношення об’єму форсованого видиху за 1 с до життєвої ємкості 

легень, у відсотках (індекс Тіфно, ІТ);  

- максимальний об’єм повітря, що потрапляє в легені продовж 1 

хвилини при форсованому диханні з максимальною частотою та глибиною 

(максимальна вентиляція легень, МВЛ);  

- відношенння максимальної вентиляції легень до життєвої ємкості 

легень, у відсотках від належних величин (показник швидкості руху повітря, 

ПШРП). 

З наведених функціональних величин найбільш повно висвітлюють 

анатомо-фізіологічні властивості апарату легеневої вентиляції - ЖЄЛ, ОФВ1, 

та ІТ. Реєстрація змін цих показників сприяє діагностиці ранніх стадій 

захворювань бронхолегеневої системи, дозволяє оцінити функціональні 

порушення при прогресуючих хворобах легень, що має важливе клінічне 

значення для вірного вибору терапевтичної тактики та оцінки ефективності 

лікування.  

Визначення ЖЄЛ, ОФВ1, та ІТ є обов’язковим елементом спірографії. 

Додатково вимірюються ЧД, ДО, ХОД, СПО2 и КВО2 (при необхідності 

оцінки характеру дихання, об’єм та ефективність легеневої вентиляції в 

умовах спокою), МВЛ та ПШРП (у випадках неможливості вимірювання 

ОФВ1).  

Виконання спірографії неможливе при кровохарканні та інших 

патологічних станах, що утруднюють або виключають форсоване дихання. 

Пристрої відкритого типу — пневмотахографи — реєструють об’ємні та 

швидкістні параметри вдихаємого та видихаємого повітря. Для дослідження 

споживання кисню та виділення двуокісі вуглероду до пневмотахографа може 

бути прилаштований фізичний газоаналізатор. Сучасні пристрої, для реєстрації 

змін об’єму повітря легень під час дихання (відкритого, закритого типів), 

розробляються на базі персональних комп’ютерів та мають можливості 

автоматичної обробки результатів вимірювань. 

Спірографію виконують зазвичай натще  або через 1-2 години після 

сніданку. Попереднє тренування обстежуваного не вимагається. В той же час 

дуже важливо розповісти пацієнту про задачі дослідження та дихальні 

вправи, які йому слід виконувати. Обстежуваний повинен знаходитися в 

положенні сидячі. Його приєднують до  прилада за допомогою загубника, на 

ніс накладають зажим. Підключення до приладів  закритого типу 

здійснюється в момент завершення спокійного видоха, до приладів вікритого 

типу — без урахування положення легень або грудної клітки. 
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Повне спірографічне дослідження починають з запису самостійного 

дихання в стані спокою, для отримання надійного результата він 

здійснюється не менше 3—5 хвилин. Обстежуваному пропонують дихати 

спокійно, не фіксуя увагу на диханні. При цьому реєструють ЧД, ДО та 

споживання кисню. Потім післе короткої перерви (1—2 хвилини), під час 

якої прилад закритого типу вимикають, послідовно записують ЖЄЛ, ФЖЄЛ 

и МВЛ. Кожний з цих показників вимірюють не менше трьох разів до 

отримання максимальних значень. При реєстрації ЖЄЛ рекомендують 

максимально глибоко вдохнути, потім максимально глибоко видохнути. У 

випадку значної бронхіальної обструкції, коли утруднений навіть спокійний 

видох, доцільно вимірювати ЖЄЛвд. Для цього спочатку необхідно 

максимально глибоко видохнути, а потім максимально глибоко вдохнути. 

При реєстрації ФЖЄЛ слід виконувати максимально глибокий вдох та після 

невеликої затримки дихання (на 1—2 с) максимально швидко й максимально 

глибоко видохнути (максимальне зусилля повинне бути досягнуто вже на 

початку видоха та підтримуватися протягом всього видоха). Для визначення 

МВЛ обстежуваному пропонують дихати з максимальним зусиллям — як 

можливо частише та глибше. Попередньо бажано продемонструвати 

належний характер дихання. Час реєстрації МВЛ не повинен перевищувати 

10—15 с, з метою попередження гіпокапнії та запаморочення. 

Якщо обстежуваний досить легко виконує необхідні дихальні маневри, 

тривалість інтервалів між окремими вимірюваннями ЖЄЛ, ФЖЄЛ та МВЛ не 

перевищують 1 хвилину. Поява втоми або задухи, особливо після 

вимірювання МВЛ, вимагає подовження інтервалів до 2—3 хвилин та 

більше. У випадку коли цього недостатньо, дослідження виконують через 

1—2 години або переносять на наступний день.  

Спірографія в скороченому варіанті включє реєстрацію ЖЄЛ, ФЖЄЛ 

(для вимірювання ОФВ1) та розрахунок ІТ. Якщо вимірювання ОФВ1, а, як 

наслідок, і розрахунок ІТ неможливі, виконують вимірювання МВЛ та 

розраховують ПШРП. 

Результати спірографічного дослідження розраховуються автоматично 

або вручну. ЧД знаходимо шляхом ділення числа дихательних зубців 

спірограми, зареєстрованих на протязі 2—3 хвилин, на відповідний час. 

Величину ДО устанавлюють графічно по середній амплітуді дихальних 

зубців спірограми. МОД розраховують шляхом множення ЧД на ДО. Об’єм 

кисню, що споживає організм при існуванні системи компенсації кисню в 

спірографі вимірюють по нахилу кривої потрапляння в нього кисню, за 

відсутності такої системи — по нахилу спірограми спокійного дихання. 

Розділив цей об’єм на число хвилин, на протязі яких проводилась реєстрація 

споживання кисню, отримують величину СПО2. Шляхом ділення СПО2 на 

МОД розраховують КВО2. Для рзрахунку ЖЄЛ та ФЖЄЛ вимірюють 
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відстань між вершинами зубців спірограми, які відповідають максимальному 

вдоху та максимальному видоху, спокійному або форсованому. ОФВ1 

знаходять по кривій ФЖЄЛ. Дуже важливо вірно зафіксувати початок 

форсованого видоха. ІТ визначають за формулою — (ОФВ1/ЖЄЛ)х100%. 

Величину МВЛ знаходять шляхом множення середньої амплітуди 

максимальних дихальних екскурсій на їх частоту в 1 хвилину; ПШРП — 

шляхом ділення МВЛ на ЖЄЛ (оба показника повинні бути наведені у 

відсотках до належних величин). 

Отримані дані ДО, ХОД, ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1 і МВЛ стандартизують за 

допомогою таблиць до умов BTPS (англ. абревіатура — Body temperature and 

pressure, saturated with water vapour) — температурі 37°, тиску 760 мм рт. ст. и 

100% вологості, тобто до умов, в яких знаходяться гази в легенях. Під час 

розрахунку ІТ та КВО2 значення вихідних показників (ОФВ, та ЖЄЛ — для 

ІТ, СПО2 и ХОД — для КВО2) наводяться в однакових умовах — в умовах 

ATPS (англ. абревіатура — Ambient temperature and pressure, saturated with 

water vapour), тобто в фактичних умовах вимірювання, або в умовах BTPS. 

Оцінка результатів спірографічного дослідження здійснюється шляхом 

зіставлення фактичних величин функціональних показників з так званими 

належними величинами, які були установлені при обстеженні практично 

здорових осіб. Належні величини ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, ІТ та МВЛ 

розраховують за формулами, в залежності від статі, віку, росту, належні 

величини ХОД — за належним або фактичним споживанням кисню під час 

дослідження. Нижньою межою норми для ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, ІТ та МВЛ 

вважають 80% належної величини, верхньою межою норми ХОД — 120% 

належної, нижньою межою КВО2 — 33,3 мл. Зниження ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, 

ІТ та МВЛ до 79—60% належних величин розглядається як невелике, до  

59—40% — як значне, до 39% та  менш — як різке. 

Спірографія — дуже важливий метод функціональної діагностики 

порушень зовнішнього дихання. На результатах вимірювань  переважно 

ОФВ1 та МВЛ базуються висновки про нявність та ступінь зниження  

вентиляційної здатності легень. З метою визначення типу вентиляційних 

порушень перш за все оцінюють ОФВ1, МВЛ і ЖЄЛ.  

При обструктивному типі вентиляційних розладів зниження ОФВ, та 

МВЛ перевищує ступінь зменшення ЖЄЛ.  

При рестриктивному типі вентиляційних порушень переважає 

зниження ЖЄЛ. 

У випадку обструкції знижені ІТ ПШРП, які при рестриктивних 

розладах нормальні або перевищують норму.  

При змішаному типі вентиляційних порушень зниження ЖЄЛ більш 

значне, ніж зниження ОФВ1 та МВЛ, внаслідок чого ІТ та ПШРП змінені 

менше, ніж ОФВ1 та МВЛ. При наявності однакової, а тим гірше при 
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меньшому ступені зниження ЖЄЛ діагноз змішаних вентиляційних 

порушень недостатньо обгрунтований. В таких випадках остаточне 

визначення типу вентиляційних порушень вимагає урахування загальної 

ємності легень, та її складових. Підвищення ХОД до 121% належної 

величини та більше свідчить про гіпервентиляцію легень, а значення КВО2 

нижче 33,3 мл - про її низьку ефективність. 

Пікфлоуметрія і моніторування пікової швидкості видоху (ПШВ). 

Пікфлоуметр це портативний прилад, який потрібен для вимірювання ПШВ, 

тобто максимальної швидкості повітряного потоку при форсованому видосі. 

Вимірювання ПШВ проводять в положенні стоя, два рази на день до 

застосування ліків: зранку, зразу після підйому, коли значення близьки до 

мінімальних, та увечорі, через 10-12 годин (за звичай значення ПШВ 

досягають найкращих показників). Вимірювання виконуються 3 рази підряд з 

невеликими  інтервалами. Найкращий показник з 3-х вимірювань фіксується 

та наноситься на графік. Систематична реєстрація цих показників 

називається моніторуванням ПШВ.  

Правила користування пікфлоуметром. Слід пам’ятати, що пікфлоуметр 

– засіб індивідуального використання. Пікфлоуметр повинен бути завжди 

чистим перед використанням. Якщо можливо, треба проводити вимірювання 

ПШВ стоячи, тримаючи пікфлоуметр горизонтально. Пальці не повинні 

торкатися шкали та закривати отвори прилада. На початку кожного 

вимірювання слід маркер виставити на позначку нуль. Перед вимірюванням 

хворий повинен зробити глибокий вдох. Мундштук пікфлоуметра слід 

щільно обхватити губами. Видох повинен бути максимально швидким та 

різким. Замінювати пікфлоуметр слід щороку. Шкала пікфлоуметра повинна 

відповідати величині  пікової швидкості хворого та її можливим 

відхиленням. Загалом пікфлоуметри поділяються на дорослі та дитячі. 

Пікфлоуметри для дорослих градуюються від 50-60 л/хвил до 700-850 л/хвил, 

а дитячі від 35 до 300-350 л/хвил.  

Областю застосування цього метода є будь-які обструктивні  

захворювання легень, але при бронхіальній астмі він особливо корисний. 

Проводити реєстрацію ПШВ можливо як в кабінеті лікаря, так і самостійно з 

метою самоконтролю. Метод використовується для постановки діагнозу, 

визначення ступеня важкості захворювання, ступеня контролю астми, 

ефективності лікування. За допомогою метода можливо передбачити 

загострення захворювання. Метод використовується для діагностики 

професійної астми, верифікації провокуючих засобів.  

Як оцінювати результати вимірювань ПШВ? Форма графіка свідчить 

про якість лікування. При гарному контролі форма графіка близька до прямої 

лінії. Чим більше зигзагоподібна крива пікфлоуметрії, тим гірший контроль 

за перебігом захворювання. Ранкові зниження ПШВ називаються «ранковими 
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провалами». Наявність навіть одного ранкового провалу свідчить про 

недостатній контроль бронхіальної астми.  

Дані моніторування ПШВ є основними показниками при плануванні дій 

при астмі. План складається лікарем індивідуально для кожного пацієнта. 

Базуючись на клінічних симптомах та показниках ПШВ, виділяється декілька 

зон. Найбільш популярна та розповсюджена система трьох зон за принципом 

світлофора: до зеленої зони відносять показники ПШВ > 80% від належних 

величин, до жовтої – ПШВ в межах 60-80%, а до червоної  – ПШВ < 60%. 

Кожній зоні відповідають рекомендації: в зеленій зоні – слід продовжувати 

планову терапію, в жовтій зоні пропонуються різні варіанти підсилення 

терапії та рекомендовано достроково з’явитися до лікаря, в червоній зоні 

зазначені термінові міри по усуненню загострення та необхідно негайно 

звернутися до лікаря за спеціалізованою медичною допомогою. В деяких 

випадках додатково виділяється четверта зона, бордового або фіолетового 

кольору, якій відповідає рекомендація негайного виклику швидкої допомоги. 

Дослідження харкотиння. Харкотиння виділяється при різних 

захворюваннях органів дихання. Збирати харкотиння краще ранком, 

попередньо необхідно прополоскати рот слабим розчином антисептика, 

потім кип’яченою водою.  

Макроскопічне дослідження харкотиння має важливе діагностичне 

значення, допомагає встановити характер патологічного процесу та можливі 

ускладнення (наприклад, кровотечу або нагноєння). При огляді відмічають 

добову кількість, характер, колір, запах харкотиння, консистенцію, а також 

розшаровування при відстоюванні в скляному посуді.  

Кількість харкотиння при захворюваннях органів дихання може 

коливатися в значних межах (від 10 до 500 мл та більше за добу) та 

визначається головним чином двома факторами: 1) характером и ступенем 

активності патологічного процесу в легенях та 2) можливістю безпереш-

кодного виділення утворившогося харкотіння. 

Відносно невелика кількість харкотіння  (не больше 50–100 мл за добу) 

притаманна більшості запалювальних захворювань легень (гострий трахеіт, 

гострий бронхіт, пневмонії, хронічний бронхіт в стадії ремісії та інше.).  

Значне збільшення кількості харкотиння (понад 150–200 мл), за звичай, 

спостерігається при захворюваннях, які супроводжуються утворенням 

порожнин (абсцес легень, туберкульозна каверна, бронхоектази) або 

розпадом тканини (гангрена, деструктивні форми рака легень та інше.). 

Необхідно підкреслити, що іноді у таких хворих кількість харкотиння може 

зменшуватися при порушенні дренажу запального вогнища..  

У важких хворих та пацієнтів старечого віку спостерігається 

пригнічення кашлевого рефлексу, у звязку з чим харкотиння виділяється в 

невеликій кількості або зовсім відсутне.  
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Колір харкотіння залежить від складу патологічного трахеобронхі-

ального секрету та  наявності різних домішок. 

Колір та характер харкотіння Характер патологічного процесу 

Безбарвне прозоре (слизове) 

харкотиння 

Переважна більшість гострих 

захворювань легень, трахеї, бронхів 

(особливо на початку захворювання), 

що супроводжуються катаральним 

запаленням. Часто - хронічні захворю-

вання на стадії ремісії   

Жовтоватий відтінок (слизово-

гнійне) харкотиння 

Наявність помірної кількості гною в 

харкотінні. Притаманне більшості 

гострих та хронічних захворювань 

легень на певній стадії розвитку 

запалення. 

Зеленуватий відтінок (слизово-

гнійне або гнійне) харкотиння  

Застій гнійного харкотиння, що 

супроводжується розпадом нейтро-

фільних лейкоцитів та виділенням 

ферменту вердопероксидази, перетво-

ренням залізопорфиринової групи, яка 

і обумовлює зеленуватий відтінок 

харкотиння. 

Жовтий (канарковий) колір 

харкотиння 

Присутність в харкотинні великої 

кількості еозинофілів (наприклад при 

еозинофільній пневмонії). 

Ржавий колір  Проникання еритроцитів в альвеоли та 

вивільнення з загиблих еритроцитів 

гематину (крупозна пневмонія)  

Рожевий колір серозного 

харкотиння 

Домішок майже незмінених еритро-

цитів у серозному харкотинні під час 

альвеолярного набряку легень 

Інші відтінки червоного кольору 

(яскраво-червоний, коричневий)  

Ознаки більш значущих домішок крові 

(легенева кровотеча) 

Чорноватий або сірий колір  Домішок вугряного пилу в харкотинні 

 

Слід зауважити, що поява в харкотинні домішку крові незалежно від 

характеру основного патологічного процесу (катаральне, гнійне або 

фібринозне запалення, пухлина та т.і.) суттєво змінює колір харкотиння.  

Запах харкотиння. Зазвичай харкотиння серозного та слизового 

характеру запаха не має. Зловоний гнилосний запах тільки отриманого 

хворим харкотиння свідсить про:  
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1) гнилостний розпад легеневої тканини на тлі гангрени легень, 

деструктивної форми пухлини легень;  

2) розкладі білків харкотиння (в тому чіслі білків крові) при триволому 

находженні в порожнинах (абсцес легень, бронхоектази) переважно під 

впливом  анаеробної флори.  

Характер харкотиння. В залежності від консистенції, коліру, 

прозорості, запаху і інших фізичних ознак, що виявляються під час макроско-

пічного дослідження, розрізняють чотири головних вида харкотиння: 

слизове, серозне, слизово-гнійне, гнійне. 

1. Слизове харкотиння — безбарвне, вязке, без запаху. Воно 

зустрічається на початкових стадіях запалення або при затуханні його 

активності (гострий бронхіт, хронічний бронхіт на стадії ремісії, початкові 

стадії туберкульозу легень а т.і.).  

2. Серозне харкотиння також безбарвне, жирідке, пеністе, без запаху. 

Воно з’являється при альвеолярному набряку легень, коли в результаті 

підвищення тиску в системі малого кола кровообігу або підвищенні 

проникливості судинної стінки при запаленні збільшується трансудація в 

просвіт дихальних шляхів плазми крові, збагаченої білком. Внаслідок 

активних дихальних рухів плазма вспінюється та виділяється у виді пінистої 

рідіни, іноді дифузно забарвленої в розовий колір, що свідчить про значне 

підвищення порозності судинної стінки та кровотечі за типом per diapedesum.  

3. Слизово-гнійне харкотиння — вязке, жевтоватого або зеленуватого 

коліру — зустрічається при багатьох захворюваннях органів дихання 

(бронхіті, бронхоектазах, вогнищевій пневмонії, туберкульозі легень та 

інше). В деяких випадках слизово-гнійне харкотиння може мати нерізкий 

неприємний запах.  

4. Гнійне харкотиння рідкої або полурідкої консистенції, зеленуватого 

або  жовтуватого коліру, дуже часто з неприємним смердючим запахом. Воно 

зустрічається при гострих або хронічних нагноювальних процесах в легенях 

та бронхах, при розпаді легеневої тканини (абсцес і гангрена легень, 

бронхоектази, рак легень з розпадом). При відстаюванні гнійного харкотиння 

утворюються два або три шари.  

Розшарування харкотиння. Розшарування на два шари рідини частіше 

зустрічається при абсцесі легень. Верхній шар представлен серозною 

пінистою рідиною, а нижній —  зеленувато-жовтим непрозорим шаром гною. 

Розшарування на три шари харкотиння найбільш характерне для гангрени 

легень, хоча іноді воно може зявлятися у хворих на бронхоектатичну хворобу 

та навіть гнилостний бронхіт. Верхній шар такого харкотіння  складається з 

пінистого бесбарвного слизу, який містить велику кількість пухирьків 

повітря, средній — з мутної слизово-серозної рідини жовтовато-зеленуватого 

коліру, нижній — з жовтого або зеленуватого непрозорого гнію.   
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Кровохаркання (haematoptoe). Легеневе крововохаркання, це забарвлення 

бронхіального секрету (харкотиння), що виділяється кров’ю, яка має вигляд 

прожилок невеликих домішок. Легенева кровотеча (haematomesis) – виділення 

чистої крові порціями від 5-10 до 50 мл і більше, причому відкашлюється 

частіше піниста кров. Домішок крові в харкотинні має дуже велике 

діагностичне значення, та вказує на виникнення серйозних ускладнень. В 

залежності від ступеня та характеру ураження легеневої тканини та 

дихательних шляхів домішок крові в харкотинні  може бути різною:  

1) прожилки крові;  

2) згустки крові;  

3) «ржаве» харкотиння;  

4) дифузно забарвлене розове харкотиння.  

Кровохаркання та легенева кровотеча може зустрічатися при багатьох 

захворюваннях. Слід мати на увазі, що в реальній клінічній практиці домішок 

крові в харкотинні може мати інші характеристики. Наприклад, всупереч 

розповсюдженій думці, «ржаве» харкотиння може зустрічатися не тільки на 

тлі крупозного запалення легень, (типові випадки), але й при вогнищевій та  

грипозній пневмоніях, при туберкульозі легень з розпадом, застійних явищах 

в легенях, набряку легень. З іншого боку, при крупозній пневмонії іноді в 

харкотинні можуть з’явитися прожилки та навіть згустки крові або, навпаки, 

воно може не мати домішок крові та буде мати слизовий або слизово-гнійний 

характер. 
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Окремі патологічні елементи харкотиння.  

1. Спіралі Куршмана — невеликі спіралеподібні ізвиті білі тяжі вязкого 

плотного слизу, які частіше знаходяться при значному бронхоспазмі, 

наприклад у хворих на бронхіальну астму.  

2. Сочевиці — невеликі щильні комочки зеленувато-жовтоватого коліру, 

до складу яких входять кристали холестерину, мила, еластічні волокна з 

вапном, мікобактерії туберкульоза. Патогномонічні  для туберкульозу легень.  

3. Пробки Дітріха за зовнішнім виглядом нагадують сочевиці, але при 

розчавлюванні мають неприємний смердючий запах. Зустрічаються при 

нагноювальних процесах легень(гангрена, абсцес).  

4. Друзи актиноміцетів — дрібні жовтуваті зернятка, які нагадують ману 

крупу. Зустрічаються при актиномікозі легень.  

Крім того, при огляді харкотиння можна виявити невеличкі згустки 

фібрину, некротизовані шматочки тканини легень. 

Мікроскопічне дослідження харкотіння. Досліджують нативний 

препарат (від 5 до 10 екземплярів) харкотиння за допомогою голки та 

покровного скла. Фиксують після висихання мазка харкотиння метиловим 

спіртом продовж 10 хвил. Потім забарвлюють за Грамом або за 

Романовським-Гімзе.  

Клітинні елементи харкотиння:  

- епітеліальні клетини, або клітини ціліндричного мерцательного 

епітелію (при бронхітах, бронхіальній астмі, злоякісних новоутвореннях);  

- бокаловидні клітини (за умов підсиленої секреції);  

- базальні або проміжні клетини;  

- альвеолярні макрофаги з нижніх респіраторних відділів.  

При інфаркті легень, наявності застою в малому колі кровообігу 

знаходять «клетини серцевих вад», тобто альвеолярні макрофаги з с 

включеннями гемосидерину, які виявляються за допомогою реакції на 

«берлінську блакить».  

Зустрічаються макрофаги з ліпідними включеннями (ліпофаги) при 

туберкульозі, хронічних захворюваннях легень.  

Відмічають підвищення у мазках харкотиння кількості нейтрофілів, 

лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів, «гигантських» клетин Пірогова-

Лангерганса.  

У мазках харкотиння можно зустріти волокнисті утворення: еластичні 

волокна, фібринові волокна та спіралі Куршмана (при туберкульозі, абсцесі, 

захворюванні на рак легень).  

Кристалічні утворення:  

- кристали Шарко-Лейдена, разом з еозинофілами або з  білкових 

продуктів деградації еозинофілів (при бронхіальній астмі, емфіземі, глистних 

інвазіях);  
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- кристали гематоідіна (ромби, голки, зірки від  жовтого до 

помаранчевого кольора, при некрозі тканини, при інфаркті легень); 

- кристали холестерину (при розпаді тканини - туберкульоз, абсцесс, рак);  

- друзи актиноміцетів.  

Плевральна пункція (торакоцентез) проводиться з діагностичною та 

лікувальною метою при наявності плеврального випота. Протипоказання до 

плевральної пункції :  

1. значні порушення згортуючої системи крові та тромбоцитарно-

судиного гемостазу; 

2. наявність значної портальної гіпертензії, що супроводжується 

варикозним расширенням плевральних вен;  

3. важкий стан хворого.  

Торакоцентез проводиться під місцевою анестезією в VII міжребір’ї (але 

не нижче VIII ребра) між задньою підпахвовою та лопатковою лініями. 

Пункцію проводять по верхньому краю ребра, який нижче розташований (по 

нижньому краю проходять міжреберні судини та нерви. Зріз голки повинен 

бути спрямовано донизу (до ребра). Попередньо обстежують хворого за 

допомогою рентгенологічного та ультразвукового методів з метою  

отримання інформації про місце розташування верхнього рівня рідини. Під 

час процедури торакоцентезу хворий сидить на стулі, обличчям до спинки, 

вільно  поклавши на неї руки та розслабив м’язи шиї. Можливо також 

положення хворого на краю кроваті; в такому випадку руки хворого слід 

покласти на столик біля ліжка.  

Безпосередньо перед проведенням торакоцентеза лікар перкутує грудну 

клітку та перкуторно визначає рівень рідини, роблячи помітку на шкірі. 

Шкіру спини оброблюють антисептичним розчином (спиртовим розчином 

йоду), після чого місце пункції обкладають стерильним матеріалом.  

Шкіру у місті проколу інфільтрують розчином анестетика (новокаїн, 

лідокаїн), утворюють «лимону скоринку». Потім анестизують більш  глибокі 

тканини (підшкіряну клітковину, окістя, плевру), повільно просуваючи 

голку, одягнену на шприць, по верхньому краю ребра та постійно 

інфільтруючи тканини анестетиком. При наближенні до плеври введення 

кожної порції анестетика слід чередувати з підтягуванням поршня шприця на 

себе. Коли в шприці з’явиться рідина з плевральної порожнини, голку 

виймають, надягають на шприць товсту та довгу пункційну голку та повільно 

і обережно проводять її тим же шляхом в плевральну порожнину. В шприці 

слід підтримувати розрідження. Іноді при проколі листка плеври відчувається 

перешкода (потовщення плеври), а при потраплянні голки в порожнину 

плеври виникає відчуття «вільного простору».  

Коли в шприці з’явиться плевральна рідина, шприць знімають та 

негайно затискають отвір канюлі пункційної голки пальцем для 
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попередження потрапляння в порожнину плеври повітря. Малі кількості 

плевральної рідини можливо видалити за допомогою 20-грамового шприця, 

викликаючи в ньому розрідження. При цьому слід пам’ятати, що при 

від’єднанні шприця отвір канюлі пункційної голки необхідно затискати 

пальцем. Великі об’єми пункційної рідини аспірують за допомогою апарата 

Потена (вакуум-насосу).  

Після проведення торакоцентезу на місце проколу накладають 

стерильну пов’язку та повторюють рентгенологічне дослідження. Таким 

чином оцінюють кількість рідини, що залишилася в плевральній порожнині 

та своєчасно діагностувати виникнення ускладнень (пневмоторакса). 

Видалення великої кількості рідини може супроводжуватися швидким 

переміщенням середостіння і  розвитком колапсу. При ураженні міжреберних 

та інших судин в плевральному випоті з’являється ясно-червона кров.  

Аналіз плевральної рідини включає:  

1. визначення її фізико-хімічних властивостей;  

2. цитологічне дослідження;  

3. при необхідності — мікробіологічне дослідження. 

Бронхоскопія є одним з найбільш розповсюджених та інформативних 

методів дослідження дихальних шляхів, який дозволяє:  

1) візуально оцінити анатомічні особливості дихальних шляхів, стан 

трахеї, головних, дольових, сегментарних і субсегментарних бронхів;  

2) провести біопсію тих ділянок трахеобронхіального дерева які 

викликають підозру та отримати матеріал для гістологічного і цитологічного 

дослідження;  

3) за допомогою аспірації промивних вод бронхів отримати матеріал для 

цитологічного, імунологічного і бактеріоскопічного дослідження;  

4) з лікувальною метою провести лаваж бронхів.  

У відповідності до вказаних можливостей метода основними 

показаннями для проведення бронхоскопії є:  

1. клінічні і рентгенологічні ознаки, що викликають підозру на наявність 

пухлини легень;  

2. чужорідне тіло в трахеї та крупних бронхах;  

3. підозра на рубцові та компресійні стенози трахеї і крупних бронхів, а 

також трахеобронхіальну дискінезію;  

4. уточнення джерела легеневої кровотечі;  

5. необхідність отримання аспіраційного матеріалу для уточнення 

етіології захворювання (наприклад ідентифікації збудника інфекційного 

процесу в легенях);  

6. необхідність з лікувально метою локального уведення лікарських 

препаратів (наприклад антибіотиків) безпосередньо в зону ураження;  
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7. здійснення лікувального лаважу бронхів (наприклад у хворих з 

тяжким загострення астми (ТЗА)).  

Основними протипоказаннями до бронхоскопії є:  

1. гострий інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія;  

2. недостатність кровообігу IIБ–III стадії;  

3. пароксизмальні порушення ритму серця;  

4. артеріальна гіпертензія з підвищенням АТ вище 200/110 мм рт. ст. або 

гіпертензивний криз;  

5. гостре порушення мозкового кровообігу;  

6. інші супутні захворювання, які супроводжуються важким загальним 

станом хворого;  

7. гострі запальні захворювання або пухлини верхніх дихальних шляхів 

(гострий ларінгіт, пухлина гортані і таке інше).  

Деякі з цих протипоказань відносні (захворювання верхніх дихальних 

шляхів, порушення ритму серця або недостатність кровообігу IIБ стадії), 

особливо якщо з лікувальною або діагностичною метою показана екстрена 

бронхоскопія (тяжке загострення астми, швидко прогресуюча дихальна 

недостатність за обструктивним типом, рецидивуюча легенева  кровотеча, 

чужорідне тіло трахеї або бронхів). 

Нормальна візуальна картина трахеобронхіального дерева при 

бронхоскопії характеризується такими особливостями:  

1) блідо-рожеве забарвлення слизової оболонки;  

2) достатньо окреслений хрящовий малюнок трахеї і головних бронхів;  

3) правильний округлий отвір бронхів;  

4) практично повна відсутність секрету на стінках бронхів;  

5) нормальна амплітуда дихальних рухів мембранозної частини трахеї і 

головних бронхів. 

В нормі під час спокійного видоху спостерігається слабо помітне 

вибухання мембранозної частини слизової оболонки отвір трахеї і бронхів; на 

вдосі вона повертається в початкове положення. При форсованому диханні або 

кашлі експіраторне вибухання стінки трахеї і головних бронхів збільшується, 

однак в нормі експіраторне звуження отвору не перевищує 30%. 

Трахеобронхіальна дискінезія. Основною ендоскопічною ознакою 

трахеобронхіальної дискінезії є значне збільшення у порівнянні з нормою 

амплітуди дихальних рухів мембранозної частини стінки трахеї і головних 

бронхів і, відповідно, ступеня їх експіраторного звуження. При дискінезії I 

ступеня спостерігається експіраторне звуження трахеї і головних бронхів до 

2/3 їх отвору при збереженні нормальної (округлої) їх конфігурації або 

деякому сплощенні отвору. Для дискінезії II ступеня характерно повне 

змикання під час видоха задньої та передньої частин мембранозної стінки і 

значне сплощення отвору трахеї і бронхів. 
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Бронхографія — це додатковий метод рентгенологічного дослідження 

стану повітряпровідних шляхів, трахеї і бронхів шляхом їх контрастування. 

Бронхографію рекомендують проводити на трохоскопі в положенні пацієнта 

на досліджуваному боці. Контраст вводять в бронхи або під місцевою 

анестезією, або під наркозом. Останній спосіб дослідження має переваги у 

дітей, хворих на бронхіальну астму, а також при легеневих кровотечах. Іноді 

застосовують селективну (спрямовану) бронхографію, якщо необхідно 

вивчити стан тільки частини бронхіального дерева.  

При бронхографії у хворих на патологію бронхів можливо знайти два 

типи відхилень. Зворотні рентгенологічні симптоми ураження бронхів 

обумовлені запальним набряком слизової оболонки, гіперплазією слизових 

заліз і гіперсекрецією. В цих випадках на рентгенограмах виявляються багато 

численні обриви заповнення контрастом бронхів, нерівність їх контурів, 

фрагментування заповнення і таке інше.  

Незворотні рентгенологічні ознаки свідчать про грубі органічні зміни 

морфології бронхів та мають важливе діагностичне значення. До цих змін 

відносяться:  

1. Обриви заповнення крупних та середніх бронхів («культя» бронха), 

обумовлені, наприклад, пухлиною з ендобронхіальним ростом.  

2. Значна зазубленість стінок бронхів свідчить про хронічне запалення з 

гіпертрофією келихоподібних клітин та розширенням протоків слизових 

заліз, в які «затікає» контраст.  

3. Бронхоектази та поперечна почерканість тіней бронхів середнього 

калібру. Остання обумовлена переважно нерівномірною атрофією слизової 

оболонки та вибуханням в отвір повітряпровідних шляхів бронхіальних хрящів.  

Бронхографія може підтвердити або відкинути діагноз вродженої 

аномалії бронхіальної системи.  

До основних показань бронхографії належать: необхідність об’єктивного 

підтвердження бронхоектазів, вроджених аномалій розвитку бронхіальної 

системи, а також підозра на пухлину в бронхах. В останньому випадку 

переваги має ендоскопічне дослідження, тому що стає можливою біопсія та 

пряме морфологічне вивчення біоптатів слизової оболонки. Загальними 

протипоказаннями до бронхографічного дослідження є гострі запальні 

процеси і дихальна недостатність. 

Рентгенологічні методи дослідження мають вирішальне значення в 

діагностиці багатьох захворювань легень. В клініці широко використову-

ються такі методи як рентгеноскопія і рентгенографія органів грудної 

клетини, томографія; отримує все більше розповсюдження комп’ютерна і 

магнітно-резонансна томографія. 
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Один з самих доступних та розповсюджених методів рентгенологічного 

дослідження — рентгеноскопія органів грудної клітини — має низку 

суттєвих недоліків:  

1) суб’єктивністю трактовки рентгенологічної картини;  

2) не дає можливості об’єктивно порівнювати рентгенологічні дані, які 

були отримані при попередніх або повторних дослідженнях;  

3) супроводжується великою променевою нагрузкою на пацієнта та 

медперсонал. 

Основним методом рентгенологічного дослідження органів дихання є 

рентгенографія в двух проекціях — прямій та боковій, яка дозволяє отримати 

об’єктивну і документовану інформацію про стан органів грудної клітини.  

Аналіз рентгенограм кожного разу слід проводити в певній 

послідовності. На початку доцільно оцінити стан скелету грудної клітини: 

визначити положення ключиць, ребер, нижніх шейних та верхніх грудних 

хребців, грудино-ключичних з’єднаннь, грудини і лопаток. Найбільш 

надійними анатомічними ориєнтирами є ключиці і ребра. Рахувати ребра 

треба по їх переднім кінцям. Тіні хребців при звичайному режимі 

рентгенівського дослідження в прямій проекції не візулізуються, за винятком 

тіл III–IV грудних хребців.  

Потім визначають положення діафрагми, яка в прямій проекції образує 

дугу, спрямовану випуклістю доверху, від тіні середостіння до стінок грудної 

клітини. Оцінюють серцево-діафрагмальний та реберно-діафрагмальний кути.  

Останніми досліджують легеневі поля, кожне з яких розділяють на 3 

зони: верхню, середню та нижню. Умовні границі між зонами проходять 

відповідно по нижньому краю переднього кінца II і IV ребер. Тіні судин 

утворюють корінь легень, а за його межами в легеневих полях формують 

легеневий малюнок. В нормі він добре окреслений в центральній 

прикорневій зоні, а на периферії представлен лише поодинокими дуже 

дрібними судинними гілочками.  

Потім аналізують рентгенівське зображення легеневих полів та 

діагностиці основних патологічних бронхолегеневих синдромів. Необхідно 

оцінити характер патологічного процеса, його локалізацію. 

Рентгенодіагностика будь-яких патологічних бронхолегеневих синдромів 

базується на знаходженні трьох типів змін легеневих полів (Л. Д. Лінден-

братен та Л. Б. Наумов):  

1. росповсюдженого або обмеженого затемнення, яке свідчить про 

підвищенні щильності легеневої тканини (запальна інфільтрація, набряк, 

ателектаз, пухлина);  

2. обмеженого або дифузного просвітлення легеневої тканини при 

підвищенні її повітряності (порожнина в легені, кіста, пухлина з розпадом, 

обструктивний синдром, пневмоторакс);  
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3. зміни легеневого малюнка.  

В клінічній практиці частіше зустрічається поєднання двох або трьох 

типів змін рентгенологічної картини.  

На думку Л. Д. Лінденбратена, Н. Р. Палєєва багато численні 

рентгенологічні зміни при захворюваннях органів дихання можливо 

систематизувати у вигляді декількох патологічних рентгенологічних синдромів:  

1. Патологія легеневого малюнка.  

2. Вогнища і обмежені дисемінації.  

3. Округла тінь в легеневому полі.  

4. Кільцеподібна тінь в легеневому полі.  

5. Тотальне або субтотальне затемнення легеневого поля.  

6. Обмежене (пристінне) затемнення легеневого поля.  

7. Дифузна дисемінація.  

8. Патологія коренів легень та внутрішньогрудна аденопатія.  

9. Поширене просвітлення легеневого поля. 

Особливості рентгенологічної картини легеневих полів при кожному з 

цих синдромів детально розглядаються в спеціальних руководствах з  

медичної рентгенології. 

Томографія — це додатковий метод «пошарового» рентгенологічного 

дослідження органів, який використовується для більш детального вивчення 

легеневого малюнка та стану легеневого кровотоку, а також для уточнення 

положення, форми і розмірів порожнин серця, аорти, легеневої артерії, 

аневризми лівого шлуночка, кальцинозу клапанів, перикарду і таке інше.  

Принцип метода полягає у тім, що в результаті синхроного руху 

рентгеновської трубки та касети з плівкою в протилежних напрямках на 

плівці відтворюється достатньо чітке зображення тільки тих діталей органу 

(або його «шарів»), які розташовані на рівні центру, або вісі обертання 

трубки та касети. Всі інші деталі («шари»), які знаходяться поза зони цієї 

площини «розмазуються», їх зображення стає нечітким.  

У всіх випадках вибір глибини томографічного дослідження, величини 

експозиції, вугла качання та інших технічних параметрів дослідження 

здійснюється тільки після аналізу попереднього рентгенівського знімка.  

Особливе значення цей метод має при дослідженні хворих з підозрою на 

рак легень, бронхів і плеври. 

Комп’ютерна томографія (КТ) — це високоінформативний метод 

рентгенологічного дослідження. Метод дозволяє візуалізувати вогнища 

розміром до 1–2 мм, можливостю отримання кількісної інформації про 

щильність тканини і зручним поданням рентгенологічної картини у вигляді 

тонких (до 1 мм) послідовних поперечних або продольних «зрізів» 

досліджуваних органів.  
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Принцип метода. Просвітлювання кожного шара тканини здійснюється в 

імпульсному режимі за допомогою рентгенівської трубки з щелевим 

коліматором, яка обертається навколо продольної вісі тіла пацієнта. Кількість 

таких просвітлювань під різними кутами досягає 360 або 720. Кожного разу 

при проходженні рентгенівських променей через шар тканини відбувається 

ослаблення випромінювання, яке буде залежить від щильності окремих 

структур досліджуваного шара. Ступінь ослаблення рентгенівського випро-

мінювання вимірюється великою кількістю спеціальних високочутливих 

детекторів, після чого вся отримана інформація оброблюється ЕОМ. В 

результаті отримують зображення зріза органа, в якому яскравість кожної 

координатної точки відповідає щильності тканини. Аналіз зображення 

проводять як в автоматичному режимі з використанням ЕОМ і спеціальних 

програм, так і візуально. 

В залежності від конкретних задач дослідження і характеру 

патологічного процесу в легенях лікар-оператор може вибирати товщину 

аксіальних зрізів та напрямок томографування, а також один з трьох режимів 

дослідження.  

1. Безперервна КТ, коли послідовно отримують зображення всіх без 

винятку зрізів органу. Самке цей спосіб томографування дає змогу отримати  

максимальну інформацію про морфологічні зміни, але відрізняється великим 

променевим навантаженням і коштовностю.  

2. Дискретна КТ с заданим відносно великим інтервалом між зрізами, 

суттєво знижує променеве навантаження, але призводить до часткової втрати 

інформації.  

3. Прицільна КТ полягає в пошаровому дослідженні одного або 

декількох участків органа, які найбільше цікавлять лікаря (в області раніше  

знайденого патологічного утворення). 

Комп’ютерна томографія має суттєві переваги над рентгенологічним 

дослідженням, включно рентгенівську томографію, при будь-яких 

захворюваннях органів дихання.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 

Фізикальні методи дослідження серцево–судинної системи. 
 

Тема 11. Фізикальні методи дослідження серцево–судинної системи. 

Розпит та загальний огляд хворих із патологією серцево–судинної 

системи. 
 

Розпитування. Обстеження хворого починають з розпитування, мета 

якого – отримання від хворого даних про його хворобу та пов’язані з нею 

відчуття. Анамнестичні дані,  отримані шляхом розпитування хворого, 
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відіграють значну роль у встановленні діагнозу.   

Скарги. За наявності серцево-судинних захворювань хворі скаржаться 

на задишку, серцебиття, перебої в роботі серця, біль у ділянці серця і за 

грудниною, набряки, кашель. 

Задишка — часта і нерідко основна скарга хворих з недостатністю 

кровообігу, її виникнення обумовлене надмірним накопиченням у крові 

вуглекислоти і зменшенням вмісту кисню внаслідок застійних явищ у малому 

колі кровообігу. 

У початковій стадії недостатності кровообігу хворий відчуває задишку 

лише під час фізичного навантаження. У разі прогресування серцевої 

недостатності задишка стає постійною і не зникає в стані спокою. 

Від задишки відрізняють напади ядухи, характерні для серцевої астми, 

які виникають найчастіше раптово, в стані спокою або через певний час після 

фізичного перевантаження або емоційного перенапруження. Вони є ознакою 

гострої недостатності лівого шлуночка серця і спостерігаються у хворих на 

гострий інфаркт міокарда, із вадами серця та високим АТ. Під час такого 

нападу хворі скаржаться на крайню нестачу повітря. Часто в них дуже 

швидко розвивається набряк легенів, який супроводжується сильним кашлем, 

появою клекотіння в грудях, виділенням пінистого рідкого харкотиння 

рожевого кольору. 

Серцебиття — відчуття сильних і частих, а іноді неритмічних ско-

рочень серця. Воно звичайно виникає під час частих скорочень серця, але 

може відчуватись у осіб без розладів серцевого ритму. За наявності патології 

серця серцебиття може бути ознакою функціональної недостатності міокарда 

у хворих на такі захворювання, як міокардит, інфаркт міокарда, вади серця 

тощо. Часто це неприємне відчуття виникає у хворих з порушенням 

серцевого ритму (пароксизмальна тахікардія, екстрасистолія тощо). Проте 

необхідно знати, що серцебиття не завжди є прямою ознакою захворювання 

серця. Воно може виникати і внаслідок інших причин, наприклад, 

гіперфункції щитовидної залози, анемії, гарячки, рефлекторно внаслідок 

патології травного каналу і жовчних шляхів, після вживання деяких ліків 

(еуфіліну, атропіну сульфату). Оскільки серцебиття буває пов'язане з 

підвищеною збудливістю нервового апарату, що регулює серцеву діяльність, 

воно може спостерігатися у здорових людей під час значного фізичного 

навантаження, хвилювання, у разі зловживання кавою, алкоголем, тютюном. 

Серцебиття може бути постійним або виникати раптово у вигляді нападів, 

наприклад, пароксизмальної тахікардії. 

Часто хворі скаржаться на відчуття «перебоїв» у роботі серця, які 

супроводжуються відчуттям завмирання, зупинки серця і переважно 

пов'язані з такими порушеннями серцевого ритму, як екстрасистолічна 

аритмія, синоатріальна блокада. 

З особливою увагою потрібно ставитися до хворих, котрі скаржаться на 
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біль у ділянці серця, що спостерігається під час різних захворювань. Він 

може бути спричинений порушенням коронарного кровообігу (найчастіше 

виникає під час розвитку стенокардії або інфаркту міокарда), 

захворюваннями перикарда, особливо гострим сухим перикардитом; гострим 

міокардитом, неврозом серця, ураженнями аорти. Проте слід знати, що 

нерідко хворі скаржаться на «біль у ділянці серця» або на «біль у серці»  

ураженні органів і тканин, що оточують серце, зокрема ребер (забиття, 

перелом, періостит, туберкульоз), міжреберних м'язів (міозит), міжреберних 

нервів (невралгія, неврит), плевра (плеврит). 

Перебіг різних захворювань серця характеризується болем, що має 

різний характер, тому під час розпитування хворого необхідно детально 

з'ясувати його точну локалізацію, місце іррадіації, причини й умови його 

виникнення (фізичне або психоемоційне перенапруження, поява в спокої, під 

час сну), його характер (колючий, стискаючий, пекучий, відчуття тяжкості за 

грудниною), тривалість, від чого він минає (від зупинки під час ходьби, після 

вживання нітрогліцерину тощо). Часто спостерігають біль, обумовлений 

ішемією міокарда, що виникає внаслідок недостатності коронарного 

кровообігу. Цей больовий синдром називається стенокардією. У разі 

розвитку стенокардії біль локалізується звичайно за грудниною і (або) в 

проекції серця та може віддавати під ліву лопатку, в шию і ліву руку. 

Переважно він має стискаючий або пекучий характер, його виникнення 

пов'язане з фізичною працею, ходьбою, зокрема з підйомом угору, з 

хвилюванням. Біль припиняється або зменшується після прийому 

нітрогліцерину і триває 10—15 хв. 

На відміну від болю, що відзначається під час стенокардії, біль, що 

виникає під час інфаркту міокарда, буває значно інтенсивнішим, тривалішим 

(понад 20 хвилин) і не минає після прийому нітрогліцерину. 

У хворих на міокардит біль має непостійний, звичайно неінтенсивний, 

тупий характер. Іноді він посилюється під час фізичного навантаження. У 

хворих на перикардит біль локалізується посередині груднини або на всій 

ділянці серця. Він має колючий або стріляючий характер, може бути тривалим 

(декілька діб) або з'являтися у вигляді нападів. Цей біль посилюється під час 

руху, кашлю, навіть натискання стетоскопом. Біль, пов'язаний з ураженням 

аорти (аорталгія), звичайно локалізується за грудниною, має постійний 

характер, не відзначається іррадіацією, підсилюється при підвищенні 

артеріального тиску. 

Для неврозу найбільш характерною є локалізація болю на верхівці серця 

або частіше в лівій половині грудної клітки. Цей біль має колючий або 

ниючий характер, буває тривалим — може не зникати протягом годин і днів, 

посилюється під час хвилювання, але не підсилюється під час фізичного 

навантаження та супроводжується іншими проявами загального неврозу. 
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Хворих із захворюваннями серця може турбувати кашель, причиною 

якого є застій крові в малому колі кровообігу. У цьому випадку звичайно 

відзначається сухий кашель, іноді спостерігається виділення невеликої 

кількості харкотиння. Сухий, часто надривний кашель спостерігають у разі 

збільшення серця, головним чином лівого передсердя, або за наявності 

аневризми аорти. 

Кровохаркання у хворих на захворювання серця в більшості випадків 

буває спричинене застоєм крові в малому колі кровообігу і полегшеним 

виходом еритроцитів (per diapedesin) із розтягнутих кров'ю капілярів у  

альвеолах, а також розривом дрібних судин бронхів. Найчастіше 

кровохаркання спостерігають у хворих із стенозом лівого 

атріовентрикулярного отвору та тромбоемболією легеневої артерії. У разі 

прориву аневризми аорти в дихальні шляхи виникає профузна кровотеча. 

Набряки, як і задишка, є найбільш частою скаргою хворих із 

захворюваннями серця у стадії декомпенсації. Вони з'являються як симптом 

венозного застою у великому колі кровообігу і спочатку визначаються лише 

в другій половині дня, звичайно увечері, на тильній поверхні стоп і в ділянці 

кісточок, а за ніч зникають. У разі прогресування набрякового синдрому і 

накопичення рідини в черевній порожнині хворі скаржаться на тяжкість у 

животі й збільшення його розмірів. Особливо часто відзначається тяжкість у 

ділянці правого підребер'я внаслідок застою в печінці і її збільшення. В 

зв'язку з порушенням кровообігу в черевній порожнині, крім вказаних ознак, 

у хворих можуть відзначатися поганий апетит, нудота, блювання, здуття 

живота, розлади випорожнення. З цієї ж причини порушується функція нирок 

і знижується діурез. 

Головний біль (цефалгія) може бути проявом підвищення артеріального 

тиску. У разі ускладнення гіпертонічної хвороби — гіпертензивні кризи — 

головний біль підсилюється, супроводжується запамороченням, шумом у 

вухах, блюванням. 

За наявності захворювань серця (ендокардит, міокардит тощо) хворі 

скаржаться на підвищення температури тіла, частіше до субфебрильних 

цифр, але іноді може бути і висока температура, яка супроводжує інфек-

ційний ендокардит. Розпитуючи хворих, необхідно уточнювати, о якій порі 

доби підвищується температура тіла, чи супроводжується її підвищення 

ознобом, профузним потовиділенням, як довго утримується гарячка. 

Крім вищезгаданих основних, найбільш важливих, скарг хворі можуть 

відзначати наявність швидкої втоми, загальної слабкості, а також зниження 

працездатності, роздратування, порушення сну. 

Анамнез захворювання. Під час розпитування необхідно з'ясувати, коли 

з'явились перші симптоми захворювання і безпосередню причину їх роз-

витку. Для цього часто необхідно задати навідні питання, оскільки хворий 
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через свою необізнаність може не надавати значення важливим етіологічним 

чинникам. Далі необхідно з'ясувати динаміку хвороби, яке проводилось 

лікування і як воно впливало на перебіг захворювання. Якщо були 

загострення хвороби, треба з'ясувати, чим вони були спричинені, як мали 

перебіг, давність останнього загострення. 

Крім того, важливо індивідуалізувати розпитування. 

Анамнез життя. Збираючи анамнез життя за загальноприйнятою схе-

мою, особливу увагу слід звернути на чинники, котрі могли призвести до 

розвитку даного захворювання серцево-судинної системи або сприяти його 

виникненню. В тому аспекті необхідно отримати дані про перенесені 

захворювання, особливо такі, як часті ангіни, ревматизм, дифтерія, висипний 

тиф, цукровий діабет, сифіліс, що, як правило, спричиняють ураження 

серцево-судинної системи.  Враховують вплив несприятливих виробничо-

професійних і матеріально-побутових чинників (погані житлові умови, 

нервово-психічне перенапруження, професійні шкідливості, малорухливий 

спосіб життя, переїдання), шкідливі звички (куріння, зловживання 

алкоголем). Слід розпитати хворого про спадковість, оскільки відносно 

розвитку деяких серцево-судинних захворювань відзначають спадково-

сімейну схильність (гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда). У жінок 

важливо спитати про те, як перебігали вагітність, пологи і клімактеричний 

період, оскільки часто саме в ці періоди вперше з'являються симптоми 

захворювань серцево-судинної системи. 

Огляд. Під час загального огляду насамперед слід визначити тяжкість 

стану хворого. Звернути увагу на положення хворого. Хворі зі значною 

задишкою, обумовленою серцевою недостатністю, як правило, не можуть 

лежати горизонтально і набувають вимушеного положення — напівсидячи, з 

піднятою верхньою половиною тулуба. За наявності тяжких ступенів 

задишки хворі набувають вимушеного положення сидячи з опущеними униз 

ногами — ортопное. У такій позі більша кількість крові затримується в 

судинах нижніх кінцівок, внаслідок чого знижується об'єм циркулюючої 

крові, дещо зменшується застій у малому колі кровообігу і поліпшується 

вентиляція легенів. Крім того, в положенні ортопное опускається діафрагма, 

а за наявності асциту зменшується тиснення на неї асцитичної рідини, що 

полегшує дихальні екскурсії легенів і поліпшує газообмін. 

Хворі на ексудативний перикардит звичайно сидять, нахилившись до 

переду. Переважна більшість хворих із захворюваннями серця частіше 

лежать на правому боці, оскільки в положенні на лівому боці серце (особливо 

гіпертрофоване) більш тісно прилягає до передньої грудної стінки і в них 

з'являються неприємні відчуття. 

Під час розвитку різних захворювань серця спостерігаються зміни 

забарвлення шкіри. Найчастіше з'являється ціаноз, тобто синюшне забарв-
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лення шкіри, що є ознакою недостатності кровообігу. Виникнення ціанозу 

зумовлене підвищенням у крові вмісту відновленого гемоглобіну внаслідок 

надмірного поглинання кисню крові тканинами під час сповільнення 

кровотоку. У разі порушення кровообігу ціаноз найбільше виражений на 

губах, кінчику носа, вушних раковинах, на пальцях рук і ніг, тобто на 

найбільш віддалених від серця ділянках тіла, що носить назву акроціанозу. 

Розвиток акроціанозу особливо характерний для мітрального стенозу. У тих 

випадках, коли кисневе голодування виникає в результаті недостатньої 

артеріалізації крові в малому колі кровообігу, ціаноз має поширений 

характер — центральний ціаноз; частіше він спостерігається у хворих із 

захворюваннями легенів. Ступінь ціанозу буває різним: від ледве помітної 

синюшності до темно-синього забарвлення. Особливо різкий ціаноз 

спостерігається у хворих з природженими вадами серця за наявності 

артеріовенозного сполучення — так звані сині вади. 

У хворих з аортальними вадами шкіра і видимі слизові оболонки 

відрізняються виразною блідістю. У хворих на затяжний інфекційний 

ендокардит з'являється своєрідне забарвлення шкіри, яке порівнюють з 

кольором „кави з молоком”. За наявності тяжкої недостатності кровообігу 

можна спостерігати жовтяничне забарвлення склер і шкіри. 

У разі недостатності кровообігу у хворих виникають набряки, про 

наявність яких свідчить утворення ямки під час натискання пальцем на 

ділянку тіла. Після припинення натискання ямка повільно вирівнюється. У 

хворих, які ходять, набряки спочатку з'являються в ділянці кісточок, на 

тильній поверхні стоп, на гомілках. Якщо хворі перебувають на ліжковому 

режимі, набряки розташовуються в попереку, на крижах. У разі вираженої 

недостатності кровообігу набряки можуть поширюватись на все тіло, 

причому набрякова рідина накопичується в порожнинах — плевральних 

(гідроторакс), черевній (асцит), у перикардіальній (гідроперикард). Такі 

поширені набряки називаються анасаркою. За наявності значних набряків, 

особливо на нижніх кінцівках, шкіра стає блідою, гладенькою і напруженою. 

У разі довготривалих набряків на шкірі виникають трофічні зміни, вона стає 

менше еластичною та внаслідок діапедезу еритроцитів із застійних судин 

набуває синюшно-коричневого відтінку. У хворих з різко вираженими 

набряками в підшкірній основі живота можуть з'являтись лінійні розтягнення, 

які нагадують рубці після вагітності, а на шкірі нижніх кінцівок утворюються 

дрібні розриви, внаслідок яких надалі постійно просочується набрякова рідина. 

Для визначення синдрому набряків та динаміки затримки рідини в організмі, 

крім огляду, слід систематично контролюють масу тіла хворих і паралельно 

враховують кількість випитої за добу рідини і виділеної сечі. 

За наявності деяких захворювань серцево-судинної системи іноді можуть 

виникати і місцеві набряки. Так, у разі стиснення верхньої порожнистої вени, 
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наприклад у хворих на ексудативний перикардит або з аневризмою дуги аорти, 

можуть набрякати обличчя, шия, плечовий пояс — набряк у вигляді пелерини 

або так званий комір Стокса. У разі тромбофлебіту вен гомілки або стегна 

набрякає лише уражена кінцівка; розвиток тромбозу ворітної або печінкових 

вен призводить до виникнення асциту. 

Необхідно звернути увагу на форму нігтів і кінцевих фаланг пальців рук. 

Пальці у вигляді барабанних паличок спостерігаються у хворих на затяжний 

інфекційний ендокардит та хворих з деякими природженими вадами серця. 
 

Тема 12. Дослідження пульсу (артеріального, венозного, 

псевдокалілярного) та артеріального тиску. 

Дослідження артеріального пульсу. Пульсом називаються коливання 

стінок артерій, обумовлені скороченням серця, вигнанням крові в 

артеріальну систему і зміною в ній тиску протягом систоли і діастоли. 

Поширення пульсової хвилі зумовлене здатністю стінок артерій до 

еластичного розтягнення і спадіння. Швидкість поширення пульсової хвилі 

коливається від 4 до 13 м за 1 с, тобто значно перевищує лінійну швидкість 

течії крові, яка навіть у великих артеріях не перевищує 0,5 м за 1 хв. 

Основним методом дослідження пульсу є пальпація. Найчастіше пульс 

досліджують на променевій артерії, оскільки вона розташована поверхнево, 

безпосередньо під шкірою, і добре промацується між шилоподібним 

відростком променевої кістки і сухожилком внутрішнього променевого м'яза. 

Під час пальпації пульсу кисть досліджуваного охоплюють у ділянці 

промене-зап'ясткового суглоба так, щоб великий палець розташовувався на 

тильному боці передпліччя, а інші пальці над артерією. Промацавши артерію, 

її притискають до прилеглої кістки, що полегшує визначення властивостей 

пульсу. Пульс також можна досліджувати на сонній, скроневій, підколінній, 

задній великогомілковій артеріях, артерії тилу стопи та ін. Велике значення 

має дослідження пульсу на перелічених артеріях нижніх кінцівок, оскільки 

його ослаблення, а іноді і зникнення спостерігається у хворих на 

облітеруючий ендартеріїт, атеросклероз і цукровий діабет. 

Властивості артеріального пульсу: 

1. синхронність; 

2. ритмічність; 

3. частота; 

4. напруження; 

5. наповнення; 

6. висота; 

7. швидкість; 

8. рівномірність. 
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Дослідження пульсу на променевій артерії необхідно починати 

одночасно на обох руках, бо в патологічних випадках може спостерігатися 

помітна різниця або у наповненні пульсу, або в часі його появи. Такий пульс 

називається різним пульсом (pulsus differens). Різний пульс буває за наявності 

аномалії положення, звуження просвіту або виникає внаслідок стиснення 

однієї з променевих, плечових або підключичних артерій. Причиною 

компресії артерій можуть бути рубці, збільшені лімфатичні вузли, пухлини 

середостіння, загрудинний зоб, аневризма аорти. Різний пульс спостеріг-

гається у разі розвитку атеросклерозу та запалення дуги аорти в місці 

відходження великих гілок, що ослаблює наповнення відповідної артерії. За 

наявності стенозу лівого атріовентрикулярного отвору різко збільшене ліве 

передсердя стискає ліву підключичну артерію і пульс на лівій руці стає 

слабшим. Відсутність пульсу на одній руці є характерною для 

неспецифічного аорто-артеріїту (хвороба Такаясу), у разі розвитку якого 

спостерігається облітеруючий тромбангіїт дуги аорти і судин, що від неї 

відходять. Пульс на будь-якій периферичній артерії може бути відсутнім у 

разі її раптової непрохідності, зумовленої емболією. 

Відставання в часі (запізнювання) пульсу на одній руці іноді може бути 

зумовлене розвитком великої аневризми на шляху течії крові. За наявності 

аневризми дуги аорти запізнюється пульс на лівій руці. 

У разі відсутності різниці пульсу його дослідження проводять на одній 

руці. Якщо виявлено різний пульс, надалі його дослідження проводять на тій 

руці, на котрій пульсові хвилі краще виражені. 

Частота пульсу звичайно відповідає кількості скорочень серця і в 

нормі становить 60-80 за 1 хв. 

Якщо частота пульсу становить менше ніж 60 за 1 хв, такий пульс 

називають рідким (pulsus rarus). Пульс з частотою 80 за 1 хв і більше 

називають частим (pulsus frequens). Частота пульсу залежить від низки 

фізіологічних і патологічних чинників. 

У жінок частота пульсу в середньому дещо більша, ніж у чоловіків. У 

дітей пульс частіший: до 3-річного віку він значно більший, ніж 100 за 1 хв. 

По мірі того, як дитина дорослішає пульс поступово стає рідше. Під час сну і 

взагалі в положенні лежачи пульс також стає більш рідким. Під час вдиху 

пульс трохи прискорюється, під час видиху - сповільнюється. Звичайно пульс 

різко прискорюється під час м'язової роботи та психічного збудження. 

Частий пульс є результатом прискорення роботи серця - тахікардії. У 

переважній більшості випадків механізм появи тахікардії зводиться до 

надмірного подразнення синусового вузла через вегетативну нервову 

систему або гуморальним шляхом. Рідше тахікардія виникає поза синусовим 

вузлом (наприклад, пароксизмальна тахікардія). Частий пульс 

спостерігається у разі недостатності кровообігу, падіння кров'яного тиску 
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будь-якого походження (інтоксикація, інфекція, шок, гостра крововтрата), 

підвищення функції щитовидної залози (тиреотоксикоз). Підвищення 

температури тіла на 1 °С у середньому прискорює пульс на 8-10 за 1 хв. 

Частий пульс відзначається під час розвитку інфекційних захворювань, за 

винятком черевного тифу і деяких форм грипу. Прискорення пульсу також 

може спричинити прийом деяких медикаментів (кофеїну, адреналіну 

гідрохлориду, кортикостероїдів, сечогінних препаратів). 

Рідкий пульс буває у разі сповільнення серцевого ритму - брадикардії, 

механізм якої є різноманітним. У більшості випадків рідкий пульс є 

наслідком надмірного подразнення центру вагуса, що зумовлено 

підвищенням внутрішньочерепного тиску, розвитком пухлин мозку, а також 

виникненням крововиливів у мозок, струсу мозку, запалення мозкових 

оболонок або надмірного подразнення самого нерва, що відзначається за 

наявності жовтяниці, іноді уремії, аневризми аорти, пухлини середостіння. 

Часто причинами рідкого пульсу є зниження автоматизму синусового вузла, 

порушення провідності - повна поперечна блокада серця. Сповільнення 

пульсу може виникати у разі розвитку мікседеми, лікування серцевими 

глікозидами та антиаритмічними засобами, а також отруєння пілокарпіном, 

свинцем, під час розвитку черевного тифу та грипу. 

У хворих із порушеннями ритму серця окремі скорочення лівого 

шлуночка можуть бути настільки слабкими, що спричинена ними пульсова 

хвиля не доходить до периферії. У подібних випадках частота периферичного 

пульсу повинна бути перевірена аускультативно за тонами серця. Різниця 

між числом серцевих скорочень і пульсових ударів, підрахованих протягом 1 

хвилини, називається дефіцитом пульсу, а такий пульс - дефіцитним (pulsus 

deficiens). 

Ритм пульсу повинен бути правильним (pulsus regularis). Пульсові хвилі 

повинні надходити одна за одною через однакові проміжки часу і мати 

однакову величину (pulsus aequalis). За наявності розладів серцевого ритму 

пульсові хвилі виникають через неоднакові проміжки часу і пульс стає 

неправильним (pulsus irregularis). У цьому випадку величина пульсових хвиль 

часто стає різною - такий пульс називається нерівномірним (pulsus 

inaequalis). У разі порушення правильності ритму пульсу для визначення 

типу аритмії необхідно користуватись аускультацією серця та 

інструментальними методами дослідження. 

Деякі види аритмії все ж добре вловлюються за пульсом під час його 

пальпації. Легко розпізнається екстрасистолічна аритмія, за наявності якої 

окремі пульсові хвилі передчасні, а дальша пауза – більш тривала 

(компенсаторна пауза). Миготлива аритмія характеризується цілковитою 

неправильністю пульсу: пульсові хвилі різної величини і йдуть одна за 
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одною без будь-якого порядку. Дихальну аритмію розрізняють за 

прискоренням пульсу під час вдиху і його сповільненням під час видиху. 

Особливу різновидність являє собою парадоксальний пульс (pulsus 

paradoxus seu pulsus respiration intermittens), який під час вдиху стає дуже 

слабким або зовсім зникає. Парадоксальний пульс спостерігається за 

наявності злипливого перикардиту і спайок перикарда з діафрагмою.  

Наповнення пульсу віддзеркалює ступінь наповнення кров'ю 

досліджуваної артерії. Його визначають за коливанням різниці 

максимального і мінімального об'єму артерії. Наповнення пульсу залежить 

від величини ударного об'єму серця, від загальної кількості крові в організмі і 

її розподілу. Змінюючи силу натискування кінчиками пальців на артерію, 

можна вловити обидва крайні стани - від спадіння до найбільшого 

наповнення. При нормальному ударному об'ємі і достатньому 

кровонаповненні артерії відчувається повний пульс (pulsus plenus). При 

крововтраті наповнення пульсу зменшується, такий пульс називається 

пустим (pulsus vacuus). 

Напруження пульсу визначається опором, який виникає при спробі 

стиснути пальцем артерію з метою припинення в ній пульсових хвиль. Для 

визначення напруження пульсу при пальпації проксимальне розміщеним 

пальцем поступово збільшують тиснення на променеву артерію, доки 

дистальне розмішений палець не перестане відчувати пульсові хвилі. Таким 

чином, напруження пульсу оцінюють силою, з якою необхідно стиснути 

артерію, щоби зникли її пульсові коливання. Ступінь напруження пульсу 

залежить від висоти артеріального кров'яного тиску. Пальпаторно можна 

розрізнити слабке, середнє і сильне напруження. При нормальному 

систолічному артеріальному тиску для стиснення артерії застосовують 

помірне зусилля, тому в нормі пульс середнього напруження. 

Напружений, або твердий, пульс (pulsus durus) спостерігається при 

артеріальній гіпертензії, при артеріосклерозі. 

Пульс, що легко стискається, м'який пульс (pulsus mollis), свідчить про 

понижений тонус судин і спостерігається при артеріальній гіпотензії, колапсі, 

шоку. 

Величина пульсу - поняття, яке об'єднує такі властивості, як наповнення 

і напруження. Величина пульсу., яка пальпаторно сприймається як коливання 

артерії при кожному пульсовому ударі, залежить головним чином від 

ударного об'єму лівого шлуночка, наповнення артерій, пульсового тиску. 

Пульс нормального (середнього) наповнення і напруження зумовлює пульс 

середньої величини. При збільшенні ударного об'єму крові і величини 

коливання артеріального тиску в систолу і діастолу (пульсового тиску) 

величина пульсових хвиль зростає. Такий пульс називається великим (pulsus 

magnus), або високим (pulsus altus), і спостерігається за наявності 
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недостатності клапанів аорти, тиреотоксикозу, іноді - гарячки. Навпаки, у 

разі зменшення ударного об'єму лівого шлуночка, малої амплітуди коливання 

тиску в систолу і діастолу величина пульсових хвиль зменшується - пульс 

стає малим (pulsus рarvus). Малий пульс спостерігається у разі малого і 

сповільненого надходження крові в артеріальну систему, наприклад, у разі 

звуження гирла аорти або лівого атріовентрикулярного отвору. Пульс дуже 

слабкого наповнення і напруження, ледве відчутний, називається 

ниткоподібним (pulsus filiformis), він буває за наявності гострої серцевої 

недостатності, масивної крововтрати, шоку. 

В деяких випадках під час ритмічного пульсу відчувається чергування 

великих і малих пульсових хвиль. Це є так званий переміжний пульс (pulsus 

altermans). Вважають, що він пов'язаний із чергуванням різних за силою 

серцевих скорочень; звичайно він спостерігається за наявності тяжких 

уражень міокарда. 

Форма пульсу залежить від швидкості наростання і падіння окремої 

пульсової хвилі, а це в свою чергу залежить від швидкості зміни тиску в 

артеріальній системі протягом систоли і діастоли. Якщо під час систоли в 

аорту викидається багато крові і тиск в ній швидко зростає, а під час діастоли 

він так само швидко спадає, то при цьому буде спостерігатися швидке 

розширення і спадіння стінки артерії. Такий пульс називається швидким 

(pulsus celer). Швидкий пульс характерний для недостатності клапанів аорти, 

меншою мірою - для тиреотоксикозу, нервового збудження. Найбільш 

виражений він у хворих з недостатністю аортальних клапанів, бо за наявності 

цієї вади серця значно підвищуються ударний об'єм крові і систолічний тиск, 

а під час діастоли тиск швидко зменшується внаслідок зворотного відпливу 

частини крові з аорти в лівий шлуночок. 

Пульс з дуже сповільненим зростанням і спаданням пульсової хвилі 

називається повільним (pulsus tardus). Він спостерігається за наявності 

звуження гирла аорти, оскільки через утруднене зігнання крові з лівого 

шлуночка тиск в аорті наростає повільно. Зміни форми пульсу чітко 

простежуються на його графічному зображенні - на сфігмограмі. 

У разі недостатності аортальних клапанів спостерігається одночасне 

збільшення величини і швидкості пульсу, коли він стає швидким і високим 

(pulsus celer et altus), його також називають стрибаючим (pulsus saliens). За 

наявності стенозу гирла аорти пульс стає малим і повільним (pulsus parvus et 

tardus). 

Іноді в період зниження пульсової хвилі визначається наче друга 

додаткова хвиля, виникнення якої пов'язане зі збільшенням дикротичної 

хвилі, яка в нормі не пальпується і лише реєструється на сфігмограмі. У разі 

зниження тонусу периферичних артерій і достатнього наповнення пульсу 

(гарячка, інфекційні захворювання, тиреотоксикоз) дикротична хвиля 
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відчувається і під час пальпації. Такий пульс називається дикротичним 

(pulsus dicroticus). Виникнення дикротичної хвилі пояснюють відбиттям 

хвилі крові від півмісячних клапанів після того, як закриття їх у діастолі 

викликало невелике зворотне відтікання крові. Виразність дикротичної хвилі 

обернено пропорційна напруженню судинної стінки: за наявності гіпертензії 

вона мало або зовсім не виражена, у разі зниження судинного тонусу 

виражена помітно. 

Стан судинної стінки визначається ковзними рухами пальців уздовж 

судини. У разі різко підвищеного тонусу артерія стає вузькою і щільною. 

Такий стан спостерігається у хворих на гіпертонічну хворобу, нефрит. 

Атеросклероз і кальциноз артерії призводять до ще більшого її ущільнення, а 

в різко виражених випадках стінка судини не пульсує і не стискається. Крім 

того, за наявності артеріосклерозу під час пальпації судинної стінки 

відчуваються її звивистість, нерівність стінок, чоткоподібні стовщення. 

Надзвичайно знижений тонус спостерігається за наявності багатьох 

гострих інфекцій, інтоксикацій і досягає крайнього ступеня за наявності 

колапсу. 

Дослідження капілярів. Дослідження капілярів проводять за допомогою 

огляду і капіляроскопії. 

Під час огляду капілярів можна виявити наявність капілярного пульсу. 

Для цього найкраще злегка натиснути на кінець нігтя, щоб посередині його 

утворилась невелика біла плямка. За наявності капілярного пульсу 

спостерігаються ритмічні, синхронні з фазами серцевої діяльності, 

чередування почервоніння і побіління нігтьового ложа під час легкого 

натискування на кінець нігтя. Капілярний пульс можна також досліджувати 

на шкірі, наприклад на лобі, де він проявляється поперемінним 

почервонінням і побілінням після попереднього розтирання шкіри. Капілярну 

пульсацію можна бачити і на слизовій оболонці язика під час тиснення на неї 

предметним склом. Називати цей пульс капілярним не зовсім вірно, бо 

розширюються і пульсують не капіляри, а передкапілярні артеріоли. 

Капілярний пульс спостерігається у разі розвитку недостатності аортальних 

клапанів, тиреотоксикозу, гарячки. Іноді він відзначається у здорових людей, 

що зумовлено впливом високих температур, наприклад у гарячій ванні, під 

час спеки. 

Дослідження венозного пульсу. На шиї можна спостерігати пульсацію 

яремних вен, синхронну з діяльністю серця, - венозний пульс. Діяльність 

серця спричиняє сповільнення течії крові в яремній вені під час систоли 

передсердя і прискорення її під час систоли шлуночків. Сповільнення течії 

крові веде до деякого набухання вен на шиї, а пришвидшення - до їх 

спадання. Таким чином, під час систолічного розширення артерій яремні 

вени спадаються. Це фізіологічний, так званий від'ємний, венозний пульс. У 
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здорових людей він мало помітний і стає більш виразним при набуханні вен 

унаслідок застою в них: крові в положенні лежачи, проте він повністю зникає 

у вертикальній позиції. 

За наявності недостатності тристулкового клапана зворотна хвиля крові 

з правого шлуночка в передсердя під час систоли серця затримує відтікання 

крові з магістральних вен у передсердя, і вени, зокрема яремні, набухають 

синхронно з систолою шлуночків - це патологічний позитивний венозний 

пульс. 

Позитивний венозний пульс, крім недостатності тристулкового клапана 

(органічної або відносної), спостерігається також у разі виникнення 

передсердно-шлуночкового мезонодального ритму, коли передсердя і 

шлуночки скорочуються одночасно; за наявності миготливої аритмії, під час 

шлуночкових екстрасистол, у деяких випадках повної атріовентрикулярної 

блокади, у разі якої періодично збігається систола передсердь із скороченням 

шлуночків. 

За наявності різко вираженого венозного застою венозний пульс іноді 

зникає, хоча шийні вени добре помітні, набухлі. Це пояснюється малою 

силою венозного пульсу, який не може викликати видимого коливання 

сильно напруженої стінки вени. Для появи пульсу в тих випадках іноді 

достатньо поміняти положення хворого, при цьому розслаблюється стінка 

вен і пульс стає видимим. 

Позитивний венозний пульс на шиї може іноді бути краще вираженим з 

одного боку, наприклад, у хворих на ексудативний плеврит, у разі розвитку 

пухлин у середостінні. 

За венозний пульс можна помилково прийняти передаточні коливання 

яремних вен, спричинені пульсацією сонних артерій. Тому слід пам'ятати, що 

пульсацію сонних артерій видно медіальне від груднино-ключично-

соскового м'яза, пульсацію вени - назовні від нього. Треба також мати на 

увазі, що передаточні коливання вен відбуваються помітно швидше й 

жвавіше, ніж порівняно повільні і мляві їх рухи при венозному пульсі, бо 

кожному пульсовому ударові артерій відповідають 2-3 пульсації вени. В 

неясних випадках притискають вену пальцем, при цьому передаточні 

коливання набухлого периферичного відрізка вени стають більш виразними, 

а у разі справжнього венозного пульсу (негативного) пульсація цього відрізка 

вени припиняється. 

Дослідження артеріального тиску. Якщо вимірювання АТ 

проводиться у кабінеті лікаря чи медичній установі, то його називають 

офісним (або клінічним) АТ, а якщо вдома - домашнім. При визначенні 

пацієнтом АТ у домашніх умовах самостійно, процес називається 

самомоніторуванням АТ. Якщо АТ вимірюється упродовж доби за 

допомогою спеціального портативного приладу, то такий процес називають 
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амбулаторним, або добовим (24-годинним), моніторуванням АТ. Рівень АТ, 

який визначається в різних ситуаціях у одного й того самого хворого, буде 

різним.  

Нормальний рівень АТ за різних умов його вимірювання 

(Рекомендації Європейського товариства гіпертензії та Європейського 

товариства кардіологів, 2003) 

Тип вимірювання              Систолічний АТ              Діастолічний АТ 

Офісне (або клінічне) АТ                              140                                 90 

Добове (24-годинне), моніторування АТ.     125                                 80 

Самомоніторування АТ.                      135                                 85 

Класифікація рівня АТ (мм рт.ст.) у рекомендаціях 

ВОЗ/МТГ (1999 р.) 
 

Категорії АТ Систолічний АТ Діастолічний АТ 

Оптимальний < 120 < 80 

Нормальний < 130 < 85 

Високий нормальний 130-139 85-89 

Визначення АТ з використанням ручних приладів проводиться за 

методом Ріва-Рочі та Короткова, як і 100 років тому, коли цей метод було 

впроваджено в клінічну практику. Той, хто вимірює АТ таким чином, 

повинен пройти певну підготовку та навчитися користуватися стетоскопом 

для вислуховування тонів Короткова, знаходити місце проходження плечової 

артерії тощо. Така техніка визначення АТ називається звичайним 

вимірюванням. 

Найпростішим ручним приладом для вимірювання АТ залишається 

ртутний сфігмоманометр. Саме при використанні ртутних сфігмоманометрів 

була доведена точність самого методу неінвазивного вимірювання АТ за 

Ріва-Рочі та Коротковим. Оскільки конструкція приладу є досить простою та 

ідентичною, а вимірювання проводиться у міліметрах ртутного стовпчика 

(мм рт. ст.), то можна стверджувати, що всі ртутні сфігмоманометри є доволі 

точними приладами. 

Останнім часом у деяких країнах забороняється використання ртуті в 

домашніх приладах, відтак ртутні прилади було замінено на 

сфігмаманометри іншої конструкції. 

Апарати, в яких ртутний резервуар та скляний стовпчик було замінено на 

анероїдний манометр, називаються анероїдними сфігмоманометрами. При ви-

мюрюванні АТ за допомогою анероїдного сфигмоманометра використовується 

така сама методика Ріва-Рочі та Короткова, як і при вимірюванні за допомогою 

ртутного. Основною відмінністю є відсутність ртуті. Особливістю анероїдних 



74 

сфігмоманометрів є їх властивість втрачати з часом точність, тому всі прилади 

підлягають обов'язковій періодичній калібровці.  

Основним недоліком класичної аускультативної методики є значний її 

суб'єктивізм. У численних публікаціях наводиться перелік можливих 

суб'єктивних помилок, серед яких найпоширенішими є порушення темпу 

випуску повітря з манжетки, пізнє визначення тонів, неправильне округлення 

результатів. 

Незважаючи на розвиток автоматичних приладів, які використовують 

осцилометричний метод вимірювання АТ, аускультативний метод 

залишається популярним і в медичних працівників, і в пацієнтів. 

Вимірювання АТ за методом Ріва-Рочі та Короткова під час процедури 

створює певну особливу атмосферу контакту між лікарем і хворим, яку 

відчувають обидві сторони. Можливо, що саме таким контактом пояснюється 

велика популярність ускультативного методу вимірювання АТ і небажання 

відмовлятися від нього. 

Методика вимірювання артеріального тиску. 

Як зазначалося, вимірювання АТ є єдиним діагностичним способом його 

вивчення, тому дотримання наведених правил вимірювання артеріального 

тиску дасть змогу зменшити можливість помилок, які впливатимуть на 

подальшу лікарську тактику. 

Вимірювання АТ рекомендується ртутним сфігмоманометром. У разі 

користування іншими апаратами (пружинними та електронними) - слід 

регулярно (не менш ніж 1 раз на рік) проводити їх калібровку. 

Обстежуваний при вимірюванні АТ повинен сидіти спокійно, 

безпосередньо перед вимірюванням не менше 4-5 хв. Так, хворий має 

спиратися спиною на спинку стільця або крісла, ноги пацієнта повинні 

спиратися на підлогу, рука, на якій проводиться вимірювання, має лежати 

розслаблено на опорі долонею догори, манжета повинна знаходитися на рівні 

серця, а стовпчик ртуті має бути у вертикальному положенні. АТ можна 

вимірювати в положенні лежачи або стоячи. В обох випадках рука повинна 

бути розслабленою і лежати паралельно до підлоги (можна на підставці). 

Результати, одержані при такому вимірюванні, можуть різнитися з 

результатами в положенні сидячи, тому їх не можна використовувати для 

верифікації діагнозу АГ у спірних випадках.  

Вимірювання завжди проводиться на одній і тій самій руці, частіше - 

правій, яка зручно лежить на столі, долонею догори, приблизно на рівні 

серця, вільна від стискуючого одягу. При діаметрі плеча менш ніж 42 см 

використовується стандартна манжета, при діаметрі більш ніж 42 см - 

спеціальна манжета (у разі використання стандартної можлива значна 

похибка при визначенні тиску). Манжета накладається на плече, при цьому її 

нижній край слід розмістити приблизно на 2-3 см вище внутрішньої складки 
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ліктьового згину. Центр гумового мішка повинен знаходитися над плечовою 

артерією. Гумова трубка, що з'єднує манжету з апаратом і грушею, має 

розміщуватися латеральне відносно обстежуваного. При нагнітанні повітря в 

манжету той, хто вимірює, пальпує пульс обстежуваного на радіальній 

артерії і спостерігає за стовпчиком ртуті. При відповідному тиску в манжеті 

пульс зникає. Після цього тиск у манжеті підвищують ще на 20 мм. Далі, 

трохи відкривши гвинт і підтримуючи постійну швидкість випускання 

повітря (приблизно 2 мм/сек), вислуховують артерію, доки ртуть в манжеті 

не опуститься на 20 мм нижче рівня діастолічного тиску. Слід абсолютно 

чітко дотримуватися зазначених рекомендацій. 

Тони Короткова: 

I фаза - реєструється при появі слабких, але чітких стукаючих звуків, які 

поступово підсилюються. Поява І фази використовується для визначення 

величини систолічного АТ. 

II фаза - період, упродовж якого чути шум, що свистить та інтенсивно 

зростають тони. 

III фаза - період, упродовж якого тони залишаються чіткими і не 

зменшуються за інтенсивністю. 

IV фаза - реєструється при зміні характеру тонів, їх приглушенні або 

зменшенні інтенсивності, можлива поява дуючих шумів. Цей момент 

використовується для визначення діастолічного АТ тільки у дорослих зі 

значним атеросклеротичним ураженням судинного русла.  

V фаза - реєструється при повному зникненні тонів. Цей момент 

використовується для визначення діастолічного АТ у дорослих. 

При першому візиті до лікаря АТ вимірюють на обох руках, надалі - 

лише на правій руці. Не забороняється вимірювати АТ і на лівій руці, але для 

динамічного нагляду необхідно проводити вимірювання на одній і тій самій 

руці, тому при реєстрації АТ на лівій руці про це роблять відмітку в історії 

хвороби. У випадках коли було визначено різницю у значенні АТ між руками 

більш ніж 10 мм рт. ст., усі наступні вимірювання проводять на руці, де було 

виявлено більший тиск, про що роблять відмітку в історії й попереджають 

хворого. 

Кров'яний тиск в артеріях коливається у зв'язку із систолою та 

діастолою серця. Слідом за систолою лівого шлуночка, коли відбувається 

підйом пульсової хвилі, на її висоті артеріальний тиск виявляється найбільш 

високим - це максимальний, або систолічний, артеріальний тиск - показник, 

що виражає весь запас енергії рушійного стовпа крові в період систоли. 

Максимальний тиск складається з бічного й ударного тиску. Ударний тиск, 

або гемодинамічний удар, виражає кінетичну енергію струменя крові, що 

рухається. 
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У період діастоли, коли пульсова хвиля спадає найбільше низько, 

артеріальний тиск виявляється найменшим - це мінімальний, або 

діастолічний, артеріальний тиск. - найменший показник тиску крові в артерії 

до кінця діастоличного періоду. Його висота залежить від ступеня 

прохідності прекапілярного русла й рівня відтоку крові крізь нього. Чим 

більше тонус артеріол, тим вище повинне бути мінімальний тиск. На рівень 

діастоличного артеріального тиску впливає частота серцевих скорочень і 

пружність великих артеріальних судин. Різниця між рівнем максимального й 

мінімального артеріального тиску носить назву пульсового тиску; він 

відповідає висоті хвилі пульсу або амплітуді пульсових коливань. 

Середньодинамічний артеріальний тиск - результуюча всіх тих змінних 

значень тиску, які мають місце протягом одного серцевого циклу. Цей вид 

тиску не являє собою середнього арифметичного з величин максимального й 

мінімального тиску, а лежить ближче до мінімального. Математично - це є 

інтеграл або середнє з нескінченно малих вимірів тиску протягом одного 

серцевого циклу. Середній тиск віддзеркалює енергію безперервного руху 

крові з артеріальної системи у венозну. 

АТ сер. = АТдіаст.+ ⅓(АДсист. – АТ діаст.) 

де АТсист. - систолічний артеріальний тиск; 

АТдіаст. - діастолічний артеріальний тиск. 
 

Тема 13. Огляд та пальпація передсерцевої ділянки. Перкусія меж 

відносної та абсолютної серцевої тупості, визначення ширини судинного 

пучка. 

Огляд ділянки серця і периферичних судин. Під час огляду ділянки 

серця можна виявити «серцевий горб» — випинання грудної клітки, яке 

розвинулось у хворих внаслідок збільшення розмірів серця в дитячому віці, 

за наявності ще податливих ребер. 

У п'ятому міжребер’ї зліва досередини від серединно-ключичної лінії у 

більшості людей, які не мають значного ожиріння, можна бачити обмежену 

пульсацію, що спричиняється ударом верхівки серця в стінку грудної клітки 

під час систоли і називається верхівковим поштовхом. У хворих із 

захворюваннями серця верхівковий поштовх може бути зміщеним, 

розширеним, посиленим, прискореним, неритмічним. Якщо в ділянці серця 

під час систоли замість випинання спостерігається втягування грудної клітки, 

говорять про від'ємний верхівковий поштовх. Іноді він відзначається у 

хворих на злипливий перикардит (у разі зрощення між собою обох листків 

перикарда й зовнішнього його листка зі стінкою грудної клітки). Від'ємний 

верхівковий поштовх може спостерігатися і в нормі, звичайно в худорлявих 

людей, у яких верхівка під час систоли впирається в ребро, а шлуночок 

рівночасно віддаляється від грудної клітки, спричиняючи її обмежене 

втягнення. 



77 

Іноді під час огляду ліворуч від груднини відзначають доволі поширену 

пульсацію, яка називається серцевим поштовхом. Він обумовлений 

скороченням гіпертрофованого правого шлуночка, причому видно синхронну 

з ним пульсацію і у верхньому відділі надчеревної ділянки (епігастральна 

пульсація). 

У другому міжребер'ї праворуч від груднини можна помітити пульсацію 

аорти, котра з'являється або у разі її різкого розширення (аневризма висхідної 

частини і дуги аорти, недостатність аортальних клапанів), або у разі 

зморщення краю правої легені, що прикриває її. В рідкісних випадках 

внаслідок розвитку аневризми висхідної аорти можуть виникнути деструкція 

і стоншення ребер і груднини — тоді в цій ділянці спостерігається еластична 

пульсуюча пухлина. Видиму пульсацію у другому і третьому міжребер'ях 

ліворуч зумовлює розширення легеневого стовбура. Вона виникає у хворих з 

мітральним стенозом, за наявності високої гіпертензії в малому колі 

кровообігу, відкритої артеріальної протоки з великим скидом крові з аорти в 

легеневий стовбур та первинної легеневої гіпертензії. Пульсація, яка 

визначається нижче, у третьому і четвертому міжребер'ях ліворуч від 

груднини, може бути спричинена розвитком аневризми серця, що 

розвинулась після перенесеного інфаркту міокарда. 

Для оцінки стану серцево-судинної системи велике значення має огляд 

судин. Різко виступаючі й звивисті скроневі артерії спостерігаються у хворих 

на гіпертонічну хворобу і атеросклероз. У здорових людей на шиї можна 

помітити пульсацію лише сонних артерій, синхронну з верхівковим 

поштовхом. У хворих з недостатністю аортальних клапанів спостерігається 

виражена пульсація сонних артерій — «танець каротид», а також пульсація 

інших артерій: підключичних, плечових, променевих і аж до артеріол. 

Пульсація артеріол називається капілярним пульсом. Для його виявлення 

слід легко натиснути на кінець нігтя, щоби посередині нігтя утворилась 

невелика біла плямка; у разі аортальної недостатності ця бліда ділянка 

синхронно з фазами серцевої діяльності то збільшується, то зменшується в 

розмірі. Також може пульсувати пляма гіперемії, спричиненої розтиранням 

шкіри, наприклад, на лобі. Іноді капілярний пульс спостерігається також і у 

хворих на тиреотоксичний зоб. Цей пульс називають капілярним, що є не 

зовсім вірно, тому що він більше залежить від пульсових коливань артеріол. 

Дані огляду вен можуть вказувати на їх переповнення і розширення. Це 

спостерігається як у разі загального венозного застою, так і у разі місцевих 

порушень відпливу крові з вен. Загальний венозний застій виникає внаслідок 

ураження правої половини серця, а також за наявності захворювань, у разі 

яких підвищується тиск у грудній клітці і утруднюється відплив венозної 

крові через порожнисті вени (ексудативний і злипливий перикардит, 

емфізема легенів, пневмосклероз тощо). У цьому випадку шийні вени 

розширюються і набухають. 
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На шиї можна спостерігати пульсацію яремних вен — венозний пульс. 

Діяльність серця зумовлює ритмічне сповільнення течії крові в яремній вені 

під час систоли передсердя і прискорення — під час систоли шлуночків. 

Сповільнення течії крові призводить до деякого набухання вен на шиї, а 

прискорення — до їх спадіння. Таким чином, під час систолічного 

розширення артерій яремні вени спадаються. Це є нормальний фізіологічний, 

так званий від'ємний венозний пульс. У здорових людей він мало помітний і 

стає більш вираженим у разі набухання вен внаслідок застою в них крові. 

У хворих з недостатністю тристулкового клапана під час систоли шлу-

ночка зворотна хвиля крові з правого шлуночка в передсердя затримує 

відтікання крові з вен у передсердя, і вени набухають одночасно з появою 

артеріальної пульсової хвилі — це патологічний, позитивний венозний пульс. 

Таким чином, останній є ознакою недостатності тристулкового клапана 

(органічної або відносної), але, крім того, спостерігається і за наявності 

миготливої аритмії з явищами серцевої недостатності, коли систоли 

передсердь фактично немає. 

За венозний пульс можуть бути помилково прийняті коливання яремних 

вен, спричинені пульсацією сонних артерій. У неясних випадках під час 

притискання вени пальцем можна бачити, що передаточні коливання 

набухаючого периферичного відрізка вени стають більш виразними. У разі 

фізіологічного венозного пульсу (від'ємного) пульсація цього відрізка вени 

припиняється. Крім того, пульсація сонної артерії звичайно помітна 

досередини від груднино-ключично-соскового м'яза, а назовні від сонної 

артерії спостерігається пульсація вени. 

Пальпація. Методом пальпації досліджують верхівковий поштовх і його 

основні властивості, виявляють тремтіння грудної клітки, шум тертя 

перикарда, інші пульсації в ділянці серця і навколо неї. 

Для визначення верхівкового поштовху долоню правої руки кладуть на 

ліву половину грудей обстежуваного (у жінок попередньо відводять ліву 

молочну залозу вгору і праворуч) основою кисті до груднини, а пальцями до 

пахвової ділянки між III і VI ребрами (орієнтовна пальпація). Відчувши 

поштовх верхівки серця, його локалізацію уточнюють пальпацією кінчиками 

трьох зігнутих пальців, поставлених перпендикулярно до поверхні грудної 

клітки в місці, де попередньо був зафіксований поштовх (уточнювальна 

пальпація). Якщо верхівковий поштовх займає значну ділянку, тоді 

визначають його межу, шукаючи крайню ліву і нижню точку пульсуючої 

ділянки, яку і вважають місцем знаходження верхівкового поштовху. 

В нормі верхівковий поштовх локалізується у п'ятому міжребер'ї, на 1—

1,5 см досередини від лівої серединно-ключичної лінії. Вказана локалізація 

верхівкового поштовху відзначається в положенні стоячи. В положенні 

лежачи на лівому боці верхівковий поштовх на 2—3 см і більше зміщується 
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ліворуч, а у положенні на правому боці — на 1—1,5 см праворуч. Зміщення 

верхівкового поштовху виразніше і частіше спостерігається в осіб астенічної 

конституції. 

Стійкі зміщення верхівкового поштовху незалежно від положення тіла 

спостерігаються за наявності змін у серці або в органах, які його оточують. 

Так, у разі гіпертрофії лівого шлуночка серця верхівковий поштовх 

зсувається ліворуч до передньої і навіть до середньої пахвової лінії та 

одночасно вниз. У хворих з аномалією положення серця — розміщенні його 

справа (декстрокардія) — верхівковий поштовх визначається у п'ятому 

міжребер'ї, на 1—1,5 см досередини від правої серединно-ключичної лінії. 

Захворювання органів дихання можуть призвести до значної зміни 

положення серця, а тим самим і верхівкового поштовху. У разі збільшення 

тиску в плевральній порожнині (випіт, пневмоторакс) серце і верхівковий 

поштовх зміщуються у здоровий бік, плевро-перикардіальні спайки і 

зморщені тканини легені (пневмофіброз, пневмоцироз) відтягують серце в 

бік ураження. На положення верхівкого поштовху істотно впливає 

положення діафрагми. У пацієнтів з високим її стоянням (вагітність, асцит, 

метеоризм, великі пухлини) верхівковий поштовх зміщується вгору і вліво, 

оскільки серце не тільки піднімається вгору, але і повертається вліво, 

набуваючи горизонтального положення. У разі опущення діафрагми (після 

пологів, за наявності вісцероптозу) верхівковий поштовх зсувається вниз і 

праворуч. Пальпуючи верхівковий поштовх, визначають його властивості: 

ширину або площу, висоту, силу, резистентність. За ширину верхівкового 

поштовху приймають площу спричиненої ним пульсації грудної стінки: в 

нормі її діаметр становить 1,5—2 см. Верхівковий поштовх може бути 

розширеним або розлитим, а також звуженим, обмеженим. Найчастіше 

причиною розлитого верхівкового поштовху є збільшення розмірів серця, 

особливо лівого шлуночка. Проте розширення верхівкового поштовху часто 

обумовлене іншими, як фізіологічними, так і патологічними причинами. Так, 

ширина верхівкового поштовху збільшується у разі більш щільного 

прилягання верхівки серця до грудної стінки, а також у разі тонкої грудної 

стінки, широких міжреберних проміжків, зміщення серця до переду 

пухлиною середостіння. Зменшення площі верхівкового поштовху 

спостерігається за наявності ожиріння, вузьких міжреберних проміжків, 

емфіземи легенів, низького стояння діафрагми. У таких випадках 

верхівковий поштовх часто не вдається визначити зовсім. 

Висотою верхівкового поштовху називають величину коливань грудної 

стінки в ділянці верхівки серця. За висотою розрізняють високий та низький 

верхівковий поштовх. Висота верхівкового поштовху звичайно змінюється в 

одному напрямку з його шириною, проте не завжди пропорційно. Вона також 

залежить від сили скорочень серця, тому збільшується не тільки у разі 
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гіпертрофії лівого шлуночка, але і під час фізичного навантаження, 

хвилювання, гарячки, розвитку тиреотоксикозу. 

Сила верхівкового поштовху вимірюється тим тиском, який він чинить 

на пальці при його пальпації. Як і попередні властивості, сила верхівкового 

поштовху насамперед залежить від сили скорочення лівого шлуночка, а 

також від товщини грудної стінки. Посилений верхівковий поштовх спо-

стерігається у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка. 

Резистентність верхівкового поштовху визначають величиною тиску, який 

необхідно застосувати пальпуючим пальцем на ділянку верхівкового поштовху, 

щоб його подолати. Поштовх називають резистентним, якщо палець, 

прикладений перпендикулярно до ділянки верхівкового поштовху, чітко 

піднімається навіть у разі відносно сильного натискування на грудну стінку. 

Таким чином, гіпертрофія лівого шлуночка характеризується наявністю 

розлитого, високого, посиленого, резистентного верхівкового поштовху. У 

разі значної гіпертрофії лівого шлуночка, яка поєднується з його 

розширенням, верхівка серця набуває конусоподібної форми і відчувається 

пальцями як щільний пружний купол (куполоподібний поштовх). 

Пульсація аорти. У здорових людей пульсацію аорти звичайно не 

помітно, за рідкісним винятком (у людей астенічної будови тіла, в яких 

широкі міжреберні проміжки). Пальпаторно можна визначити пульсацію 

аорти у разі її розширення, причому, якщо розширена висхідна частина, 

пульсація визначається праворуч від груднини у другому міжребер'ї, а у разі 

розширення дуги — в ділянці ручки груднини. За наявності аневризми або 

значного розширення дуги аорти пульсація визначається в яремній ямці 

(загруднинна, або ретростернальна, пульсація). Іноді спостерігаються 

стоншення і обмежена деструкція (узура) ребер або груднини, спричинені 

натисканням розширеної аорти. 

Пульсація в надчеревній ділянці може виникати з різних причин. У 

здорових худорлявих людей з розслабленою черевною стінкою визначається 

пульсація незміненої черевної аорти. Виникнення надчеревної пульсації 

часто обумовлюється гіпертрофією правого шлуночка або пульсацією 

печінки. Надчеревна пульсація, обумовлена гіпертрофією правого шлуночка, 

звичайно визначається під мечоподібним відростком і стає більш виразною 

під час глибокого вдиху, тоді як пульсація, спричинена черевною аортою, 

локалізується дещо нижче і стає менш вираженою під час глибокого вдиху. 

Пульсація печінки може бути справжньою і передаточною. Справжня 

пульсація печінки, що називається печінковим венозним пульсом, 

спостерігається у хворих з недостатністю тристулкового клапана. За 

наявності справжньої пульсації печінки відбувається зворотна течія крові з 

правого передсердя в нижню порожнисту вену і печінкові вени, а тому під 

час кожного серцевого скорочення печінка набухає. Передаточна пульсація 
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обумовлена передачею скорочень серця. 

Симптом «котячого муркотіння» це тремтіння грудної клітки, яке під 

час пальпації створює відчуття, яке нагадує котяче муркотіння. Цей симптом 

має значення для діагностики вад серця, пов'язаних зі стенозом клапанних 

отворів. Для його виявлення необхідно покласти долоню плазом на всі точки, 

в яких вислуховують серце. «Котяче муркотіння», яке визначається над 

верхівкою серця під час діастоли, характерне для мітрального стенозу. 

Наявність цього ж симптому, визначеного у другому міжребер'ї праворуч під 

час систоли, вказує на стеноз гирла аорти. 

Перкусія. Методом перкусії визначають розміри, конфігурацію, по-

ложення серця і ширину судинного пучка. Серце як щільний м'язовий орган 

під час перкусії створює тупий звук. Проте відомо, що передня поверхня 

серця частково прикрита легенями, і тільки її невелика частина 

безпосередньо прилягає до грудної клітки. Природно, що під час перкусії 

ділянки серця, яка не прикрита легенями, виникає абсолютно тупий 

перкуторний звук — так звана абсолютна серцева тупість. 

У разі перкутування над частиною серця, яка прикрита краями легенів, 

виникає притуплений звук. Цю ділянку серця називають ділянкою відносної 

серцевої тупості. Таким чином, перкусія меж відносної тупості серця дає 

можливість визначити справжні межі серця і його розміри, тоді як 

визначення меж абсолютної тупості серця дає уяву лише про ту частину 

серця, котра не прикрита легенями і утворена передньою стінкою правого 

шлуночка. Під час перкусії серця необхідно дотримуватись таких правил. 

Положення хворого у разі проведення перкусії може бути вертикальним або 

горизонтальним. Звичайно останнє положення використовується для перкусії 

серця у хворих, які перебувають у тяжкому стані. Причому слід враховувати, 

що розміри ділянки серцевої тупості у вертикальному положенні є дещо 

меншими (приблизно на 15—20%), ніж у горизонтальному, що зумовлено 

більш низьким стоянням діафрагми. 

Положення лікаря під час перкусії серця повинно бути таким, щоб він 

міг правильно покласти палець-плесиметр на грудну клітку і щоб йому було 

зручно перкутувати. Під час перкусії серця палець-плесиметр щільно 

прикладають до грудної клітки і завжди паралельно до визначуваної межі. 

Сила перкуторного удару повинна бути різною залежно від конкретного 

завдання: у разі визначення межі відносної тупості серця перкуторний удар 

повинен бути середньої сили, у разі визначення межі абсолютної тупості 

серця — застосовується тиха перкусія. 

Визначаючи межу серця, завжди перкутують від ясного перкуторного 

звуку до більш тупого, тобто в напрямку від легенів до серця. Позначають 

межу серця вздовж зовнішнього краю пальця-плесиметра, зверненого до 

ясного перкуторного звуку легенів. 
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Визначення відносної тупості серця. Перкусію серця проводять у такому 

порядку: спочатку визначають праву, потім верхню і нарешті — ліву межу 

відносної серцевої тупості, причому знаходять найбільш віддалені точки 

серцевого контура. Нижню межу серця за допомогою перкусії не вдається 

визначити. Цьому перешкоджає печінка як сусідній орган, під час 

вистукування якої, як і над серцем, з'являється тупий звук. 

Перкусію серця починають з визначення висоти стояння діафрагми, 

оскільки вона істотно впливає на межі серцевої тупості. Для визначення 

висоти стояння діафрагми перкутують ударами середньої сили вздовж правої 

серединно-ключичної лінії згори вниз по міжребер'ях, починаючи з другого, 

до появи притупленого звуку — в нормі у п'ятому міжребер'ї. 

Після визначення висоти стояння діафрагми палець-плесиметр піднімають 

на одне ребро вище (у четверте міжребер'я), ставлять його паралельно до правої 

межі серця і перкутують, поступово пересуваючи палець по міжреберному 

проміжку у напрямку серця до появи притупленого звуку. Палець залишають у 

тому положенні, під час якого було відзначено притуплення перкуторного 

звуку, і вздовж зовнішнього краю пальця роблять позначку дермографом на 

шкірі грудної стінки правої межі відносної тупості серця. В нормі вона 

розташована по правому краю груднини або 0,5 см назовні. 

Верхню межу відносної тупості серця визначають уздовж лівої 

парастернальної лінії. Палець-плесиметр ставлять паралельно до ребер, 

перкутують, починаючи з першого міжребір’я, вниз. У разі появи притупленого 

перкуторного звуку дермографом роблять позначку вздовж верхнього краю 

пальця, повернутого до ясного легеневого звуку. В нормі верхня межа відносної 

тупості серця знаходиться вздовж нижнього краю III ребра, вона утворюється 

конусом легеневої артерії і вушком лівого передсердя.  

Ліву межу відносної тупості серця визначають у тому самому міжре-

бер'ї, в якому знаходиться верхівковий поштовх (у нормі — в п'ятому 

міжребер'ї ліворуч), оскільки останній утворюється лівим шлуночком і 

співпадає з лівою межею відносної серцевої тупості. Спочатку пальпаторно 

знаходять верхівковий поштовх, далі палець-плесиметр кладуть назовні 

(приблизно 5 см) від нього паралельно до відзначуваної межі і перкутують по 

міжребер'ю у напрямку до груднини, до місця переходу ясного легеневого 

звуку в притуплений. Якщо верхівковий поштовх не пальпується, то 

перкусію лівої межі відносної тупості серця слід проводити у п'ятому 

міжребер'ї, починаючи від передньої пахвової лінії. В нормі ліва межа 

відносної тупості серця знаходиться у п'ятому міжребер'ї, на 1 —1,5 см 

досередини від лівої серединно-ключичної лінії. 

Після визначення меж відносної тупості серця сантиметровою стрічкою 

вимірюють поперечник серця, для чого визначають відстань від крайніх 

точок правої і лівої меж відносної тупості серця до передньої серединної лінії 
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тіла. В нормі відстань від правої межі відносної тупості серця, визначеної 

звичайно у четвертому міжребер'ї, до передньої серединної лінії становить 

3—4 см, а відстань від лівої межі відносної тупості серця у п'ятому 

міжребер'ї до передньої серединної лінії тіла становить 8—9 см. Сума тих 

двох показників визначає поперечник серця і в нормі становить 11—13 см . 

Визначення меж абсолютної тупості серця. Як вказувалось вище, для 

визначення абсолютної тупості серця застосовується тиха або найтихіша 

перкусія. Палець-плесиметр прикладають паралельно до попередньо 

знайденої межі відносної тупості серця і перкутують у напрямку до 

абсолютної тупості, тобто від притуплення перкуторного звуку до появи 

тупого звуку. 

Порядок перкусії той самий: спочатку знаходять праву, далі верхню   і 

лише потім ліву межу абсолютної тупості серця. 

Для визначення правої межі абсолютної тупості серця палець-плесиметр 

розташовують у точці попередньо визначеної правої межі відносної тупості 

серця, звідки, користуючись тихою перкусією, вистукують до появи тупого 

звуку. Межу визначають уздовж зовнішнього краю пальця, зверненого до 

ділянки відносної тупості серця. У нормі права межа абсолютної тупості 

серця проходить по лівому краю груднини. 

Для визначення верхньої межі абсолютної тупості серця палець-пле-

симетр приставляють до попередньо знайденої верхньої межі відносної 

серцевої тупості і тихо перкутують, пересуваючи палець униз до появи 

тупого звуку. В нормі верхня межа абсолютної тупості серця проходить 

уздовж нижнього краю IV ребра.  

Для визначення лівої межі абсолютної серцевої тупості палець-

плесиметр прикладають паралельно до лівої межі відносної тупості, дещо 

відступивши від неї назовні. Проводячи тиху перкусію, палець-плесиметр 

пересувають досередини до появи тупого звуку. Позначку лівої межі абсо-

лютної тупості серця роблять уздовж зовнішнього краю пальця. В нормі ліва 

межа абсолютної тупості серця переважно співпадає з лівою межею 

відносної тупості. 

Ширину судинного пучка визначають у другому міжребер'ї праворуч і 

ліворуч, проводячи тиху перкусію від серединно-ключичної лінії у напрямку 

груднини, причому палець-плесиметр встановлюють паралельно до 

груднини. У разі появи притупленого перкуторного звуку роблять позначку 

на краю пальця, зверненого до ясного легеневого звуку. В нормі права і ліва 

межі тупості судинного пучка співпадають з краями груднини, ширина 

судинного пучка становить 5—6 см. 

Визначення конфігурації серця. Для визначення конфігурації (силуету) 

серця, крім вищезгаданих трьох точок, які дають уяву про праву, ліву і 

верхню межу відносної тупості серця, та меж судинного пучка, необхідно 
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додатково знайти межі відносної тупості серця в третьому міжребер'ї 

праворуч та третьому і п'ятому міжребер'ях ліворуч. Перкусію проводять у 

вказаних міжребер'ях за правилами визначення меж відносної серцевої 

тупості. Палець-плесиметр, як звичайно, розміщують паралельно до 

визначуваної межі. Появу притупленого перкуторного звуку відзначають на 

шкірі обстежуваного точками. Після сполучення всіх точок отримують 

правий і лівий контури відносної тупості серця, які в свою чергу дають уяву 

про конфігурацію серця. 

Нормальна конфігурація (силует) серця може змінюватись при захво-

рюваннях, що супроводжуються збільшенням його відділів. 

Це проявляється, зокрема, зміною величини кута, що утворений у 

верхній частині лівого контуру серця між судинним пучком, лівим пе-

редсердям і лівим шлуночком та називається «талія» серця. В нормі «талія» 

серця представляє собою тупий кут. У патології розрізняють мітральну 

конфігурацію (при мітральних вадах серця «талія» згладжується), аортальну 

(при аортальних вадах серця, високій артеріальній гіпертензії внаслідок 

гіпертрофії лівого шлуночка «талія» більш виражена і наближається до 

прямого кута). 

У разі накопичення великої кількості рідини в перикардіальній по-

рожнині межі тупості серця набувають трикутної, трапецієвидної форми з 

широкою основою внизу і поступовим звуженням догори в напрямку до 

судинного пучка. Конфігурація серця в тих випадках нагадує форму даху з 

димарем. 

Зміни меж відносної і абсолютної тупості серця. Зміни меж відносної і 

абсолютної тупості серця залежать від висоти стояння діафрагми, збільшення 

серця і змін у легенях. При цьому можуть виникати як зміщення меж 

відносної і абсолютної тупості серця, так і збільшення або зменшення площі 

відносної і абсолютної серцевої тупості. 

Збільшення відносної серцевої тупості спостерігається у людей з 

високим стоянням діафрагми (гіперстенічна конституція, вагітність, асцит, 

метеоризм), з більш горизонтальним положенням серця. Внаслідок появи 

безповітряних ділянок у легенях (запалення, туберкульоз, пухлина), якщо 

вони прилягають до серця, збільшуються розміри ділянки тупості, яка 

помилково може здатися серцевою. 

Збільшення розмірів ділянки серцевої тупості пов'язане із збільшенням 

самого серця. Насамперед воно обумовлюється розширенням (дилатацією) 

порожнин серця і лише незначною мірою залежить від гіпертрофії міокарда. За 

наявності гіпертрофії міокарда товщина його стінок повинна збільшитися не 

менш як на 0,5 см (і повинна становити не менш 1,5 см), щоб її можна було 

визначити шляхом перкусії. Збільшення окремих частин серця зумовлює зміни 

величини і конфігурації серця. 

Зміщення правої межі відносної тупості серця назовні відбувається у 
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разі розширення правого передсердя або правого шлуночка, причому 

зміщується праве передсердя. Це відбувається внаслідок звуження правого 

атріовентрикулярного отвору, недостатності тристулкового клапана, 

звуження гирла легеневої артерії, розвитку хронічного легеневого серця. 

Зміщення лівої межі ділянки відносної тупості серця відзначається у разі 

дилатації і гіпертрофії лівого шлуночка, що виникають внаслідок стійкого 

підвищення артеріального тиску у великому колі кровообігу, та розвитку 

аортальних вад серця. За наявності останніх разом зі зміщенням ділянки 

відносної серцевої тупості ліворуч відбувається її зміщення вниз у шосте-

сьоме міжребер'я. Внаслідок збільшення лівого шлуночка кут між ним і 

передсердям наближається до прямого (аортальна конфігурація). 

Зміщення межі ділянки відносної тупості вгору відзначається у разі 

значного розширення лівого передсердя, що найчастіше виникає внаслідок 

звуження лівого атріовентрикулярного отвору. Причому тупий кут, що 

лежить між передсердям і шлуночком, збільшується, згладжується і навіть 

іноді набуває форми дещо зігнутої назовні дуги (мітральна конфігурація). 

У пізніх стадіях розвитку захворювань серця (клапанні вади серця, 

кардіосклероз, артеріальна гіпертензія), коли розвиваються явища застійної 

серцевої недостатності, межі ділянки відносної тупості розширюються у всі 

боки. У разі дуже значного їх розширення та збільшення розмірів серця 

говорять про «бичаче серце» (cor bovinum). 

Зменшення відносної тупості серця спостерігається під час опущення 

діафрагми (астенічна конституція, ентероптоз, емфізема легенів). Унаслідок 

цього серце набуває більш вертикального положення.         

Зміни ділянки абсолютної тупості серця — її збільшення або зменшення 

і навіть зникнення — майже винятково залежать від змін у сусідніх органах, 

найчастіше легенях. До збільшення площі ділянки абсолютної серцевої 

тупості призводить зморщування передніх країв легенів, накопичення рідини 

в перикарді (гідроперикард, ексудативний перикардит). 

Зменшення ділянки абсолютної тупості серця виникає внаслідок емфі-

земи легенів, під час нападу бронхіальної астми. 

Розширення ділянки тупості в ділянці судинного пучка може спричиня-

ти розвиток пухлин середостіння. За наявності аневризми аорти права межа 

відносної тупості у другому міжребер'ї відсувається праворуч від краю 

груднини. Розширення легеневої артерії спричиняє зміщення ліворуч межі 

судинного пучка у другому міжребер'ї.  

Зміщення меж ділянок відносної і абсолютної тупості серця за умов 

незміненої величини і конфігурації серця може виникнути у разі патології 

органів дихання. Так, у хворих з однобічним значним гідротораксом або 

пневмотораксом межі серця зміщуються в протилежний (здоровий) бік. 

Розвиток у легенях зморщуючого процесу та обтураційного ателектазу 

зумовлює зміщення серця в бік ураження. 
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Тема 14. Аускультація серця. Нормальні серцеві тони, розщеплення 

та роздвоєння тонів, додаткові тони (ритм перепілки, ритм галопа). 
 

Під час проведення аускультації серця необхідно дотримуватись низки 

методичних вказівок. 

Положення  хворого. Якщо дозволяє стан хворого, серце необхідно 

вислуховувати послідовно в різних положеннях: лежачи на спині, лежачи на 

лівому боці, стоячи та після фізичного навантаження (наприклад, після 

повторних присідань). Це зумовлене тим, що деякі звуки можуть 

вислуховуватись краще лише в певному положенні хворого. Так, наприклад, 

шуми, виникнення яких пов'язане з патологією мітрального клапана, ліпше 

вислуховуються в положенні на лівому боці, коли верхівка серця 

переміщується ближче до грудної стінки. Ураження клапанів аорти краще 

виявляються під час аускультації хворого в положенні стоячи. 

Щоб усунути звукові явища з боку легенів, які можуть утруднити оцінку 

даних аускультації серця, його слід вислуховувати під час затримки дихання. 

Для цього необхідно попросити хворого зробити глибокий вдих, повний 

видих і потім затримати дихання в положенні видиху. Під час затримки 

дихання вислуховують серце. Цей прийом особливо важливий для тих, хто 

починає освоювати аускультацію серця. Оскільки затримка дихання не може 

бути тривалою, її необхідно повторити декілька разів під час послідовного 

вислуховування серця в різних його точках. 

Під час аускультації серця лікар звичайно стоїть праворуч хворого, 

причому його положення повинно дозволяти вільно прикладати фонендоскоп 

до місць вислуховування серця. 

Опосередкована і безпосередня аускультація серця. Найбільш вигідним і 

загальноприйнятим способом вислуховування серця є опосередкована 

аускультація за допомогою стетоскопа або фонендоскопа, оскільки вона дає 

можливість виділяти звукові явища з різних точок серця, що особливо 

важливо у зв'язку з їх близьким розташуванням одна від одної. Проте деякі 

звукові явища з боку серця (III фізіологічний тон серця, ритм галопу) краще 

вислуховуються безпосередньо вухом, тому в певних випадках необхідно 

застосовувати як опосередковану, так і безпосередню аускультацію. 

Необхідно звернути увагу на доцільність постійного користування одним і 

тим самим приладом (стетоскопом). 

Місця вислуховування серця. Анатомічна будова серця відзначається тим, 

що всі отвори і клапани, які їх закривають, розташовані ближче до його основи. 

Таким чином місця проекції клапанів на передню грудну стінку містяться дуже 

близько одне від одного. Так, проекція мітрального клапана відповідає місцю 

прикріплення до груднини хряща III лівого ребра, проекція тристулкового 

клапана знаходиться на груднині посередині відстані між місцями прикріплення 

до груднини хрящів III лівого і V правого ребер. Клапани аорти проектуються 



87 

посередині груднини на рівні III реберних хрящів, клапани легеневої артерії — 

у другому міжребер'ї ліворуч біля краю груднини. 

Природно, що така близькість розташування клапанів утруднює 

вислуховування кожного з них у місці його проекції на грудну клітку. Тому 

шляхом тривалих клінічних спостережень були знайдені місця (точки) 

вислуховування, куди найкраще проводяться звуки, зумовлені коливаннями 

кожного з клапанів окремо. Місцем найкращого вислуховування звукових 

явищ з мітрального клапана виявилася ділянка верхівки серця, тристулкового 

— нижня третина груднини, коло основи мечоподібного відростка. Місце 

(точка) найкращого вислуховування клапанів легеневої артерії співпадає з їх 

фактичною проекцією, тобто знаходиться у другому міжребер'ї ліворуч від 

груднини. Аортальні клапани найкраще вислуховуються у другому 

міжребер'ї праворуч від груднини. Крім того, звукові явища, пов'язані з 

клапанами аорти, додатково вислуховують ліворуч від груднини в місці 

прикріплення III—IV ребер — у так званій точці Боткіна— Ерба. 

З вищевикладеного видно, що найвіддаленішою від своєї проекції на 

грудну клітку є точка вислуховування мітрального клапана. Це пояснюється 

тим, що звукові явища, обумовлені функцією мітрального клапана, добре 

проводяться м'язом лівого шлуночка до верхівки серця, яка щільно прилягає 

під час систоли до грудної клітки і таким чином сприяє кращому 

вислуховуванню звукових явищ з мітрального клапана в цій точці. 

Під час вивчення звукових явищ, які виникають у серці, виявлено, що 

сприймання звуків залежить не тільки від близькості проекції клапанів, де 

виникають звукові коливання, але і від проведення тих коливань за течією 

крові, і від прилягання до грудної стінки того відділу серця, в якому ті 

коливання утворюються. 

Аускультацію серця проводять у такому порядку: спочатку 

вислуховують мітральний клапан у ділянці верхівки серця (перша точка), 

далі переходять до вислуховування аортальних клапанів у другому 

міжребер'ї праворуч від груднини (друга точка), клапанів легеневої артерії — 

у другому міжребер'ї ліворуч від груднини (третя точка), тристулкового 

клапана — біля основи мечоподібного відростка груднини (четверта точка) і 

врешті ставлять стетоскоп або фонендоскоп у точку Боткіна—Ерба (п'ята 

точка) для додаткового вислуховування аортальних клапанів. Така по-

слідовність вислуховування окремих клапанів обумовлена зменшенням 

частоти їх ураження. 

Тони серця. Робота серця супроводжується звуковими явищами, які 

сприймаються вухом під час аускультації і умовно називаються тонами 

серця. В нормі у здорових людей на всіх точках вислуховуються два тони 

серця, відділені між собою беззвучними паузами. І тон виникає під час 

систоли шлуночків і тому називається систолічним. II тон виникає на початку 
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діастоли шлуночків і називається діастолічним. Після І тону настає мала 

пауза, тривалість якої відповідає періоду зігнання крові зі шлуночків (вона 

становить 0,2 с). І тон разом з малою паузою називається систолою 

шлуночків. 

Після ІІ тону виникає велика пауза (її середня тривалість становить 0,35 с), 

під час якої кров із передсердь через атріовентрикулярні отвори надходить до 

шлуночків. Це відбувається беззвучно, оскільки ті отвори достатньо широкі. 

II тон з наступною великою паузою відповідає діастолі шлуночків. 

Механізм утворення тонів серця. І тон серця складається з чотирьох 

компонентів. Найбільше значення має клапанний компонент, тобто під час 

напруження та закриття атріовентрикулярних клапанів у фазі ізометричного 

скорочення. Виникнення II компонента — м'язового — обумовлене 

коливаннями міокарда під час періоду ізометричного скорочення. На 

величину коливань клапанів і міокарда впливає швидкість скорочення 

шлуночків: чим швидше вони скорочуються і чим швидше зростає 

внутрішньошлуночковий тиск, тим ці коливання більші, а відповідно, і 

гучніший І тон. Виникнення III компонента — судинного — обумовлене 

коливаннями початкових відділів аорти і легеневої артерії на початку 

потрапляння в них крові зі шлуночків у фазі зігнання. IV компонент — 

передсердний — утворюється за рахунок коливань напруженого м'яза 

передсердь під час їх скорочення. Саме з цього компонента починається І 

тон, оскільки систола передсердь передує систолі шлуночків. Хоча в 

утворенні І тону беруть участь чотири компоненти, в нормі він сприймається 

як один звук, бо наше вухо не в змозі їх відокремити один від одного. Всі 

компоненти, з яких складається І тон, реєструються на фонокардіограмі. 

Тривалість І тону становить 0,11 с. 

II тон складається з двох компонентів: а) коливань, що виникають на 

початку діастоли під час закриття півмісяцевих клапанів аорти і легеневої 

артерії (клапанний компонент); б) коливань стінок початкових відділів 

вищевказаних судин (судинний компонент). Тривалість II тону становить 

0,05-0,08 с. 

Під час аускультації серця тони розрізняють за їх основними 

розпізнавальними ознаками. І тон вислуховується після великої паузи, він 

дещо довший і нижчий, ніж другий; сильніший на верхівці, слабший на 

основі серця; збігається з верхівковим поштовхом і пульсом на сонній 

артерії. II тон вислуховується після короткої паузи, він дещо коротший і 

більш високий, ніж І тон; його найкраще чути над основою серця, бо він 

виникає під час змикання півмісяцевих клапанів аорти і легеневого стовбура. 

У разі розвитку патології серця, коли гучність тонів може змінитися, 

розрізнити І і II тони допомагають такі ознаки: І тон співпадає з верхівковим 

поштовхом (якщо він пальпується) і з пульсом на сонній артерії. Крім 
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вищеописаних двох серцевих тонів, деякі автори визначають також існування 

III і IV нормальних тонів серця, які іноді вдається вислухати у дітей та у 

молодих худорлявих осіб. 

Вважається, що виникнення III фізіологічного тону зумовлене коли-

ваннями розслабленої стінки шлуночків під час їх швидкого пасивного 

наповнення кров'ю, що надходить з передсердь під час діастоли серця. III тон 

виникає через 0,11—0,18 с після II тону.  

IV тон називають передсердним, або пресистолічним. Його виникнення 

обумовлене вібрацією передсердь під час їх скорочення і коливаннями стінки 

шлуночків під час їх швидкого активного наповнення в момент скорочення 

передсердь (у фазі пресистоли). 

III і IV тони мають низьку частоту коливань, вони тихі, в нормі рідко 

прослуховуються, але чітко виявляються під час реєстрації фонокардіограми. 

Ці тони краще вислуховуються за допомогою безпосередньої аускультації. 

Виявлення III і IV тонів у людей віком понад 30 років, як правило, свідчить 

про тяжке ураження серцевого м'яза. 

Зміни тонів серця. Зміни тонів серця можуть характеризуватись 

ослабленням або посиленням одного або двох його тонів, роздвоєнням або 

розщепленням їх, виникненням додаткових тонів. 

Серцеві тони можуть посилюватись або ослаблюватись, причому зміни 

можна відчути у всьому серці або на окремих клапанах. На силу серцевих 

тонів впливають умови проведення звукових коливань. Зрозуміло, що для 

діагностики захворювань серця має велике значення виявлення змін тонів, 

обумовлених ураженням самого серця. 

Ослаблення обох тонів серця може спостерігатись у разі ожиріння, 

збільшення товщини передньої стінки грудної клітки (ожиріння, різко розвинені 

м'язи, набряк), а також розвитку емфіземи легенів, лівобічного ексудативного 

плевриту, гідротораксу, пневмотораксу і значного гідроперикарду. 

За умов виключення цих причин ослаблення обох тонів серця найча-

стіше свідчить про ураження міокарда (міокардит, дистрофія міокарда, 

кардіоміопатія, кардіосклероз, інфаркт міокарда) та розвиток ексудативного 

перикардиту.  

Посилення обох тонів серця виникає у тих випадках, коли поліпшується 

проведення звукових коливань (тонка грудна клітка, зморщування країв 

легенів, відтиснення серця до передньої грудної стінки пухлиною, що 

розташовується в задньому середостінні). Посилення обох тонів серця 

виникає під час фізичного напруження, нервового збудження, розвитку 

тиреотоксикозу (дифузного токсичного зоба). 

Зміни сили одного з тонів серця мають велике значення для діагностики 

захворювань серця. 

Ослаблення І тону над верхівкою виникає за наявності клапанних вад 
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серця — недостатності мітрального і аортальних клапанів. У разі 

недостатності мітрального клапана його деформовані стулки під час систоли 

не повністю прикривають лівий атріовентрикулярний отвір, що призводить 

до зворотного надходження частини крові з лівого шлуночка в ліве 

передсердя. Внаслідок цього тиск крові на стінки шлуночка і стулки 

мітрального клапана не досягає такої величини, яка спостерігається в нормі, а 

тому клапанний та м'язовий компоненти І тону значно слабнуть. 

У разі недостатності аортальних клапанів ослаблення І тону обумовлене 

відсутністю періоду замкнених клапанів аорти й наявністю великого 

зворотного струменя крові в порожнину лівого шлуночка, що призводить до 

значного збільшення тиску в цій порожнині в кінці діастоли та напруження 

міокарда даного шлуночка. За таких умов зростання внутрішньопорож-

нинного тиску під час систоли відбувається повільніше, з меншим 

кінетичним ефектом, що і зумовлює ослаблення І тону, незважаючи на 

гіпертрофію лівого шлуночка. 

Ослаблення І тону над верхівкою може спостерігатись у разі звуження 

гирла аорти, оскільки у разі утруднення спорожнення лівого шлуночка та 

його переповнення систолічне напруження міокарда зростає повільно, 

внаслідок чого амплітуда звукових коливань зменшується. 

За наявності недостатності тристулкового клапана і клапанів легеневої 

артерії ослаблення І тону відзначається на основі мечоподібного відростка 

груднини, що обумовлено ослабленням м'язового і клапанного компонентів 

правого шлуночка. 

У хворих із дифузним ураженням міокарда (дистрофія, кардіосклероз, 

міокардит) може спостерігатися ослаблення не обох тонів, а тільки І, 

оскільки м'язові зміни серця відбиваються переважно на І тоні. 

Посилення І тону обумовлюється зменшеним наповненням лівого 

шлуночка кров'ю під час діастоли і більш швидким його скороченням під час 

систоли. Посилення І тону над верхівкою вислуховується у разі звуження 

лівого атріовентрикулярного отвору, коли під час діастоли в лівий шлуночок 

з передсердя надходить менша кількість крові, ніж у нормі. Посилений І тон 

над верхівкою серця за наявності мітрального стенозу називається 

«хлопаючим» і вважається характерною ознакою цієї вади серця. 

У хворих із звуженням правого атріовентрикулярного отвору посилення 

І тону вислуховується над основою мечоподібного відростка груднини. Ця 

вада серця зустрічається рідко. 

У хворих з миготливою аритмією, шлуночковими екстрасистолами, коли 

наповнення шлуночків кров'ю під час діастоли буває недостатнім, на верхівці 

серця може також відзначатися посилення І тону. Особливо голосним буває І 

тон у хворих із повною атріовентрикулярною блокадою серця («гарматний 

тон» Стражеска), коли відбувається одночасне скорочення передсердь і 

шлуночків. 
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У нормі у дорослих сила II тону над аортою і легеневою артерією є 

однаковою, хоча тиск крові є вищим в аорті і аортальні клапани замикаються 

з більшою силою, ніж клапани легеневої артерії. Проте аортальні клапани 

розташовуються глибше, і звукові коливання, які виникають під час їх 

захлопування, сприймаються вухом так само, як і звукові коливання над 

легеневою артерією. 

У дітей і людей молодого віку II тон над легеневою артерією буває 

сильнішим, ніж над аортою. Це пояснюється тим, що тиск в аорті у дітей 

нижчий, ніж у дорослих, та легенева артерія прилягає більш близько до 

грудної стінки. 

За деяких умов сила II тону над аортою і легеневою артерією стає 

неоднаковою, оскільки сила II тону залежить від величини удару крові об 

півмісяцеві клапани аорти і легеневої артерії в період діастоли і звичайно 

залежить від висоти АТ.      

Ослаблення II тону над аортою відзначається за наявності аортальних 

вад серця: недостатності клапанів аорти і звуження гирла аорти. У разі 

недостатності аортальних клапанів ослаблення ІІ тону буває обумовлене 

частковим руйнуванням або деформацією півмісячних стулок, а також 

зменшенням коливань внаслідок їх ущільнення. Ослаблення II тону над 

аортою у людей з цією вадою є прямо пропорційним до ступеня 

недостатності клапана. У хворих з різко вираженою недостатністю 

аортальних клапанів II тон може навіть зовсім не вислуховуватись. 

Ослаблення II тону над аортою у разі звуження гирла аорти виникає 

внаслідок зниження тиску в аорті та зменшення амплітуди коливань кла-

панних структур під час їх змикання на початку діастоли. 

Ослаблення II тону над легеневою артерією буває у хворих з дуже 

рідкісними вадами серця: недостатністю клапанів легеневої артерії і 

звуженням її гирла. Причини ослаблення II тону у цих випадках є ті ж самі, 

що і у хворих з аортальними вадами. 

Посилення (акцент) II тону. В тих випадках, коли II тон сильніший над 

аортою, говорять про акцент II тону над аортою; якщо ж II тон сильніший 

над легеневою артерією, говорять про акцент II тону над легеневою артерією. 

Акцент II тону над аортою виявляється під час підвищення АТ у 

великому колі кровообігу (гіпертонічна хвороба, симптоматичні гіпертензії), 

а також у разі виконання важкої фізичної праці, хвилювання. Посилення II 

тону над аортою може виникати і без підвищення АТ (склероз аортального 

клапана і сифілітичний аортит); причому II тон набуває різкого металевого 

відтінку. 

Акцент II тону над легеневою артерією свідчить про підвищення тиску в 

малому колі кровообігу, яке може спостерігатись за наявності захворювань 

серця (мітральні вади серця, особливо мітральний стеноз, незарощення 
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Боталової протоки, склероз легеневої артерії), про розвиток захворювань 

легенів (емфізема, пневмосклероз, бронхоектази, масивні плевральні 

зрощення) і деформацію грудної клітки (кіфосколіоз тощо). 

Своєрідний металевий тембр тони серця набувають  в випадках, коли 

поряд з серцем виникають крупні гладкостінні порожнини, заповнені 

повітрям (газ у плеврі та перикарді, каверни в легені), або ж коли сильно 

роздувається шлунок чи кишечник. Другий тон набуває металевого звуку на 

аорті при її склерозі, а також при високій гіпертонії.  

Роздвоєння і розщеплення тонів. Класично розщепленням вважається 

відстань між компонентами тону 0,02-0,03 с, а роздвоєнням для I тона – 0,03-

0,07 с, для II тона 0,03 – 0,05с. Роздвоєнням тонів називається таке явище, у 

разі якого під час аускультації серця замість одного тону вислуховують два 

коротких, які швидко виникають один за одним. Роздвоєння тонів 

обумовлене асинхронним виникненням окремих компонентів серцевих тонів 

у правій та лівій половинах серця: неодночасне закриття 

атріовентрикулярних клапанів призводить до роздвоєння І тону, неодночасне 

закриття півмісячних клапанів — до роздвоєння II тону. Якщо обидві 

частини роздвоєного тону розділені таким коротким інтервалом, що не 

сприймаються як два самостійні тони, говорять про розщеплення тону. 

Роздвоєння тонів може бути фізіологічним і патологічним. Фізіологічне 

роздвоєння тонів частіше зустрічається у молодих людей. Переважно воно 

буває пов'язане з актом дихання або фізичним навантаженням і відзначається 

непостійно. 

Роздвоєння або розщеплення І тону зумовлюється неодночасним 

закриттям двостулкового і тристулкового клапанів. У фізіологічних умовах 

цей феномен може виникнути під час глибокого видиху, коли внаслідок 

підвищення тиску в грудній клітці кров з більшою силою надходить до лівого 

передсердя і перешкоджає закриттю мітрального клапана. У зв'язку з тим 

клапанний компонент лівого шлуночка відділяється і сприймається як 

окремий тон. 

Патологічне роздвоєння І тону може спостерігатись за умов 

неодночасного скорочення правого та лівого шлуночків, що виникає 

внаслідок порушення внутрішньошлуночкової провідності під час блокади 

однієї з ніжок пучка Гіса. 

Роздвоєння II тону відзначається значно частіше, ніж І, що має велике 

практичне значення. Воно виникає у разі неодночасного закриття клапанів 

аорти і легеневої артерії, що зумовлено різною тривалістю скорочення 

правого і лівого шлуночків. Як відомо, тривалість систоли шлуночка 

визначається кровонаповненням шлуночка і тиском в аорті чи легеневій 

артерії, куди кров вливається. Так, у разі зменшення об'єму крові в лівому 

шлуночку і низького тиску крові в аорті систола лівого шлуночка закінчиться 
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швидше і півмісяцеві аортальні клапани закриються раніше, ніж клапани 

легеневої артерії. 

Найчастіше фізіологічне роздвоєння II тону буває пов'язане з різними 

фазами дихання. Під час вдиху і видиху внаслідок коливання 

внутрішньогрудного тиску змінюється кровонаповнення лівого і правого 

шлуночків, а відповідно, і тривалість їх систоли та швидкість закриття кла-

панів аорти і легеневої артерії. Так, під час вдиху внаслідок зниження 

внутрішньогрудного тиску зменшується відтікання крові з легенів, що 

призводить до зменшення наповнення лівого шлуночка, скорочення його 

систоли, швидшого закриття аортальних клапанів. В той же час ударний 

об'єм правого шлуночка збільшується, його систола подовжується, клапани 

легеневої артерії змикаються пізніше, що спричиняє роздвоєння І тону. 

Патологічне роздвоєння II тону на основі серця вислуховується у разі 

запізнілого змикання клапанів легеневої артерії внаслідок підвищення тиску 

в малому колі кровообігу (мітральний стеноз, емфізема легенів) та у разі 

відставання змикання аортального клапана у хворих на гіпертонічну хворобу. 

Додаткові тони. Тон відкриття мітрального клапана — додатковий тон, 

який вислуховується над верхівкою серця за наявності мітрального стенозу. 

В нормі стулки атріовентрикулярних клапанів відкриваються беззвучно, вони 

вільно відтискаються кров'ю, яка вливається з передсердь у шлуночки. У 

хворих з мітральним стенозом склерозовані і зрощені між собою по краях 

стулки клапана не можуть повністю відійти від стінок шлуночка, а тому під 

час удару об клапан хвилі крові, яка вливається з передсердя, виникають 

звукові коливання, що утворюють додатковий тон. 

Тон відкриття мітрального клапана виникає через 0,05— 0,11 с після II 

тону і створює враження його роздвоєння. Існує залежність між ступенем 

звуження лівого атріовентрикулярного отвору і терміном появи тону 

відкриття мітрального клапана: чим більше звуження і вищий тиск у лівому 

передсерді, тим швидше виникає тон відкриття мітрального клапана. 

Тон відкриття мітрального клапана найкраще вислуховується над 

верхівкою серця і поєднується з іншими аускультативними ознаками 

мітрального стенозу. Тон відкриття мітрального клапана з наступним 

посиленим (хлопаючим) І тоном, що є характерний для мітрального стенозу, 

і II тоном утворюють своєрідний тричленний ритм, названий «ритмом 

перепілки», оскільки він нагадує крик перепілки. Цей ритм має велике 

значення для діагностики даної вади серця. 

За наявності стенозу правого атріовентрикулярного отвору, який у 

клініці спостерігається дуже рідко, біля основи груднини можна вислухати 

тон відкриття тристулкового клапана. 

Ритм галопу — трьохчленний ритм, який нагадує ритм бігу коня 

галопом. Поява ритму галопу свідчить про тяжке порушення функції сер-
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цевого м'яза і може спостерігатись за наявності інфаркту міокарда, аневризми 

лівого шлуночка, атеросклеротичного кардіосклерозу, тяжких міокардитів, 

декомпенсованих вад серця, гіпертонічної хвороби тощо. В.П.Образцов 

назвав цей ритм «криком серця про допомогу». Ритм галопу завжди 

поєднується з тахікардією. Як правило, він є поганою прогностичною 

ознакою. 

Додатковий тон, який утворюється під час ритму галопу, сприймається 

переважно як поштовх, чи як слабке тремтіння грудної клітки і тому його 

краще вислуховувати безпосередньо вухом. Ритм галопу вислуховується в 

ділянці верхівки серця або в третьому-четвертому міжребер’ї ліворуч біля 

груднини, краще в положенні хворого лежачи на лівому боці. Розрізняють 

протодіастолічний, мезодіастолічний і пресистолічний ритм галопу. 

Найбільше клінічне значення має протодіастолічний ритм галопу, за 

наявності якого додатковий тон з'являється на початку діастоли. Він виникає 

у хворих зі значним ураженням міокарда шлуночків, причому наповнення їх 

кров'ю на початку діастоли супроводжується більш вираженим розтягненням 

їх стінок і появою звукових коливань, які сприймаються як додатковий тон. 

Цей тон виникає через 0,11—0,18 с після появи II тону. 

Пресистолічний ритм галопу — додатковий тон — прослуховується 

перед І тоном. Він виникає після початку скорочення передсердь, в останній 

фазі наповнення шлуночків, його виникнення також обумовлене зниженням 

тонусу міокарда шлуночків і утрудненням їх кровонаповнення внаслідок 

перенавантаження одного із шлуночків і більш сильним скороченням 

передсердя. Посилене скорочення переповненого передсердя збільшує викид 

крові в шлуночок, а зниження тонусу міокарда шлуночків спричиняє більш 

швидке розтягнення його стінок. Пресистолічний ритм галопу чітко 

виявляється під час сповільнення атріовентрикулярної провідності, коли 

систола передсердь відділена від систоли шлуночків більшим, ніж у нормі, 

проміжком часу. 

Сумаційний галоп (мезодіастолічний ритм галопу) відзначається у 

хворих з тяжким ураженням міокарда, наявністю атріовентрикулярної 

блокади, що розвивається на тлі різко вираженої тахікардії. Два вищеописані 

типи ритму галопу можуть нашаровуватися і зливатися між собою, 

зумовлюючи виникнення сумаційного ритму галопу. 

За наявності здовження періоду систоли шлуночків значне почастішання 

серцевого ритму призводить до скорочення діастолічної паузи, яка майже 

зрівнюється з систолічною. У цьому разі вислуховуванні над верхівкою тони 

серця стають однаковими за силою, виникає своєрідна аускультативна 

картина, що нагадує тони серця плода або хід годинника і тому отримала 

назву «ембріокардія», або «маятникоподібний ритм». Він розвивається у 

хворих із гострою серцевою недостатністю та під час приступу 

пароксизмальної тахікардії, гарячки тощо. 
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Тема 15. Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві 

шуми. 

Шуми серця. Під час аускультації серця в багатьох випадках, крім тонів, 

вислуховуються звукові явища, які називають серцевими шумами. 

Класифікація шумів. Виникнення шумів, які вислуховуються над 

ділянкою серця, може бути обумовлене причинами, пов'язаними з 

патологічними змінами в самому серці. Такі шуми називаються внутрішньо-

серцевими, або інтракардіальними. Рідше шуми виникають унаслідок 

патологічних змін, які відбуваються поза серцем. Ці шуми називаються 

позасерцевими, або екстракардіальними. 

Інтракардіальні шуми поділяються на органічні і неорганічні, або 

функціональні. До перших належать шуми, що виникають на фунті 

органічних та патологоанатомічних змін у серці, які охоплюють його 

клапанний апарат (стулки, сухожильні нитки, папілярні м'язи), впливають на 

нормальну величину отворів. До других належать усі шуми, що утворюються 

без видимих анатомічних змін у серці. 

Залежно від часу виникнення шуму в різні фази роботи серця 

розрізняють систолічні і діастолічні шуми.  

Механізм виникнення шумів. Виникнення інтракардіальних шумів 

можна пояснити фізичними закономірностями течії рідини в еластичних 

трубках. Для виникнення шуму в трубці мають значення такі чинники:  

1) зміни просвіту трубки - звуження або розширення;  

2) зміни швидкості течії рідини;  

3) зміни властивостей і складу рідини. 

Якщо пропускати рідину з певною швидкістю через трубку з однаковим 

діаметром на всьому протязі, то рідина тектиме в трубці безшумно. В цьому 

можна переконатись, коли поставити фонендоскоп на стегнову артерію, не 

притискаючи її. Проте, якщо на протязі трубки виникне звуження, то під час 

проходження через нього рідини з попередньою швидкістю в трубці будуть 

виникати вихрові рухи, котрі і спричинять появу шуму в місці звуження. 

Значною мірою сила шуму залежить від ступеня звуження: чим більше 

звуження, тим шум буде сильнішим. Проте ця залежність сили шуму від 

величини звуження зберігається до певної межі. За наявності значного 

звуження шум може навіть не виникати. Іноді це можна спостерігати у 

хворих з мітральним стенозом, у котрих атріовентрикулярний отвір настільки 

вузький, що діастолічний шум не вислуховується. В таких випадках ваду 

серця називають афонічною, або німою. 

Вихрові рухи рідини з'являються у разі її переходу з вузького відрізка 

трубки в розширену частину. Прикладом цього служить утворення шуму над 

аневризмою аорти чи інших судин. Шум також може виникати під час течії 

рідини через трубки, які сполучаються між собою. В клінічній практиці 



96 

такий шум вислуховується, наприклад, у хворих з незарощенням боталлової 

протоки. 

Як вказувалось вище, у виникненні шуму, крім звуження просвіту, 

велику роль відіграє швидкість течії рідини: чим течія рідини швидша, тим 

шум сильніший, і навпаки. Навіть за постійної ширини просвіту 

кровоносного русла шум може виникати за рахунок збільшення швидкості 

течії крові, як це спостерігається при  тиреотоксикозі, гарячці, нервовому 

збудженні. В той же час у разі значного сповільнення швидкості течії рідини 

шум може не виникати, незважаючи на наявність звуження в просвіті трубки. 

Врешті, для виникнення шуму мають значення властивості крові, 

зокрема її в'язкість. Зменшення в'язкості крові, наприклад у хворих на 

анемію, сприяє збільшенню швидкості течії крові і також може послужити 

причиною виникнення шуму. 

Органічні шуми головним чином спостерігаються за наявності набутих 

вад клапанів та природжених вад серця. Всі види вад серця зумовлені 

однаковим механізмом виникнення шумів, зокрема проходженням крові через 

звужений отвір. У цьому випадку спостерігається два види змін у ділянці 

отворів, які сполучають порожнини серця між собою або з великими судинами:  

1) звуження отвору, яке утруднює перехід крові в сусідній відділ, - 

стеноз отвору;  

2) неспроможність клапанного апарату повністю закрити отвір для 

запобігання зворотному відтіканню крові - недостатність клапанів.  

За наявності стенозу отвору шум виникає під час проходження через 

нього крові в звичному напрямі, у разі недостатності клапанів - під час 

зворотної течії крові крізь ушкоджені та не зовсім закриті клапани (шум 

регургітації). Тому у хворих зі стенозом отвору шум чути під час фази 

діяльності серця, коли отвір відкритий, а у хворих із недостатністю клапанів - 

під час фази, в момент якої отвір має бути закритим, але внаслідок дефекту 

клапанів він закривається не повністю. 

Функціональні шуми з'являються за наявності тиреотоксикозу, анемій, 

інфекційних захворювань, нервового збудження. Найчастіше їх виникнення 

обумовлене прискоренням течії крові. Функціональні шуми, що 

вислуховуються на легеневій артерії, часто спостерігаються в осіб молодого 

віку без видимої причини. Вважається, що функціональні шуми можуть 

періодично визначатись у 5-15 % здорових людей, а у дітей ще частіше  у  

25-50 % випадків. 

Проміжне положення між органічними і функціональними шумами 

займають шуми відносної і м'язової недостатності клапанів. 

Виникнення шуму відносної клапанної недостатності залежить від 

значного збільшення (розтягнення) одного з отворів серця, внаслідок чого 

нормальні незмінені клапани не можуть його повністю закрити. Прикладом 
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того часто є систолічний шум, який вислуховується на двостулковому, рідше - 

на тристулковому клапані і виникає під час звичайного розширення 

відповідного шлуночка. 

Шум м'язової клапанної недостатності спричиняється або недостатнім 

скороченням папілярних м'язів, що натягують стулки клапанів, або 

зниженням тонусу м'язових волокон, що оточують і звужують 

атріовентрикулярні отвори. 

Умови для розвитку відносної і м'язової недостатності клапана часто 

виникають одночасно. Обидва види недостатності можуть зумовлюватися 

тяжким органічним ураженням серцевого м'яза або тимчасовим порушенням 

його функції. 

Під час аускультації серця за наявності шуму необхідно визначити: 

1) відношення шуму до фаз серцевої діяльності; 

2) місце найкращого вислуховування шуму і його провідність 

(іррадіацію); 

3) характер шуму, його силу і тривалість. 

Визначення відношення шуму до систоли чи діастоли здійснюється за 

тими самими критеріями, за якими розрізняють І і II тони. Систолічний шум 

вислуховується під час короткої паузи, між І і II тоном. Він співпадає з 

верхівковим поштовхом і пульсом сонної артерії. Причому І тон може 

зберегтися, але частіше буває ослабленим або відсутнім. Систолічний шум 

може починатися разом з І тоном або виникати замість нього у разі 

відсутності І тону (значна недостатність атріовентрикулярних клапанів) в 

середині (мезосистолічний шум) та в кінці систоли. Врешті нерідко 

систолічний шум займає цілу систолу - його називають пансистолічним, або 

голосистолічним. 

Систолічний шум виникає в тих випадках, коли під час систоли кров, 

переміщуючись з одного відділу серця в другий або з серця у великі судини, 

зустрічає на своєму шляху звуження. 

Систолічний шум вислуховується за наявності таких набутих вад серця: 

1) недостатність двостулкового клапана, коли під час систоли 

шлуночків кров надходить не тільки в аорту, але частково повертається назад 

у ліве передсердя через не повністю закритий лівий атріовентрикулярний 

отвір. Оскільки не повністю прикритий отвір являє собою вузьку щілину, під 

час проходження через нього крові виникає шум;  

2) недостатність тристулкового клапана, у разі якої під час систоли 

правого шлуночка кров надходить не тільки в легеневу артерію, але і 

частково повертається в праве передсердя, спричиняючи, як пояснювалось 

вище, виникнення систолічного шуму; 

3) стеноз устя аорти, за наявності якого кров під час систоли лівого 

шлуночка викидається в аорту через звужений отвір; 
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4) звуження устя легеневої артерії, у разі виникнення якого під час 

систоли правого шлуночка кров з нього надходить у легеневий стовбур через 

звужений отвір. 

Систолічний шум може вислуховуватись і при вроджених вадах серця, 

зокрема у хворих з незарощенням боталлової протоки, відкритим 

міжшлуночковим отвором (хвороба Толочинова-Роже), звуженням 

перешийка аорти та іншими вродженими аномаліями. Систолічний шум 

також виникає у разі розвитку патологічних процесів у аорті (склеротичне та 

люетичне пошкодження її стінок, аневризма). 

Шуми серця, як систолічні, так і діастолічні, можуть вислуховуватися на 

початку відповідної фази серцевої діяльності (шуми протосистолічні і 

протодіастолічні), в середині її (шуми мезосистолічні і мезодіастолічні), в 

кінці систоли або діастоли (телесистолічні і пресистолічні) і, врешті, 

протягом всієї систоли чи діастоли (голосистолічні і голодіастолічні шуми).  

Діастолічний шум вислуховується під час довгої паузи між II і І тоном. 

Його поява не співпадає з верхівковим поштовхом. Розрізняють чотири 

варіанти діастолічного шуму.  

1) протодіастолічний, який виникає на самому початку діастоли, відразу 

після II тону;  

2) мезодіастолічний, що вислуховується у середині діастоли;  

3) пресистолічний, який виникає в кінці діастоли, перед І тоном;  

4) голодіастолічний, що займає цілу діастолу. 

Діастолічний шум виникає у тих випадках, коли існує звуження на шляху 

течії крові у фазу діастоли. Він вислуховується за наявності таких вад серця:  

1) звуження лівого атріовентрикулярного отвору (мітральний стеноз), у 

разі якого кров під час діастоли надходить з лівого передсердя в лівий 

шлуночок через звужений отвір;  

2) звуження правого атріовентрикулярного отвору, внаслідок якого 

діастолічний шум виникає з тієї причини, що і у разі мітрального стенозу;  

3) недостатність клапанів аорти;  

4) недостатність клапанів легеневої артерії.  

У хворих з двома останніми вадами серця виникнення діастолічного 

шуму обумовлене зворотньою течією крові з судин у шлуночки через 

щілини, утворені внаслідок неповного змикання стулок зміненого клапана. 

Місце найкращого вислуховування і провідність шуму мають велике 

діагностичне значення, насамперед для диференціальної діагностики різних 

вад серця. Локалізація шуму співпадає з місцем найкращого вислуховування 

того клапана, ураження котрого призвело до утворення шуму. Так, у разі 

недостатності мітрального клапана систолічний шум найкраще 

вислуховується над верхівкою серця. В напрямку зворотної течії крові він 
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проводиться вгору до другого-третього міжребер'я ліворуч або по щільному 

гіпертрофованому м'язу лівого шлуночка назовні до пахвової ділянки. 

У хворих зі звуженням лівого атріовентрикулярного отвору діастолічний 

шум звичайно вислуховується на обмеженій ділянці в проекції верхівки 

серця і нікуди не проводиться. Нерідко він найкраще виявляється під час 

аускультації хворого в положенні на лівому боці. 

У хворих зі стенозом устя аорти систолічний шум чути у другому 

міжребер'ї праворуч від груднини, за течією крові. Він добре проводиться на 

сонні артерії, в яремну ямку, в міжлопаткову ділянку на рівні І-III грудних 

хребців. В осіб із недостатністю аортальних клапанів діастолічний шум часто 

найкраще вислуховується не над клапанами аорти, а в точці Боткіна-Ерба, 

куди він проводиться в напрямку зворотного струменя крові із аорти в лівий 

шлуночок. 

За наявності недостатності тристулкового клапана систолічний шум 

найкраще прослуховується біля основи мечоподібного відростка груднини, 

звідки він може проводитись угору і праворуч, у напрямку правого 

передсердя. У хворих зі звуженням правого атріовентрикулярного отвору (ця 

патологія зустрічається не часто) діастолічний шум визначається на 

обмеженій ділянці коло основи мечоподібного відростка. 

Узагальнюючи вищевикладене, слід підкреслити, що шуми, які 

виникають за наявності клапанних вад серця, вислуховуються не тільки в 

місцях аускультації уражених клапанів, але проводяться на певну відстань 

від них - звичайно у напрямку течії крові або по напруженому серцевому 

м'язу в період його скорочення. 

Необхідно також враховувати, що в осіб з такими вадами сила шумів 

серця змінюється залежно від положення тіла. Систолічні шуми обумовлені 

недостатністю атріовентрикулярних клапанів або звуженням гирла аорти чи 

легеневого стовбура, краще вислуховуються в положенні хворого лежачи, 

оскільки у цьому разі полегшується стікання крові із шлуночків і 

збільшується швидкість течії крові. Навпаки, у хворих із недостатністю 

клапанів аорти і легеневої артерії діастолічні шуми краще прослуховуються у 

вертикальному положенні. Тому хворих із серцевими шумами необхідно 

вислуховувати в різних положеннях тіла. Іноді в неясних випадках для 

виявлення шуму аускультацію проводять після деякого фізичного 

навантаження, наприклад, після декількох присідань або після прийому 

деяких медикаментів (нітрогліцерин тощо), які збільшують швидкість течії 

крові і тим самим сприяють виявленню шуму. 

Характер і сила шуму. За характером розрізняють м'які, грубі, дмухаючі, 

пилячі, скребучі шуми. Грубими бувають звичайно тільки органічні шуми. 

М'які, дмухаючі шуми можуть бути як органічного, так і функціонального 

походження. Іноді шуми мають музикальний характер, вони нагадують сухі 
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свистячі хрипи в бронхах малого калібру. Музикальні шуми спостерігаються 

за наявності пролапсу мітрального клапана, потовщення і скорочення ниток 

папілярних м'язів. На аорті музикальні шуми утворюються у разі вапняних 

бляшок на клапанах, які виступають у просвіт аорти. 

За тривалістю розрізняють короткі і довгі шуми. Спостерігається 

мінливість інтенсивності шуму протягом певної фази серцевої діяльності. 

Інтенсивність шуму може поступово зменшуватись (затихаючий) або 

збільшуватись (наростаючий шум). Частіше вислуховується затихаючий 

шум. Його виникнення обумовлене такими механізмами: коли кров починає 

перетікати з одного відділу серця в інший або з серця в магістральну судину, 

різниця тиску в обох відділах стає високою, а тому і збільшується швидкість 

течії крові. В міру зганяння крові тиск у тому відділі, звідки кров витікає, 

поступово знижується, швидкість течії крові сповільнюється і інтенсивність 

шуму слабшає. Наростаючий характер має пресистолічний шум у разі 

звуження лівого атріовентрикулярного отвору. Виникнення шуму співпадає з 

початком систоли передсердь, що спричиняє збільшення швидкості течії 

крові з лівого передсердя в лівий шлуночок. 

Сила шуму залежить від ступеня звуження отвору, від швидкості течії 

через нього. Проте слід відзначити, що між силою шуму і ступенем ураження 

клапана не завжди є пряма залежність. Так, за наявності мітрального стенозу, 

коли розвивається дуже різке звуження атріовентрикулярного отвору, 

діастолічний шум може зникнути. У разі недостатності мітрального клапана 

не можна судити про її ступінь тільки за силою систолічного шуму. В таких 

випадках велике значення має оцінка тонів серця. 

У разі ослаблення серцевого м'яза шуми слабшають, а у разі наростання 

його тонуса, наприклад, після проведення відповідного лікування, шуми 

посилюються. 

Наявність систолічного і діастолічного шумів над одним із клапанів 

свідчить про його подвійне ураження, тобто про наявність і недостатності 

клапана, і стенозу отвору. В тих випадках, коли над одним із клапанів 

вислуховується систолічний шум, а над другим - діастолічний, звичайно є 

поєднане ураження двох клапанів. 

Якщо в різних точках шум вислуховується в однаковій фазі серцевої 

діяльності, досить складно вирішити питання про те, чи уражений один 

клапан чи два. Для цього необхідно звернути увагу на характер шумів і їх 

силу. Якщо в ділянці одного клапана вислуховується м'який дмухаючий шум, 

а над другим - грубий, скребучий, у такому випадку відзначаються різні 

шуми над двома ураженими клапанами. Для диференціації шумів стетоскоп 

перемішають уздовж лінії, яка сполучає клапани, над котрими 

вислуховується шум. Якщо у цьому випадку в якомусь місці шум 

переривається або різко слабшає, а опісля знову посилюється, то це 
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найчастіше вказує на ураження двох клапанів. Ослаблення або посилення 

шуму в міру наближення до другого клапана, як правило, свідчить про 

ураження одного клапана. Розмежовувати шуми допомагає також характер їх 

проведення. 

Функціональні шуми. Під час аускультації серця від шумів органічних 

необхідно вміти відрізняти шуми функціональні, які звичайно виникають в 

осіб з неушкодженим клапанним апаратом серця.  

Функціональні шуми серця мають такі основні властивості:  

1) у більшості випадків вони виявляються систолічними;  

2) найчастіше вислуховуються над легеневою артерією, рідше - над 

верхівкою серця;  

3) вони непостійні, можуть виникати і зникати залежно від положення 

тіла, після фізичного навантаження, в різних фазах дихання;  

4) вони короткі, рідко займають цілу систолу, за характером м'які, 

дмухаючі;  

5) звичайно вислуховуються на обмеженій ділянці і не проводяться 

далеко від місця виникнення.  

Як вказувалось вище, функціональні шуми переважно є систолічними. 

Іноді вони можуть виникати і у фазу діастоли. Так, наприклад, у разі 

недостатності клапанів аорти над верхівкою серця може вислуховуватись 

діастолічний (пресистолічний) шум Флінта, виникнення якого обумовлене 

утворенням функціонального стенозу лівого атріовентрикулярного отвору за 

рахунок того, що зворотна течія крові з аорти трохи піднімає передню стулку 

мітрального клапана і таким чином звужує передсердно-шлуночковий отвір. 

Під час підвищення АТ у малому колі кровообігу, особливо за наявності 

мітрального стенозу, на легеневій артерії нерідко визначається 

функціональний діастолічний шум Грехема-Стілла, виникнення якого 

обумовлене значним розширенням гирла легеневої артерії. 

Позасерцеві шуми (екстракардіальні). До позасерцевих шумів 

належать шум тертя перикарда і плевроперикардіальний шум, 

кардіопульмональний шум 

Шум тертя перикарду виникає під час розвитку запальних процесів у 

ньому, внаслідок яких листки перикарда стають шорсткими, нерівними, що 

зумовлено відкладанням на них фібрину. Він може прослуховуватись за 

наявності сухого, а іноді випітного перикардиту, у разі якого кількість рідини 

в осерді незначна, а також за наявності уремії, іноді інфаркту міокарда.  

Шум тертя перикарда характеризується такими ознаками:  

1) він вислуховується в обох фазах серцевої діяльності - під час систоли 

і діастоли;  

2) за характером він може бути або дуже ніжним, або грубим, що 

нагадує хруст снігу під ногами, шелест паперу тощо;  
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3) шум тертя перикарда найкраще вислуховується в ділянці абсолютної 

серцевої тупості і звичайно нікуди не проводиться;  

4) він мінливий щодо локалізації і в часі;  

5) посилюється у разі нахилення тулуба допереду і натискування 

стетоскопом, оскільки у цьому випадку листки перикарда стискаються 

щільніше. 

Плевроперикардіальний шум виникає за наявності сухого запалення 

прилеглих до серця частин плеври. Скорочення серця, збільшуючи стикання 

перикарда і плеври, сприяють появі шуму тертя. На відміну від шуму тертя 

перикарда плевроперикардіальний шум пов'язаний з актом дихання, причому 

посилюється під час глибокого вдиху, коли край легені щільніше стикається з 

серцем, і вислуховується переважно біля його лівого краю. 

Кардіопульмональний шум (систолічне посилення везикулярного 

дихання) вислуховується по краю серцевої вирізки. Механізм виникнення: 

виникає при збігу систоли серця і вдиху, тому що в результаті різниці тиску в 

легенях в області серцевої вирізки збільшується надходження повітря в 

альвеоли. 

Звукові явища над периферичними судинами. Вислуховування 

периферичних судин проводиться за допомогою стетоскопа. Стетоскоп не 

повинен стискати cocyд, у противному випадку виникає звуження просвіту 

судини, що поведе до штучного утворення звуків - шумів при неповнім 

закритті або тонів при повнім закритті просвіту. 

Вислуховування артерій. У нормі тільки на сонній і підключичній 

артерії ми чуємо два тони, на інших артеріях - тонів не чуть. Сонну артерію 

вислуховують в трикутнику, утвореному ніжками груднино-ключично-

соскового м'яза,  підключичну артерію – у виходу її з під ключиці в області 

моренгеймовскої ямки, або над ключицею, у внутрішньої її третини. 

Перший тон у цих артеріях виникає самостійно, у зв'язку з коливанням 

стінок артерії в момент надходження кров'яної хвилі (діастола артерії). 

Другий тон - провідний, від закриття клапанів аорти (збігається із систолою 

артерії). На більше віддалених периферичних артеріях тони можуть 

виникати:  

а) при гіпертрофії лівого шлуночка, внаслідок надходження в артерії 

сильної пульсової хвилі, що викликає різкі коливання їхніх стінок; 

б) при базедовій хворобі, у зв'язку з посиленою пульсацією судин; 

в) систолічний шум над аортою при піднятих нагору руках і заведених 

за голову - цим досягається подовження судинного пучка й зміна 

артеріального отвору (симптом Сиротиніна-Куковерова), що пов'язано зі 

значним зрушенням магістральних судин у грудній клітці при аортриті. 
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г) при недостатності клапанів аорти, коли на артеріях чутні два тони – 

феномен Тpayбе (або частіше чутний один тон), причому при піднятих руках 

тони стають більше ясними. 

При патологічних умовах шуми над артеріальними стовбурами 

зустрічаються: 

а) при звуженні аорти - систолічний шум; завдяки поширенню його по 

течії крові він добре проводиться в a. carotis і a. subclavia; 

б) при недостатності аортальних клапанів при легкому натисненні 

стетоскопом ми чуємо два шуми (феномен Виноградова-Дюроз’є). Перший - 

від викликаного натисненням звуження просвіту артерії, другий - від 

зворотної течії крові через це ж звужене місце. Усього краще цей феномен 

виходить при вислуховуванні a. femoralis; 

В) на периферичних артеріях можуть ще зустрічатися шуми внаслідок 

місцевого їхнього розширення (аневризма, судинний зоб). 

Вислуховування вен. У нормі течія крові по венах не викликає 

аускультативних явищ. При різко виражених анеміях, на яремних венах 

чутний своєрідний шум, що нагадує завивання вітру, це – так званий шум 

“дзиги”. Його походження зв'язують із утворенням круговоротів крові, 

зміненої при анеміях і недостатнім наповненням bulbus v. jugularis. Шум цей, 

постійно триваючий, підсилюється при вдиху внаслідок прискорення течії 

крові у венах у цей момент. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

Інструментальні методи дослідження серцево–судинної системи. 

Тема 16. Електрокардіографічний  метод дослідження функції серця. 

Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії 

передсердь та шлуночків. 

Електрокардіографія – це метод графічної реєстрації з поверхні тіла 

змін електричного потенціалу, що виникають в період роботи серця. 

Виникнення електричних потенціалів у міокарді пов'язано з рухом іонів 

через клітинну мембрану. У стані спокою зовнішня поверхня клітинної 

мембрани заряджена позитивно (переважають іони Na+), а внутрішня – 

негативно (переважають іони К). У цих умовах клітка поляризована. На ЕКГ 

у цей момент реєструються т.зв. ізоелектрична лінія. Під  впливом 

зовнішнього електричного імпульсу клітинна мембрана стає проникною для 

катіонів Na+, що через різницю концентрацій (зовні іонів Nа+ в 20 разів 

більше, ніж усередині клітки) спрямовуються усередину клітки і переносять 

туди свій позитивний заряд. Зовнішня оболонка даної ділянки клітинної 
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мембрани заряджена негативно внаслідок переваги там аніонів. При цьому 

виникає різниця потенціалів між розташованими поруч позитивною і 

негативною ділянками поверхні клітки (реєструючий прилад зафіксує 

відхилення від ізолінії). Цей процес називається деполяризацією. Незабаром 

уся зовнішня поверхня клітки  придбає негативний заряд, а внутрішня – 

позитивний (реєструюча крива повертається до ізолінії). Наприкінці періоду 

збудження клітинна мембрана стає більш проникною для катіонів К+ і вони 

спрямовуються з клітки внаслідок різниці концентрацій (усередині клітки К+ 

в 30 разів більше, ніж зовні, і  зовнішня поверхня мембрани знову здобуває 

позитивний, а внутрішня – негативний заряд. Процес відновлення первісного 

заряду зветься реполяризацією. Описані процеси відбуваються під час 

систоли. Коли вся зовнішня поверхня зарядиться позитивно - буде знову 

зафіксована ізолінія, що відповідає діастолі. Під час діастоли відбувається 

повільний зворотний рух іонів К+ і Nа+, що практично не впливає на заряд 

клітки і на ЕКГ фіксується ізолінія. 

У нормі збудження серця починається в синусовому вузлі (з частотою 

60-80 імп/хв), потім воно поширюється на передсердя і через атріо-

вентрикулярне з'єднання по пучку Гіса на шлуночки. 

Запис ЕКГ проводиться за допомогою електрокардіографа, улаштованого 

за принципом гальванометра. Реєстрація здійснюється за допомогою 

електродів, що накладаються на різні ділянки тіла (один з електродів 

приєднаний до позитивного полюса, а інший до негативного). Електроди 

накладаються в такий спосіб: на праву руку – червоний, на ліву руку – 

жовтий, на ліву ногу – зелений і на праву ногу – чорний (індиферентний). 

Грудний електрод накладається безпосередньо на грудну клітку. 

Система розташування електродів називається электрокардіографічним 

відведенням. Найбільш часто використовують 12 відведень: 3 стандартних  

двополюсних (I, II, III), 3 посилених  однополюсних (AVR, AVL, AVF) і 6 

грудних (V1-V6). Стандартні відведення реєструють різницю потенціалів між 

кінцівками:  

I відведення: ліва рука (+) і права рука (-); 

II відведення: ліва нога (+) і права рука (-); 

III відведення: ліва нога (+) і ліва рука (-); 

Посилені однополюсні відведення реєструють різницю потенціалів від 

кінцівок: 

AVR - від правої руки (відповідає II стандартному відведенню і є його 

дзеркальним відображенням); 

AVL - від лівої руки (відповідає I стандартному відведенню); 

AVF - від лівої ноги (відповідає III стандартному відведенню). 
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Для реєстрації грудних відведень електрод встановлюється в наступних 

точках: 

V1 - у  IV міжребер’ї по правому краю грудини; 

V2 - у  IV міжребер’ї по  лівому краю грудини; 

V3 - посередині між V2 і V4; 

V4 - у  V міжребер’ї по лівій середньоключичній лінії; 

V5 - у  V міжребер’ї по передній пахвовій лінії; 

V6 - у  V міжребер’ї по середній пахвовій лінії. 

Усі перераховані відведення реєструють різницю потенціалів у 

визначених відділах серця: 

I стандартне відведення і AVL   - передня стінка; 

II стандартне відведення і АVR  - передня і задня стінки; 

III стандартне відведення і AVF  - задня стінка; 

V1, V2 – праві відділи серця; 

V3 - міжшлуночкова перегородка; 

V4 - верхівка серця; 

V5, V6 - бічна стінка лівого шлуночка. 

Гіпотетична лінія, що з'єднує два електроди, які беруть участь в 

утворенні электрокардіографічного відведення, називається віссю 

відведення. Осі трьох стандартних відведень у фронтальній площині 

утворюють рівносторонній трикутник Эйнтховена, умовно проведений через 

обидві руки і ліву ногу, що використовується для визначення напрямку ЕВС і 

кута α. У центрі трикутника починається вектор серця – схематична стрілка, 

що вказує напрямок ЕДС серця (довжина стрілки характеризує величину цієї 

сили). Щоб знайти напрямок електричної осі серця, потрібно знайти 

алгебраїчну суму  зубців R і S комплексу QRS у I і III стандартних 

відведеннях і цю величину відкласти на осі відповідного відведення, потім з 

кожної отриманої точки опускається перпендикуляр і в точку їхнього 

перетинання проводять з центра трикутника вектор серця. Це і буде 

напрямок електричної осі серця. 

На ЕКГ реєструється ряд зубців (P,Q,R,S,T) і сегментів між ними 

(PQ,ST,QT,TP). Амплітуду зубців вимірюють у мВ. При цьому 1 мВ 

відповідає відхиленню від ізоелектричної лінії на 1 см. Ширину зубців і 

тривалість інтервалів вимірюють у секундах (при швидкості руху стрічки 50 

мм/с 1 мм відповідає 0,02 с (5мм-0,1с). 
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ПАРАМЕТРИ НОРМАЛЬНОЇ ЕКГ 

 

Еле-

менти 

Умови виникнення, 

тривалість 

Амплі-

туда 

(мм) 

Особливості 

Зубці  

P 
Збудження передсердь 

0,08-0,11 
0,5-2,5 

Позитивний 

PII>PI>PIII 

Q 

Збудження лівої половини 

м/ш перетинки 

0,03-0,04 

< ¼ R 

негативний зубець перед R 

відсутній у V1-V3 

повинний  бути в V4-V6 

R 

Збудження верхівки, 

передньої, задньої і 

бокової  стінок серця 

 0,03-0,04 

5-25 

будь-який позитивний зубець 

QRS 

RII=RI+RIII 

V1<V2<V3=V4>V5>V6 

S 

Збудження базальних 

відділів шлуночків 

(особливо лівого) 

 <0,03 

<8 у I, II 

<25 у V1 

будь-який негативний зубець 

після R 

V1>V2>V3>V4>V5>V6=0  

у V3(V4) R=S (перехідна зона) 

T 

Швидка реполяризація 

шлуночків 0,1-0,25 < ½-⅓ R 

позитивний зубець (може бути 

негативним у тих відведеннях, 

де домінує зубець S) 

Сегмент 

PQ 

Проведення імпульсу 

через АV-з’єднання  

0,11-0,18 
ізолінія 

виміряється від початку зубця P 

до початку зубця Q(R) 

Сегмент 

ST 

Згасання збудження, 

ізолінія шлуночків і 

початок реполяризації 

0,002-0,12 

ізолінія - 

Комп-

лекс QRS 

Збудження шлуночків 
0,06-0,1  

Примітка: у AVR усі зубці мають протилежну полярність. 

Число серцевих скорочень визначається по формулі: 

60 (сек) 

ЧСС =             

RR (сек) 
 

RR вимірюється в II відведенні. При неправильному ритмі знаходять 

середнє значення RR. 
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ЗМІНА ЗУБЦІВ І ІНТЕРВАЛІВ У НОРМІ  І ПАТОЛОГІЇ 

1. Зубець P може бути: 

- ізоелектричним (=0) 

- двофазним 

- негативним 

- розширеним 

- роздвоєним (P mitrale) 

- замість зубця Р може бути хвиля f (фібриляція) або хвиля 

F(тріпотіння) 

2. Зубець Q може бути: 

- патологічно глибоким 

- відсутнім 

3. Зубець R може бути: 

- високоамплітудним 

- низькоамплітудним 

- розширеним 

- зазубреним 

- роздвоєним 

4. Зубець S може бути: 

- високоамплітудним 

- розширеним 

- зазубреним 

5. Зубець T може бути: 

- високоамплітудним 

- гострим (коронарний Т) 

- ізоелектричним 

- двофазним 

- негативним 

6. Інтервал  PQ може бути: 

- подовжений 

- укорочений 

7. Інтервал QRS може бути: 

- подовжений. 

Електрична вісь серця (ЕВС) – це середній напрямок ЕДС серця в плині 

всього періоду деполяризації (проекція ЕДС серця на грудну клітку, 

збігається з анатомічною віссю серця). 

Напрямок ЕВС визначається по величині зубців R і S у стандартних 

відведеннях: 

- ЕВС не відхилена 

 RII=RI+RIII 

- ЕВС відхилена вліво (лівограма) 
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 RI >RII>RIII, SIII>RIII 

- ЕВС відхилена вправо (правограма) 

  RIII>RI , SI>SIII 

Кут між ЕВС і горизонтальним I стандартним відведенням називається 

кутом α 

- ЕВС не відхилена:                0<<+90 

- ЕВС відхилена вліво:            – 30<< 0 

- ЕВС відхилена вправо:  + 90<<+120 

Електрична позиція серця – це положення серця в грудній клітці з 

урахуванням напрямку ЕВС і повороту серця навколо своєї анатомічної осі. 

Позицію визначають по подобі комплексів QRS у посилених однополюсних і 

грудних відведеннях.  

1) Основна позиція: подібність комплексів QRS в відведеннях AVL,  

AVF,V5,6; ∟α = ≈ +500 . 

2) Горизонтальна позиція: подібність комплексів QRS в відведеннях 

AVL та  

V5,6; AVF та V1,2; ∟α < + 300 . 

3) Вертикальна позиція: подібність комплексів QRS в відведеннях AVF та 

V5,6; AVL та V1,2; ∟α = ≈ +900 . 

4) Напівгоризонтальна  позиція: подібність комплексів в відведеннях 

AVL та    

V5,6; комплекс QRS в  AVF малої амплітуди; ∟α ≈ + 300 . 

5) Напіввертикальна позиція: подібність комплексів в відведеннях AVF та 

V5,6; комплекс QRS в AVL малої амплітуди; ∟α ≈ + 700   

6) Невизначена позиція: подібність комплексів QRS відсутня.  

 

Для оцінки скорочувальної функції міокарда  використовують 

систоличний показник, який визначається по формулі: 

              QT        

СП=                    х 100% 

             RR 

де: QT – електрична систола  

RR - тривалість  серцевого циклу 

 

Результати співставляють з таблицею, де зазначені нормативи з 

урахуванням статі і ЧСС. Якщо отриманий СП перевищує належний більш 

ніж на 5,0%, це свідчить про  зниження  скорочувальної здатності міокарда. 

Ознаки гіпертрофії лівого  передсердя: 

- двогорбий зубець Р з довжиною (шириною) 0,12 сек. та більше в 

відведеннях  I, II, AVL, так званий “Р-mitrale”. 
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Ознаки гіпертрофії правого передсердя: 

- високий, гострокінцевий зубець Р в відведеннях  II, III, AVF при 

нормальній довжині його, так званий “Р-pulmonale”. 

Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка: 

1) ЕВС відхилена вліво, RI SIII 

2) позиція горизонтальна чи напівгоризонтальна 

3) у I, II, AVL, V5, V6 - високий зубець R, сегмент SТ нижче ізолінії, 

зубець Т негативний; 

4) у III, AVF, V1, V2 - глибокий зубець S.  

Ознаки гіпертрофії правого шлуночка: 

1) ЕВС відхилена вправо, SI RIII 

2) позиція вертикальна чи напіввертикальна; 

3) в II, III, AVF, V1, V2 - високий зубець R, сегмент SТ нижче ізолінії, 

зубець Т негативний; 

4) у I, AVL, V5, V6 - глибокий зубець S. 
 

АНАЛІЗ ЕКГ ПРОВОДЯТЬ ЗА НАСТУПНИМ ПЛАНОМ: 

1. Вольтаж 

2. Водій ритму 

3. Ритм, ЧСС 

4. Електрична вісь 

5. Позиція 

6. Систолічний показник 

7. Характеристика зубців і часових інтервалів. 

Висновок по ЕКГ – водій ритму, ритм, ЧСС, ел. вісь, позиція, 

характеристика зубців і часових інтервалів. 

 

План самостійної роботи: 

Під керівництвом викладача освоїти техніку реєстрації ЕКГ один на 

одному в 12 відведеннях. Самостійно провести аналіз отриманих 

електрокардіограм в наступному порядку: 

1. Визначити правильність серцевого ритму. Ритм синусовий чи ні. В 

зв’язку з тим, що в нормі водієм ритму є синусовий вузол і збудження 

передсердь відбувається перед збудженням шлуночків, то зубець Р повинний 

розташовуватися перед шлуночковим комплексом. Тривалість інтервалів  

R–R повинна бути однаковою;  

2. Підрахувати в II відведенні основні зубці і інтервали: R-R – відстань 

між двома вершинами R-R при правильному ритмі, чи середнє арифметичне 

5 відстаней R-R при неправильному ритмі. Підрахувати число серцевих 

скорочень по формулі: ч.с.с. = 60 сек. /(R-R у сек.) Інтервал Р-Q (Р-R) - 

відстань від початку зубця Р до початку зубця Q (R), у нормі - 0,12-0,18 сек. 
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Комплекс QRS - відстань від початку зубця Q(R) до кінця зубця S(R), у 

нормі - 0,06-0,10 сек. Інтервал Q-Т (електрична систола) - відстань від 

початку зубця Q (Р) до кінця зубця Т. Електрична систола співставляється з 

належною, котру знаходимо по таблиці чи обчислюємо по формулі:  

QТ=К*√R-R (у сек.), де К- константа, рівна для чоловіків – 0,37, для жінок – 0,39. 

Систолічний показник (СП) у % =QT/R–R*100 Отримана величина СП 

співставляється з належною, знайденою по таблиці;  

3. Визначити положення електричної осі серця, порівнявши в 

стандартних відведеннях зубці  

RI і RIII, SI і  SIII.  

Нормограма: RII=RI+RIII 

Лівограма:    RI SIII 

Правограма:  SI RIII 

4. Виявити патологію зубців і інтервалів ЕКГ, звернути увагу на  

наявність глибокого, розширеного зубця Q, зміщення сегмента SТ від 

ізолінії, наявність негативного чи двофазного зубця Т. 

5. Виявити ознаки гіпертрофії шлуночків серця: наявність високого 

зубця R у лівих (V5–V6) чи в правих (V1–V2) грудних відведеннях, зміщення 

сегмента SТ нижче ізолінії, наявність негативного зубця Т в відповідних 

відведеннях. 

Результати аналізу отриманих ЕКГ представити викладачу у виді 

протоколу ЕКГ. 

 

Тема 17. Електрокардіографічне дослідження хворих із 

порушеннями автоматизму та збудливості 

Серце володіє наступними функціями: 

 автоматизмом 

 збудливістю 

 провідністю 

 скоротністю 

 рефрактерністю  

 аберантністю 

Автоматизм - це здатність серця виробляти електричні імпульси за 

відсутності інших зовнішніх подразників. Функцією автоматизму володіють 

клітини синусового вузла (центр автоматизму I порядку, 60-80 імп/хв), деякі 

ділянки провідної системи передсердя, зона переходу АВ - вузла в пучок Гіса 

(центр автоматизму II порядку. 40-60 імп/хв), гілки пучка Гіса і волокна 

Пуркин’є (центр автоматизму III порядку, 25-45 імп/хв). 

У нормі основним джерелом електричних імпульсів є синусовий вузол. 

Номотопний ритм - це ритм з синусового вузла. Варіантами номотопного 

ритму є синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія. 
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Гетеротопний ритм це ритм, обумовлений імпульсами з ектопічних вогнищ, 

розташованих в різних відділах провідної системи поза синусовим вузлом. 

Синусова тахікардія - це збільшення ЧСС від 90 до 140 уд/хв, 

обумовлене підвищенням автоматизму синусового вузла, зустрічається як в 

нормі (при хвилюванні, фіз. навантаженні), так і в патології (при лихоманці, 

серцевій недостатності). На ЕКГ - правильний синусовий ритм з ЧСС  

90-150 в хв., форма QRST не змінена. 

Синусова брадикардія - це зменшення ЧСС до 59-40 уд./хв. обумовлена 

пониженням автоматизму синусового вузла. Зустрічається як в нормі  

(у спортсменів, ваготоников), так і в патології (черевний тиф, гострий 

інфаркт міокарда, при підвищенні внутрішньочерепного тиску, мікседемі  

і ін.). На ЕКГ - правильний синусовий ритм з ЧСС 40-59 в хв., форма QRST 

не змінена. 

Синусова (дихальна) аритмія - це збільшення ЧСС на вдиху і зменшення 

на видиху, обумовлене коливаннями тонусу блукаючого нерва і зміною 

кровонаповнення серця під час дихання (зустрічається у молодих осіб при 

НЦД, в період видужування при деяких інфекційних захворюваннях). На 

ЕКГ: коливання RR, що перевищують 0,15 сек.  і пов'язані з фазами дихання 

при збереженні всіх ознак синусового ритму. При затримці дихання аритмія 

проходить. 

Збудливість - це здатність серця збуджуватися під впливом імпульсів. 

До порушення функції збудливості відносять екстрасистолію, миготіння і 

тріпотіння передсердь, пароксизмальну тахікардію, фібриляцію шлуночків. 

Екстрасистолія - це передчасне позачергове скорочення серця під 

впливом патологічних імпульсів, що виникають в різних відділах провідної 

системи серця на тлі нормального або патологічного основного ритму. 

Виникнення екстрасистол обумовлене повторним входом хвилі 

збудження (re-entry), викликаним електричною негомогенністю міокарду. 

Унаслідок запальних і дегенеративних змін в міокарді з'являються ділянки, 

які збуджуються з великою тимчасовою затримкою, коли решта ділянок 

міокарду встигла не тільки збудитися, але і вийти із стану рефрактерності. 

Збудження цієї ділянки може повторно розповсюдитися на довколишні 

відділи і викликати позачергове скорочення серця. 

Екстрасистола характеризується різним ступенем деформації 

шлуночкового комплексу і наявністю компенсаторної паузи (відстань від 

екстрасистоли до наступного за нею циклу Р-QRST основного ритму). 

Розрізняють повну і неповну компенсаторну паузу. Якщо відстань між 

передуванням екстрасистоли і подальшим комплексом P-QRST основного 

ритму рівно двом відстаням RR, то говорять про повну компенсаторну паузу, 

якщо ця відстань менше - пауза неповна. Чим далі від синусового вузла 
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розташоване ектопічне вогнище, тим більша тривалість компенсаторної 

паузи і тим виразніше деформація екстрасистоличного  комплексу QRST. 

Розрізняють надшлуночкові (синусові, передсердні, атріовентрикулярні) 

і шлуночкові екстрасистоли. Для всіх надшлуночкових екстрасистол 

загальною є наявність зубця Р, незначна деформація екстрасистолічного 

комплексу QRST (формою нагадує нормальний синусовий комплекс) і 

неповна компенсаторна пауза. 

Синусові екстрасистоли виникають унаслідок передчасного збудження 

синусового вузла, характеризуються достроковою появою нормального 

синусового комплексу без компенсаторної паузи. 

Передсердні екстрасистоли виникають при локалізації ектопічного 

вогнища в різних відділах провідної системи передсердя і характеризуються: 

незначною деформацією екстрасистоличного комплексу QRS, мінімальною 

компенсаторною паузою і зміною полярності зубця Р (залежно від локалізації 

ектопічного вогнища). Якщо ектопічне вогнище розташоване у верхній 

частині передсердя - зубець Р позитивний, якщо в середній частині -  

Р двофазний, якщо у нижній – Р негативний, але завжди розташований перед 

комплексом QRS. 

Екстрасистоли з атріовентрикулярного вузла характеризуються 

незначною деформацією комплексу QRS, неповною компенсаторною паузою 

і наявністю негативного зубця Р (різно розташованого в залежності по 

відношенню до комплексу QRS від локалізації ектопічного вогнища). 

Розташування зубця Р по відношенню до комплексу QRS обумовлено 

різними швидкостями розповсюдження електричного імпульсу з АВ-вузла на 

передсердя та шлуночки. Якщо швидкість розповсюдження електричної 

хвилі на передсердя вища за швидкість розповсюдження електричної хвилі 

на шлуночки - зубець Р буде розташованим перед комплексом QRS, якщо 

швидкість розповсюдження електричної хвилі на шлуночки вища за 

швидкість розповсюдження електричної хвилі на передсердя - зубець Р буде 

розташованим позаду комплексу QRS,  якщо швидкості розповсюдження 

електричної хвилі на передсердя та шлуночки однакові - зубець Р буде 

розташований на комплексі QRS.  

Шлуночкові екстрасистоли характеризуються відсутністю зубця Р, 

наявністю повної компенсаторної паузи і абберантністю комплексу QRS 

(QRS розширений, деформований, дискордантний). Щоб визначити, з якого 

шлуночку виходить екстрасистола, потрібно знайти напрям електричної осі 

екстрасистоли в стандартних (або грудних) відведеннях. Якщо в I 

стандартному відведенні (або в V5, V6) початкова частина комплексу 

екстрасистоли позитивна, а в III стандартному (або в VI, V2) негативна, то 

електрична вісь екстрасистоли відхилена вліво (RI, SIII) і це екстрасистола з 
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правого шлуночку. Якщо електрична вісь відхилена вправо (SI, RIII) – 

екстрасистола походить з лівого шлуночку (правило Розенбаума). 

Аллоритмія - це правильне чергування екстрасистол з нормальними 

синусовими комплексами. Розрізняють бігемінію (кожен другий комплекс - 

екстрасистола), тригемінію (кожен третій комплекс - екстрасистола ) і т.д. 

Політопні екстрасистоли - це екстрасистоли з різних відділів серця. 

Інтерпольовані (вставні) екстрасистоли - це екстрасистоли без 

компенсаторної паузи (зустрічаються при брадикардії). 

 

Тема 18. Електрокардіографічне дослідження хворих із 

порушеннями функції провідності. 

Блокада - це уповільнення або повне припинення проведення 

електричного імпульсу на будь-якому відрізку провідної системи серця. 

Причинами блокад є запальні або дегенеративні зміни в міокарді, що 

захоплюють ділянки провідної системи. 

Якщо має місце лише уповільнення проведення або припинення 

проведення, що виникає періодично,  говорять про неповну блокаду. 

Повне припинення проведення всіх імпульсів свідчить про виникнення 

повної блокади. Залежно від місця, в якому відбулося порушення 

провідності, розрізняють синоаурикулярну, внутрішньопередсердну, 

атріовентрикулярну і внутрішньошлуночкові блокади. 

Синоаурікулярна (синоатриальна) блокада - це порушення проведення 

електричного імпульсу від синусового вузла до передсердя. На ЕКГ: 

 періодичне випадіння повного серцевого комплексу P-QRST (одного 

або більш); 

 збільшення паузи між двома сусідніми комплексами (R-R) в 2 або 

більш разів; 

Внутрішньопередсердна блокада - це порушення проведення 

електричного імпульсу по провідній системі передсердя. На ЕКГ: - 

розширення зубця Р більше 0,11 с. і його розщеплення. 

Атріовентрикулярні блокади - це порушення проведення електричного 

імпульсу від передсердя до шлуночків через атріовентрикулярний вузол. АВ - 

блокади зустрічаються у хворих на ІХС, гострий інфаркт міокарду, 

ревмокардит, при передозуванні серцевих глікозидів, β-адреноблокаторів, 

деяких антиаритмічних засобів (хінідину, верапамілу). 

Розрізняють 3 ступені АВ - блокади: I і II ступінь - неповна блокада,  

III ступінь -  повна блокада. 

Атріовентрикулярна блокада I ступеня - характеризується тільки 

уповільненням передсердно-шлуночкової провідності. На ЕКГ: - подовження 

інтервалу PQ більше 0,20 с (за рахунок подовження сегменту PQ). 

Аускультативно та на ФКГ - пресистолічний ритм галопу. 
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Атріовентрикулярна блокада II ступеня - характеризується 

прогресуючим уповільненням провідності та припиненням проведення 

окремих електричних імпульсів від передсердя до шлуночків що  виникає 

періодично. В результаті час від часу спостерігається випадання одного або 

декількох шлуночкових скорочень. Розрізняють 2 типи АВ-блокади II 

ступеня: 

I тип (Мобітц I). На ЕКГ - поступове подовження інтервалу PQ з 

подальшим випадінням шлуночкового комплексу QRST (зубець Р збере-

жений). Періоди випадіння QRST називають періодами Самойлова-

Венкебаха. 

II тип (Мобітц II). На ЕКГ - регулярне випадіння окремих 

шлуночкових комплексів, не супроводжується поступовим подовженням PQ 

(він залишається частіше нормальним, рідше - дещо подовженим). Випадіння 

шлуночкових комплексів відбувається з певною періодичністю - 2:1, 3:2, 4:3 і 

т.д. Наприклад: АВ - блокада 3:2 означає, що з трьох передсердних хвиль 

збудження (три зубці Р) досягли шлуночків тільки два імпульси (два 

комплекси QRS), тобто випадає кожен третій шлуночковий комплекс. 

Атріовентрикулярна блокада III ступеня - це повна АВ-блокада, 

характеризується повним припиненням проведення імпульсу від передсердя 

до шлуночків, внаслідок чого передсердя та шлуночки скорочуються кожен в 

своєму ритмі незалежно один від одного. Передсердя скорочуються під 

впливом імпульсів з синусового вузла, а джерелом збудження шлуночків є 

ектопічні центри автоматизму I або III порядку. При цьому шлуночки 

скорочуються регулярно, але з меншою частотою (від 60 до 30 за хв.), ніж 

передсердя. На ЕКГ: 

- повне відокремлення діяльності передсердь і шлуночків; 

- РР однакові, RR однакові, але більше, ніж PP. 

Іноді скорочення передсердь і шлуночків співпадає, тоді на ЕКГ зубець Р 

накладається на шлуночковий комплекс QRS або на зубець Т, деформуючи їх.  

Аускультативно вислуховується гучний I тон - "гарматний тон" 

Стражеско.  

АВ-блокада II (Мобітц ІІ) і III ступеня часто супроводжується 

гемодинамічними порушеннями, що обумовлені зниженням хвилинного 

об'єму крові та гіпоксією головного мозку. Особливо небезпечні тривалі 

періоди асистолії шлуночків, що виникають внаслідок переходу АВ-блокади 

II ступеня в повну блокаду, коли ще не почав функціонувати новий 

ектопічний водій ритму шлуночків, розташований нижче за рівень блокади. 

Якщо асистолія шлуночків триває 4-4,5 с може ще не виникати ніякої 

симптоматики. Подовження паузи до 5-9 с викликає у хворого запамо-

рочення, потемніння в очах, заціпенілість. На 10-15 с асистолії хворий 

втрачає свідомість, виникають тонічні та клонічні судоми, порушується 
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дихання, сфінктери розслаблюються (мимовільне сечовипускання та 

дефекація). Оскільки діяльність серця припиняється його тони не 

вислуховуються, артеріальний тиск не визначається. Прикус язика відсутній. 

Приступ триває недовго від 10-20с до 1 хвилини. Відновлення скорочень 

серця відбувається спонтанно. До хворого той же час повертається 

свідомість, зростає артеріальний тиск, шкіряні покрови стають рожевими. 

Такі напади одержали назву синдрому Морганьї-Едемса-Стокса (МАС). 

Багаторазові та затяжні приступи МАС призводять до слабшання інтелекту 

та пам’яті.  Кожний з цих нападів може закінчитися загибеллю хворого. 

Внутрішньошлуночкові блокади викликаються уповільненням або 

повним припиненням проведення збудження гілками або ніжками пучка Гіса. 

Блокада правої ніжки пучка Гіса. При повній блокаді правої ніжки пучка 

Гіса припиняється проведення імпульсу по правій ніжці, внаслідок чого 

правий шлуночок збуджується незвичайним шляхом - хвиля деполяризації 

приходить сюди з лівої половини міжшлуночкової перетинки і від лівого 

шлуночку з великим запізненням, що є причиною різкої зміни конфігурації 

шлуночкового комплексу QRS і порушення реполяризації, особливо в 

грудних відведеннях. На ЕКГ: 

- тривалість комплексу QRS понад  0,12 с; 

- у VI V2, III, AVF – комплекс QRS (у вигляді R, RSr', RSr's')  

розширений, зазублений, сегмент ST нижче ізолінії, зубець Т негативний; 

- в V5, V6, I, АVL -   розширений зазублений зубець S. 

Блокада лівої ніжки пучка Гіса. При повній блокаді лівої ніжки лівий 

шлуночок збуджується з боку правого шлуночку, що призводить до 

деформації комплексу QRS і порушення реполяризації. На ЕКГ: 

- тривалість комплекса QRS більше 0.12 с; 

- у V5, V6, I, AVL - розширений, зазублений, деформований зубець R, 

сегмент ST нижче ізолінії, зубець Т негативний;  

- у VI, V3, III, AVF - розширений, деформований, зазублений зубець S. 

При блокаді однієї з ніжок пучка Гіса шлуночки скорочуються 

неодночасно, що аускультативно викликає роздвоєння I тону - систолічний 

ритм галопу. 

Разом з уповільненням провідності зустрічаються синдроми перед-

часного збудження шлуночків - синдром WPW і CLC. 

Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW) обумовлений наявністю 

додаткових аномальних шляхів проведення електричного імпульсу від 

передсердь до шлуночків - т.з. пучків Кента, Махейма, Джеймса, 

Брешенмаше, що можуть розташовуватися в будь-якому місці навколо лівого 

або правого атріовентрикулярного кільця. При цьому імпульс від передсердь 

до шлуночків проводиться і АВ - вузлом, і додатковими пучками, які 

проводять імпульс набагато швидше. У шлуночках імпульс розповсюдь-
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жується незвичайним шляхом, що викликає деформацію шлуночкового 

комплексу QRS і порушення реполяризації. На ЕКГ: 

- укорочення інтервалу PQ менше 0,11 с;  

- наявність у складі комплексу QRS додаткової хвилі збудження - хвилі 

дельти; 

- розширення і невелика деформація комплексу QRS; 

- дискордантний до комплексу QRS зсув сегменту ST і зміна полярності   

зубця Т. 

Синдром укороченого інтервалу PQ (синдром CLC - A.Clerk, R.Levy, 

C.Critesco) зумовлений наявністю додаткового аномального шляху 

проведення - т.з. пучка Джеймса, який шунтує АВ-вузол і приводить до 

прискореного збудження шлуночків. При цьому імпульс у шлуночках 

розповсюджується звичайним шляхом і на ЕКГ немає розширення і 

деформації комплексу QRS. Єдиною ЕКГ-ознакою синдрому CLC є 

укорочення інтервалу PQ менше 0,11 с. 

 

Тема 19. Електрокардіографічне дослідження при комбінованих 

порушеннях серцевого ритму.  

Пароксизмальна тахікардія - це напад прискореного серцебиття, що 

раптово починається і раптово закінчується, частота шлуночкових скорочень 

140-250 уд./хв., зберігається правильний ритм. Зустрічається при ІХС, 

міокардиті, вроджених аномаліях провідної системи серця – синдром WPW, 

CLC і ін. Механізми виникнення пароксизмальної тахікардії схожі з такими 

при екстрасистолії (механізм повторного входу хвилі збудження re-entry, 

підвищення автоматизму ектопічних центрів II і III порядків), тому напад 

пароксизмальної тахікардії можна розглядати як довгий ряд послідовних 

одна за однією з великою частотою екстрасистол. Залежно від локалізації 

ектопічного вогнища розрізняють надшлуночкову  (передсердну,  

атріовентрикулярну) і шлуночкову форми пароксизмальної тахікардії. Для 

надшлуночкових форм характерна наявність зубця Р (але при високій частоті 

зубець Р може накладатися на зубець Т і не диференціюватися), наявність 

незмінених комплексів QRS, кінцева частина шлуночкового комплексу 

позитивна. Для шлуночкової пароксизмальної тахікардії характерна 

абберантність комплекса QRST (розширений, деформований, дискор-

дантний) і повна роз'єднаність частого ритму шлуночків (комплекси QRS) і 

нормального ритму передсердя (зубець Р), але із-за високої частоти 

шлуночкових скорочень зубці Р не завжди вдається виявити. Тому основною 

ознакою шлуночкової пароксизмальної тахікардії залишається аберантность 

шлуночкових комплексів. 

Фібриляція передсердь відноситься до складних порушень ритму, де 

разом з порушеннями автоматизму присутнє і порушення провідності. При 

фібриляції передсердь спостерігається часте (від 360 до 700 в хв.) хаотичне 
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збудження і скорочення окремих груп м'язових волокон передсердя. При 

цьому збудження і скорочення передсердя як єдиного цілого відсутнє. Не всі 

імпульси від передсердя досягають шлуночків, оскільки значна частка 

імпульсів застає АВ - вузол в стані рефрактерності. Тому шлуночки 

скорочуються з набагато меншою частотою (не більше 200 в хвилину) ніж 

передсердя та безладно. Фібриляція передсердь поділяється на 

пароксизмальну, персистуючу та постійну форми. Постійна форма фібриляції 

передсердь переважно зустрічається при органічних захворюваннях серця: 

мітральному стенозі, кардіосклерозі, тиреотоксикозі. Діагноз постійної 

форми фібриляції пердсердь формулюють в тих випадках коли відновлення 

синусового ритму неможливе або недоцільне. Пароксизмальна фібриляція 

передсердь виникає та спонтанно зникає без додаткових лікарських втручань 

(медикаментозної або електричної кардіоверсії) протягом 7 діб. Персистуюча 

форма фібриляції передсердь існує понад один тиждень та обов’язково 

потребує для відновлення синусового ритму медикаментозної або 

електричної кардіоверсії. Залежно від ЧСС розрізняють  тахісистолічну, 

нормосистолічну і брадісистолічну форми фібриляції передсердь.  ЕКГ 

ознаки фібриляції передсердь: відсутність зубця Р, наявність хвилі f (частіше 

в VI-V2), різні відстані RR, шлуночкові комплекси подібні між собою. 

Від фібриляції передсердь потрібно відрізняти їх тріпотіння. При 

тріпотінні передсердь їх скорочення  відбуваються з меншою частотою (240-

420 в хв.) при збереженні правильного передсердного ритму. На ЕКГ 

відсутній зубець Р, реєструються регулярні передсердні хвилі F 

пилкоподібної форми. Відстані між вершинами хвиль FF однакові, відстані 

RR часто теж однакові, але можуть бути і різними (так звана неправильна 

форма тріпотіння). 

Тріпотіння шлуночків - це часте (200-300 на хв) і ритмічне скорочення 

шлуночків. При тріпотінні шлуночків на ЕКГ реєструється синусоїдальна 

крива з частими крупними хвилями. Елементи шлуночкового комплексу 

розрізнити неможливо. 

Фібриляція шлуночків - це часте (200-500 на хв.), але безладне 

скорочення окремих м'язових волокон шлуночків. При фібриляції шлуночків 

на ЕКГ реєструються різні за формою і амплітудою нерегулярні  хвилі. 

Фібриляція і тріпотіння шлуночків супроводжуються погіршенням 

гемодинаміки і є однією з найбільш частих причин раптової смерті хворих з 

гострим інфарктом міокарду,  міокардитом, аортальними вадами і т.п. Для 

зупинки фібриляції шлуночків вдаються до зовнішньої електричної 

дефібриляції - одноразової деполяризації всього серця за допомогою 

електричного розряду потужністю від 3000 до 5000 вольт тривалістю 1-2 

мілісекунди. В результаті відновлюється правильний ритм, здатний 

викликати ефективне скорочення шлуночків. 
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Тема 20. Інструментальні методи обстеження серцево-судинної 

системи. 

Фонокардіографія (ФКГ) – метод реєстрації звукових явищ, що 

виникають в серці при його роботі. 

Він є істотним доповненням до аускультації серця і дозволяє виявити і 

зареєструвати низькочастотні звуки, які  погано уловлюються вухом, оцінити 

амплітуду і тривалість звуків, а також визначити різні часові інтервали. 

Запис ФКГ здійснюється фонокардіографом – приладом, основними 

вузлами якого є мікрофон, що сприймає звукові коливання і перетворює їх в  

електричні, підсилювач з частотними фільтрами і реєструючий пристрій. 

Обов'язковою умовою реєстрації фонокардіограми є синхронний запис її 

з електрокардіограмою. 

Місця накладення мікрофона визначаються попередньою аускультацією 

серця. Частіше це місця вислуховування клапанів серця і додаткова "0" точка 

(V міжребер’я ліворуч в аксилярній області). 

Частотні діапазони реєстрації ФКГ:  

- низька частота (Н) від 0 до 35 Гц, 

- перша середня частота (С1) від 35 до 70 Гц, 

- друга середня частота (С2) від 70 до 140 Гц,  

- висока  (В) 140 - 250 Гц. 

Аналіз ФКГ і діагностичний висновок по ній проводять тільки з 

урахуванням аускультативних даних. Для правильного трактування ФКГ 

одночасно з нею синхронно записують ЕКГ. 

Нормальна ФКГ складається з коливань, що відображають I і II тони 

серця, між якими розташовується пряма лінія, що відповідає систолічній і 

діастолічній паузі. Під час діастолічної паузи іноді реєструються коливання, 

обумовлені III, IV і V тонами серця. 

Тон I представлений декількома коливаннями, що виникають після 

зубця Q синхронно записуваної ЕКГ. Початкові коливання I тону низької 

амплітуди зв'язані із систолою передсердь. Основна, центральна частина I 

тону, представлена двома-трьома коливаннями високої амплітуди, що 

визначаються на рівні зубця S і відповідають коливанням закритих 

передсердно-шлуночкових клапанів. Слідом за основною частиною I тону 

реєструються додаткові коливання більш низької амплітуди, обумовлені 

вібрацією міокарда і судинним компонентом. Інтенсивність звуку 

визначається амплітудою коливань. На ФКГ амплітуда коливань залежить не 

тільки від роботи серця, але і від умов проведення звуків (наприклад при 

ожирінні, емфіземі легенів амплітуда тонів зменшується). 

Амплітуда I тону найбільш висока у верхівки серця, де вона в 1,5  разів 

перевищує амплітуду II тону (I:II=3:2), на основі серця амплітуда I тону може 

бути дуже невеликою. При оцінці I тону на верхівці серця звертають увагу, 
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наскільки центральна його частина відстає від зубця Q синхронно записаної 

ЕКГ. У нормі цей інтервал Q-I тон не перевищує 0,04-0,06 cек. Він відповідає 

часу між початком збудження шлуночків  і закриттям мітрального клапана. При 

підвищенні тиску в лівому передсерді (наприклад, при мітральному стенозі) 

мітральний клапан закривається пізніше, і інтервал Q-I тон стає довшим. 

Тон II представлений групою коливань, що з'являються в закінченні 

зубця Т синхронної ЕКГ. Перші більш високі коливання відповідають 

закриттю аортального клапана, а наступні за ними, більш низької амплітуди, 

обумовлені закриттям клапана легеневого стовбура. Амплітуда II тону більш 

висока на основі серця, де вона перевищує амплітуду I тону. Амплітуда II 

тону на аорті відноситься до амплітуди II тону на легеневому стовбурі як 2:1. 

На ФКГ, крім I і II тонів, нерідко реєструється III тон у вигляді двох-

трьох низькочастотних коливань невеликої амплітуди, що з’являються через 

0,12-0,18 секунди після II тону і розташовується до зубця Р синхронно 

записаної ЕКГ. Рідше реєструється IV тон у вигляді одного-двох 

низькочастотних малої амплітуди коливань, що з'являються після зубця Р. 

Іноді реєструється V тон у виді одного-двох низькочастотних малої 

амплітуди коливань, що розташовуються посередині діастоли. 

ФКГ надає велику допомогу в діагностиці багатьох захворювань 

серцево-судинної системи і у першу чергу вад серця. Вона допомагає 

уточнити і доповнити дані аускультації. Це особливо важливо при тахікардії, 

аритміях, коли за допомогою однієї аускультації важко вирішити, у якій фазі 

серцевого циклу виникли ті чи інші звукові явища.  

ФКГ допомагає виявити зміни тонів, їхнє роздвоєння, розщеплення 

(відстань між компонентами тону 0,02 – 0,03 сек), правильно трактувати 

появу додаткових тонів: фізіологічного III і IV тонів, тону відкриття 

мітрального клапана, ритму галопу. 

I тон посилений, якщо амплітуда його на верхівці серця більш ніж у 2 

рази перевищує амплітуду II тону, що характерно для мітрального стенозу. 

При ослабленні I тону його амплітуда на верхівці серця дорівнює чи менше 

амплітуди II тону. Ослаблення I тону спостерігається при зниженні 

скорочувальної функції міокарда, збільшенні кровонаповнення шлуночків, 

відсутності періоду замкнутих клапанів у фазу ізометричної напруги 

шлуночків. 

Про роздвоєння I тону говорять, якщо інтервал між центральними 

компонентами його складає 0,035 – 0,05 сек. Це має місце при блокаді ніжки 

пучка Гіса і зветься систолічний ритм галопу. Патологічно посилений IV тон, 

що сполучається з атріовентрікулярною блокадою (Р-Q більш 0,2 сек) зветься 

пресистолічний ритм галопу, а патологічно посилений III тон визначається як 

протодіастолічний ритм галопу. 
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Посилення II тону на аорті спостерігається при підвищенні тиску у 

великому колі кровообігу (гіпертонічна хвороба, симптоматичні гіпертензії). 

Ослаблення II тону на аорті реєструється при стенозі устя аорти, 

колапсі, гіпотонії. 

Посилення II тону на легеневій артерії відображає гіпертензію в 

малому колі кровообігу (мітральний стеноз, хронічні неспецифічні 

захворювання легень, лівошлуночкова недостатність). 

Роздвоєння II тону на аорті чи легеневій артерії буває при значній 

гіпертензії у великому чи малому колах кровообігу. При цьому напівмісячні 

клапани аорти і легеневої артерії закриваються неодночасово. 

У діагностиці стенозу лівого передсердно-шлуночкового отвору 

(мітральний стеноз) має велике значення тон відкриття мітрального клапана, 

що частіше позначається буквами OS (від англійської opening snap – щиглик 

відкриття). На відміну від III тону він реєструється на високих частотах, 

через 0,06-0,11 сек після II тону. Цей інтервал II тон - ОS, так само як і 

інтервал Q-I тон, залежить від величини тиску в лівому передсерді: чим він 

вищий, тим раніш під час діастоли відкривається мітральний клапан і тим 

коротшим буде інтервал II тон-ОS . 

Фонокардіографія надає істотну допомогу у визначенні характеру 

серцевих шумів. По ФКГ судять про час появи шуму, місці його 

максимальної інтенсивності, тривалості і частотній характеристиці, що 

визначається по переважній інтенсивності шуму, зареєстрованого на високо- 

чи низькочастотному каналі. На ФКГ шум представляється групою коливань 

різної амплітуди (у залежності від інтенсивності шуму), що з'являються під 

час систолічної чи діастолічної паузи. 

Систолічний шум може займати всю систолу чи її частину, може 

розташовуватися між I і II тоном, або зливатися з ними. Звертають увагу на 

конфігурацію осциляцій, зв'язаних із систолічним шумом, що може бути 

ромбовидної, веретеноподібної, стрічкоподібної та ін. форми. Це має 

значення в діагностиці вад серця. Наприклад, коливання ромбовидної чи 

веретеноподібної форми, що утворюють систолічний шум, який не 

зливається з II тоном, характерні для стенозу устя аорти. 

При оцінці діастолічного шуму в першу чергу визначають, у який 

момент діастоли він з'являється, тобто чи є він протодіастолічним, 

мезодіастолічним чи пресистолічним. Потім визначають зміну інтенсивності 

шуму (шум, що спадає або зростає) і його частотну характеристику. 

Відомо, що діастолічний шум при недостатності клапана аорти 

(аортальній недостатності) краще реєструється на високочастотному каналі. 

При фонокардіографічній діагностиці шуму звертають увагу на наявність 

інтервалу між шумом і попереднім тоном. Цей інтервал дозволяє 

розмежовувати шуми, обумовлені стенозом отворів, від шумів, зв'язаних з 
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регургітацією крові при недостатності клапана. При стенозі отворів шуми 

відділені від попередніх тонів інтервалом, що відповідає періоду закритих 

клапанів, коли ніякий рух крові не реєструється. 

При недостатності клапанів шум починається відразу за попереднім 

тоном без інтервалів, оскільки при дефекті клапана зворотній кровоток 

виникає в ту мить коли клапан закривається. 

Різна частотна характеристика шумів, різний час їхньої появи на протязі 

визначеної фази серцевого циклу допомагають виявити комбіновані поразки 

клапанного апарата серця. 

Фонокардіографічні ознаки функціональних шумів наступні: вони 

частіше систолічні, реєструються на  верхівці або легеневій артерії. Вони 

нетривалі (закінчуються до середини паузи), не проводяться, не 

супроводжуються відповідними шуму змінами тонів, реєструються частіше 

на низьких частотах, є непостійними шумами. 

ФКГ при вадах серця: 

Недостатність мітрального клапана: 

I тон ослаблений, оскільки немає періоду замкнутих клапанів. 

Систолічний шум на верхівці серця, середньо- і високочастотний, 

середньоамплітудний, зливається з I тоном, що убуває за формою, 

проводиться в "0" точку. 

Акцент II тону над легеневим стовбуром при підвищенні тиску в малому 

колі кровообігу. 

Звуження лівого передсердно-шлуночкового отвору (мітральний стеноз): 

На верхівці реєструється висока амплітуда I тону, щиглик відкриття 

мітрального клапана за II тоном, діастолічний шум (протодіастолічний за 

щигликом відкриття мітрального клапана, середньо- і високочастотний, який 

спадає, і пресистолічний, що зростає і зливається з I тоном, середньо- і 

високочастотний). Над легеневою артерією збільшується амплітуда II тону у 

порівнянні з аортою. Збільшується інтервал Q-I тон (більш 0,06 сек). 

Недостатність клапана аорти: 

У верхівки I тон ослаблений, оскільки під час систоли лівого шлуночка 

відсутній період замкнутих клапанів, II тон на аорті також ослаблений. 

Реєструється діастолічний шум на аорті та у точці Боткіна-Ерба, переважно 

середньочастотний, середньоамплітудний, що спадає, займає 2/3 - 3/4 

діастоли. 

Стеноз устя аорти: 

Зменшення амплітуди I тону у верхівки серця і амплітуди II тону - над 

аортою. Над аортою реєструється систолічний шум ромбовидної форми, не 

зв'язаний з тонами серця, середньо- і високочастотний, високоамплітудний. 

Недостатність правого передсердно-шлуночкового клапана 

(трикуспідальна недостатність): 
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I тон в основі мечоподібного відростка ослаблений. Систолічний шум 

реєструється на основі мечоподібного відростка, а також у третьому і 

четвертому міжребір’ях праворуч від грудини, середньочастотний, 

низькоамплітудний, що спадає, займає до 2/3 систоли. Амплітуда шуму вища 

при затримці подиху на висоті вдиху. Амплітуда II тону над легеневим 

стовбуром знижена. 

Флебографія — це реєстрація змін наповнення великих вен, які 

розташовані неподалік від серця (наприклад югулярна вена).  

Для реєстрації флебограми використовують п’єзокристалічні, ємкісні та 

інші датчики, які фіксують за допомогою спеціальних штативів або дуг, що 

кріпляться до спинки кроваті. Датчик встановлюють між ніжками груднино-

ключично-сосцеподібного м’язу — в області проекції внутрішньої югулярної 

вени. Флебограму реєструють синхроно з ЕКГ, ФКГ та сфігмограмою сонної 

артерії.  

Флебограмма центрального венозного пульсу складається з декілька 

хвиль. Передсердна хвиля (а) віддзеркалює збільшення кровонаповнення 

югулярної вени, яка виникає під час скорочення правого передсердя та 

короткочасного припинення відтоку крові з вени. Невеличка позитивна хвиля 

(с) реєструється під час фази ізоволюмічного скорочення правого шлуночка, 

та обумовлена випинанням стулок закритого трьохстулкового клапану у 

порожнину правого передсердя та розповсюдженням цього поштовху на 

вени. Рух стулок трикуспідального клапану обумовлено швидким зростанням 

тиску у правому шлуночку.  

Періоду вигнання правого шлуночка відповідає негативна хвиля «х» 

флебограми («х-колапс»), що свідчить про покращення спорожнення вен, 

обумовлене рухом стулок закритого трьохстулкового клапану у бік правого 

шлуночка, який скорочується та змінює свою форму. На нижній частині «х-

колапсу» в переважній більшості випадків реєструється зазублина (Z), яка 

відповідає моменту закриття клапану легеневої артерії та покращенню 

вигнання крові з правого шлуночка.  

Після цього на флебограмі фіксується позитивна хвиля «V», яка 

відповідає періоду ізоволюмічного розслаблення правого шлуночка. В цей 

час в умовах щільно затулених стулок трикуспідального клапану 

відбувається наповнення правого передсердя кров’ю. Верхівка хвилі «V» 

відповідає моменту відкриття трьохстулкового клапану, після чого на 

флебограмі утворюється друга негативна хвиля «y» («y-колапс»), яка вказує 

на вільне спорожнення правого передсердя та  крупних вен під час фази 

швидкого наповнення правого шлуночка.  

На флебограмі практично здорових осіб найбільш чітко позначений 

негативний «х-колапс». Такий венозний пульс називають негативним 

венозним пульсом.  
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При аналізі флебограми слід звертати увагу на форму, амплітуду та 

тривалість окремих хвиль. Це дозволить діагностувати деякі захворювання та 

синдроми, які обумовлені ураженням правих відділів серця, а також 

проводити фазовий аналіз систоли та діастоли правого шлуночка, посередньо 

оцінюючи  функціональну здатність правого шлуночка та тиск в легеневій 

артерії.  

Найбільш наглядні зміни флебограми при патології трьохстулкового 

клапану.  

Недостатність трьохстулкового клапану супроводжується 

регургітацією  крові з правого шлуночка в праве передсердя. У зв’язку з цим 

на флебограмі між хвилями «а» і «с» з’явиться додаткова позитивна хвиля 

регургітації «i», тривалість якої буде залежить від ступеня недостатності 

клапану. При цьому зменьшується виразність систолічного «х-колапсу», а 

при значній регургітації хвиля «х» взагалі зника. В такому випадку венозний 

пульс здобуває характер позитивного.  

При стенозі правого атріовентрикулярного отвору погіршується 

спорожнення правого передсердя як під час його систоли (хвил я «а»), так  і 

під час швидкого наповнення правого шлуночка («y-колапс»). Ось чому на 

флебограмі значно збільшується амплітуда позитивної хвилі «а» («гігантська 

хвиля «а») та зменшується амплітуда негативного «y-колапсу».  

Правошлуночкова серцева недостатність супроводжується 

підвищенням тиску в правому шлуночку. На югулярній флебограмі це явище 

віддзеркалюється значним збільшенням амплітуди хвилі «а». Одночасно 

зменьшується амплітуда «х-колапсу» та особливо «у-колапсу», обумовлене 

перешкодою спорожнення правого передсердя та крупних вен як в період 

вигнання з правого шлуночка («х-колапс»), так і під час його швидкого 

наповнення («у-колапс»). Ці дані відповідають клінічним ознакам 

правошлуночкової серцевої недостатності (набуханню шийних вен). 

Реовазографія — це реєстрація кровонаповнення різних судинних 

областей. Найбільше практичне значення має реовазографія судин нижніх 

кінцівок. В таких випадках для запису реовазографії використовують 

стрічкоподібні  електроди, які встановлюють в проксимальній та дистальній 

частинах кінцівок симетрично праворуч та ліворуч.  

При анализі реовазографії кінцівок оцінюють форму кривої, деякі 

кількісні показники, а також звертають увагу на симетричність реовазограм, 

зареєстрованих на однакових ділянках кінцівок праворуч та ліворуч.  

Такий аналіз дозволяє:  

1) з’ясувати локалізацію та розповсюдженість порушень периферичного 

кровообігу по магістральним артеріям;  

2) оцінити тонус судин; 

3) стан колатерального кровообігу.  
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Патологічні зміни реовазограм різних судинних областей характери-

зуються типовістю. Так, при зменшенні кровонаповнення будь-якої ділянки 

(гіоволемії) спостерігається зниження амплітуди та сплощення верхівки 

систолічної хвилі, зменьшення швидкості анакротиченого підйому 

реовазограми.  

Про підвищений тонус судин свідчить зменшення амплітуди систолічної 

хвилі, закругленість її верхівки, високо розташовані інцизури та збільшення 

амплітуди діастолічної хвилі.  

При зниженні тонусу судин спостерігається збільшення амплітуди 

систолічної хвилі, загострена верхівка з крутим підйомом (анакротою) та 

швидким спадом й низько розташованою інцизурою.  

Збільшення кровонаповнення будь-якої судинної області (гіперволемія) 

характеризується збільшенням амплітуди і загостренням верхівки 

систолічної хвилі, погано окресленою інцизурою та низьким розташуванням 

діастолічної хвилі. 

Ехокардіографія — це метод дослідження структури та функції серця, 

який базується на реєстрації відбитих імпульсних сигналів ультразвука, які 

генеруються ехокардіографічним датчиком с частотою близько 2,5–4,5 МГц. 

Відбиття ультразвукової хвилі відбувається на межі розподілу двох 

середовищ з різною акустичною щільністю, тільки в тому випадку, якщо 

розміри об’єкту перевищують довжину ультразвукової хвилі (1–1,5 мм). 

Якщо на шляху хвилі з’являються дрібні частинки (менше за 1 мм), 

відбувається не відбиття ультразвукової хвилі, а її розсіювання. 

Чим вища частота ультразвукових коливань (відповідно, чим менша 

довжина хвилі), тим більший ступінь дозволу має прилад, тобто тим менший 

розмір частинок, від яких відбивається ультразвук.  

При відбиванні від рухомих структур ультразвук міняє свою частоту 

(эфект Доплера): при віддаленні від датчика частота коливань зменшується, 

при наближенні — збільшується. Чим більша швидкість руху об’єкта, тим 

більше змінюється частота ультразвукового сигналу.  

Відбитий сигнал ультразвука («ехо») фіксується ехокардіографічним 

датчиком та передається в комп’ютерну систему обробки інформації та в 

залежності від інтенсивності сигналу відображується на екрані дисплею у 

вигляді яскравих точок, які зливаються в зображення досліджуваного 

об’єкта.  

При дослідженні серця та судин звичайно використовуються три 

режими роботи апарата:  

1. М-режим (одномірна ехокардіографія) – на екрані дисплею виникає 

зображення рухомих (в реальному масштабі часу) структур серця та судин, 

які перетинає ультразвуковий промінь. В М-режимі по вертикальній вісі 
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відкладають відстань від будь-якої структури серця до датчика, а по 

горизонтальній вісі — час).  

2. В-режим (двомірна ехокардіографія) - на екрані отримують площинне 

двомірне зображення серця або судин. Такого ефекту досягають шляхом 

швидкої зміни напрямку ультразвукового променя в межах заданого сектора 

(від 60° до 90°). При використанні лінійних ехокардіографічних датчиків 

п’єзоелектричні елементи, що вмонтовані в один ряд, посилають паралельно 

спрямовані ультразвукові промені, що також дозволяє отримати двомірне 

зображення об’єкта.  

3. Доплерівський режим (доплер-ехокардіографія) дозволяє за 

величиною так званого доплеровського зсуву частот реєструвати зміни за 

часом швидкості руху досліджуваного об’єкта.  

Преваги ультразвукового дослідження:  

1. можливість візуалізації м’яких рентген-негативних тканин (серця, 

печінки, нирок, підшлункової залози тощо; 

2. відсутність іонізуючого опромінення організму лікаря та пацієнта; 

3. неінвазивність, безболісність, у зв’язку з цим, можливість 

багаторазових досліджень; 

4. можливість спостерігати рух внутрішніх органів в реальному часі; 

5. відносно невисока вартість дослідження.  

Обмеження метода ультразвукового дослідження:  

1. обмежена межа дозволу метода, яка обумовлена більшою, ніж при 

рентгенівському опроміненні, довжиною ультразвукової хвилі;  

2. ультразвукові прилади калібруються за середніми значеннями 

швидкості розповсюдження в тканинах (1540 м/с), хоча в реальному 

середовищі ця швидкість досить варіабельна, що приводить до викривлення 

зображення;  

3. наявність зворотньої залежності між глибиною зондування та межами 

дозволу апарата;  

4. обмежені можливості дослідження органів і порожнин (легені, 

кишечник) які містять газ. 

Спеціальна підготовка пацієнта для проведення ехокардіографічного 

дослідження не вимагається, протипоказання відсутні. Для кардіологічного 

дослідження у дорослих застосовують датчики з частотою 2,25–3,4 МГц. 

Дослвдження може бути здійснено в будь-якому положенні хворого, при 

якому забезпечується найбільш чітке зображення структур серця. Частіше за 

все пацієнт знаходиться в горізонтальному положенні на спині або на лівому 

боці. Дослідження виконується при вільному диханні або при неглибокому 

видосі. 

В таблиці наводимо деякі ехокардіографічні показники у практично 

здорових осіб (М-режим) 
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Показник Значення 

КДРлш 38-56 мм 

КСРлш 22-40 мм 

КДОлш 110–145 мл 

КСОлш 45–75 мл 

КДРпш 15–22 мм 

Длп 19-40 мм 

ДА 20-36 мм 

ТМд МШП 7-11 мм 

ТМд ЗСЛШ 8-11 мм 

Примитка: КДР та КСР — кінцевий діастолічний та систолічний 

розміри та об’єми  ЛШ  і ПШ; Длп, ДА — діаметр ЛП, аорти, ТМд — 

товщина міокарда в діастолу. 

Отримав первинні дані, а саме кінцеві систолічний та діастолічний 

об’єми лівого шлуночка за формулами можно розрахувати класичні 

гемодинамічні показники: ударний об’єм (УО), хвилинний об’єм (ХО), 

фракцію викиду (ФВ) лівого шлуночка: 

УО = КДО - КСО,  ХО = УО х ЧСС, ФВ = КДО - КСО / КДО. 

За даними ЕхоКГ розраховують також два індекси скорочувальної 

спроможності міокарда ЛШ:  

1. Ступінь скорочення передньо-заднього розміру ЛШ в систолу (%ΔS) 

за формулою:  

%ΔS = КДР-КСР / КДР (%) 

де КДР — кінцевий діастолічний різмір ЛШ, КСР — кінцевий 

систолічний розмір ЛШ.  

2. Швидкість циркулярного скорочення волокон міокарду (VCF):  

VCF  = КДР - КСР / dt х КДР (с–1) . 

де dt — час скорочення ЛШ.  

У практично здорових осіб УО дорівнює близько 60-80 мл,  

ФВ – 55% - 70%, %ΔS — 30–40% та VCF — 1,20 с–1. 

Доплерографія дозволяє вивчати трансклапанні потоки та оцінювати 

діастолічну функцію ЛШ.    

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

Основні методи дослідження органів шлунково–кишкового тракту 

та нирок 

Тема 21. Розпит та огляд хворих із захворюваннями шлунково–

кишкового тракту. Огляд та поверхнева пальпація живота. 

До основних симптомів захворювань травної системи відноситься  група 

диспепсичних симптомів і синдромів.  
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Порушення апетиту (зниження або підвищення) зустрічається при 

багатьох захворюваннях. Зниження апетиту часто спостерігається у хворих 

хронічним гастритом зі зниженою секреторною функцією шлунка,  при 

різних інтоксикаціях, інфекційних хворобах. Повна відсутність апетиту 

(анорексія) характерна для раку шлунка. Посилення апетиту зустрічається 

при цукровому діабеті, у видужуючих хворих, при виразковій хворобі 

дванадцятипалої кишки. 

Біль є одним із основних симптомів поразки шлунково-кишкового 

тракту. Часто біль зв'язаний із прийомом їжі. Відповідно часу, що пройшов з 

моменту вживання їжі до появи болю, прийнято виділяти ранній і пізній біль. 

Ранній біль з'являється через 30-60 хвилин після їжі і більш характерний для 

поразки шлунка з локалізацією його у надчеревній ділянці. Пізній біль 

виникає через 1,5 – 3 години після їжі і характерний для хворих дуоденітом і 

виразковою хворобою дванадцятипалої кишки. У таких хворих нерідко 

відзначається голодний, нічний і сезонний (весна, осінь) біль з локалізацією в 

надчеревній ділянці праворуч від серединної лінії. Біль, при поразці 

кишечнику частіше носить спастичний характер, зв'язана з актом дефекації  і 

локалізація його залежить  від того, який відділ кишечнику уражений. При 

захворюваннях печінки і жовчних шляхів біль найбільш часто локалізується 

в правому підребер'ї. По характеру біль може бути тривалий чи 

нападоподібний, тупий чи гострий, сильний чи помірно виражений. 

Нападоподібний  біль (жовчна чи печінкова колька) виникає раптово і 

швидко набуває надзвичайно інтенсивного характеру, найчастіше 

спостерігається при жовчнокам’яній хворобі. 

Блювота – складний рефлекторний акт мимовільного викидання вмісту 

шлунка через стравохід, глотку, порожнину рота і носові ходи. Прийнято 

виділяти блювоту центрального, рефлекторного і токсичного походження. 

Блювота центрального походження з'являється при підвищенні 

внутрічерепного тиску (при пухлинах мозку, гіпертонічному кризі), при 

морській і повітряній хворобі. Токсична блювота виникає при екзогенних  

(алкоголь, отрути) і ендогенних (хронічна ниркова недостатність, токсикоз 

вагітних) інтоксикаціях. Рефлекторна блювота – будь-який сильний біль, 

наприклад, при нирковій чи печіночній кольці, може рефлекторно викликати 

появу блювоти. Характерною рисою блювоти при захворюваннях шлунка 

(наприклад, при виразковій хворобі) є те, що вона приносить полегшення, у 

зв'язку з чим, хворі можуть викликати її штучно з метою зменшення болю. 

Велике діагностичне значення мають такі ознаки, як кількість блювотних 

мас, їхній запах, колір, консистенція, характер залишків їжі, наявність 

патологічних домішок. Так, великий обсяг блювотних мас їжею, з'їденою 

напередодні, із запахом сірководню чи «тухлих яєць», спостерігається при 
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стенозі воротаря. Кривава  блювота чи блювота «кавовою гущавиною» є 

симптомом гастродуоденальної кровотечі. 

Нудота  виражається в неприємному тиску в надчеревній області, що 

супроводжується запамороченням, пітливістю, зблідненням шкірних 

покривів. Нудота нерідко передує блювоті  й обумовлена тими ж причинами, 

що і блювота. Нудота часто спостерігається у хворих на хронічний гастрит, 

виразковою хворобою, при раку шлунка, також може виникати після 

порушення дієти. 

Печія – відчуття жару і паління за грудиною й в області мечоподібного 

відростка, у результаті подразнення слизової оболонки нижньої частини 

стравоходу частіше кислим вмістом, що закидається зі шлунка. Порушення 

тонусу нижньої частини стравоходу і кардіальної частини шлунка сприяє 

закиданню шлункового вмісту в стравохід. 

Відрижка – являє собою мимовільне виділення зі шлунка в порожнину 

рота  газів чи невеликої кількості їжі. Відрижка може бути кислою (при 

підвищеній секреції шлункового соку) і гіркою (при попаданні в шлунок 

жовчі з дванадцятипалої кишки). Гнильна відрижка з запахом сірководню 

(«тухлих яєць») указує на тривалу затримку їжі в шлунку у хворих з 

декомпенсованим стенозом воротаря. Відрижка повітрям може іноді 

спостерігатися й у здорових осіб при переїданні, вживанні газованих напоїв. 

Шлунково-кишкова кровотеча – одне з найбільш серйозних ускладнень 

різних захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки. Найбільш часто 

шлункова кровотеча зустрічається при виразковій хворобі, раку шлунка, 

ерозивному гастриті, варикозному розширенні вен шлунка. Основними 

ознаками шлункової кровотечі є блювота з кров’ю і дьогтеподібний чорний 

стул (мелена). У хворих зі збереженою кислотністю шлунка блювотні маси 

мають вид кавової гущавини, що обумовлюється утворенням солянокислого 

гематина. Мелена часто супроводжується кривавою блювотою, хоча може 

виникати і без неї, і з’являється звичайно через 8-12 годин після кровотечі. У 

тих випадках, коли джерело кровотечі локалізується в товстій кишці, у калі 

відзначається домішка незміненої крові. При дизентерії, раку товстого 

кишечнику кров звичайно перемішана з калом, при геморої спостерігається 

виділення свіжих крапель крові наприкінці акта дефекації. 

Метеоризм (здуття живота) виникає в результаті посиленого 

газоутворення в кишечнику. Причиною може служити вживання продуктів, 

що містять велику кількість рослинної клітковини і крохмалю (бобові, 

капуста, картопля), надмірному заковтуванні повітря, порушенні виділення 

газів з кишечнику (непрохідність кишечнику),  розладах травлення внаслідок 

ферментної недостатності й ін. 

Пронос (діарея) являє собою прискорене (більш 2 разів на добу) 

випорожнення кишечнику з виділенням рідких калових мас. Пронос 
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зустрічається при різних кишкових інфекціях (дизентерія, холера), запальних 

захворюваннях кишечнику (ентерит, коліт), хронічному гастриті зі зниженою 

секрецією, хронічному панкреатиті зі зниженою зовнішньосекреторною 

функцією підшлункової залози, функціональних захворюваннях (синдром 

роздратованого кишечнику). 

Запор (обстипація) – це затримка спорожнювання кишечнику більш 

двох діб. При запорах вміст води в калі зменшується, він стає твердим, 

виділяється з напругою. Запори поділяються на органічні (пухлини товстого 

кишечнику, спайки) і функціональні. Серед функціональних причин 

виділяють: аліментарні (в результаті малорухливого способу життя, 

недостатнього споживання рослинної клітковини і рідини), нейрогені 

(спастичні  або атонічні запори), проктогені запори (при геморої, тріщинах 

анального отвору) і ін.  

Дослідження органів черевної порожнини починається з загального 

огляду та огляду живота хворого. Огляд живота проводять, як у 

вертикальному, так і в горизонтальному положенні хворого. Під час огляду 

звертають увагу на форму живота, забарвлення шкіри, на наявність 

загального чи місцевого випинання, метеоризм, стан пупка, на видиму 

перистальтику. 

Передню поверхню живота за допомогою горизонтальних ліній ділять 

на три частини. Верхня частина живота або надчерев’я знизу обмежена 

лінією, що з’єднує нижні краї обох десятих ребер; середня частина або 

мезогастрій обмежена знизу лінією, яка з’єднує обидві передні верхні ості 

клубової кістки; нижня частина живота або підчерев’я  розташована 

безпосередньо під мезогастрієм. Кожну частину живота ділять 

вертикальними серединно-ключичними лініями на три ділянки. В 

надчеревній ділянці з обох боків розташовані дві підреберні ділянки – права 

й ліва, а між ними в середині знаходиться надчеревна ділянка. У мезогастрії з 

обох боків лежать здухвинні або бічні ділянки, у середині між ними є 

пупкова ділянка. Надчерев’я з обох боків має праву і ліву пахвинні ділянки, 

між якими розташована надлобкова ділянка. 

Форма живота залежить від конституції хворого. Збільшення живота 

може бути рівномірним і нерівномірним. Рівномірне збільшення розмірів 

живота спостерігається при ожирінні, вагітності, метеоризмі, скупченні в 

черевній порожнині вільної рідини (асциті). Нерівномірне (асиметричне) 

випинання буває при значному збільшенні печінки, селезінки, пухлинах у 

черевній порожнині, при великих кістах (яєчника, підшлункової залози). У 

випадку утруднення кровообігу у воротной вені (при цирозі печінки, 

здавлюванні чи тромбозі воротної вени) на передній черевній стінці чітко 

проглядаються венозні коллатералі, що розташовуються навколо пупка і 

направляються від нього променеподібно ("голова медузи"). При огляді 
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живота можна також виявити грижові випинання, видиму перистальтику 

кишечнику (при непрохідності кишечнику), післяопераційні рубці. 

При поверхневій орієнтованій пальпації визначають напруження м'язів 

черевного преса, наявність болісності і її локалізацію. Поверхневу пальпацію 

проводять однією або двома долонями, покладеними плазом, з витягнутими 

пальцями, і без натискання на стінку живота. Широкими і легкими ковзними 

рухами послідовно обстежують весь живіт. Якщо відома локалізація болю, то 

пальпацію слід почати з протилежного місця.  

У нормі черевна стінка повинна бути м'якою, податливою, безболісною. 

Крім цього під час пальпації звертають увагу на стан шкірного покриву 

живота і підшкірної клітковини, виявляють наявність грижових випинань та 

інші зміни. Під час пальпації  живота може визначатися болісність і напруга 

м'язів передньої черевної стінки. При запаленні очеревини  відчуття болю 

різко  посилюється  в момент швидкого відняття від черевної стінки 

занурених  в живіт пальців – симптом Щоткіна-Блюмберга. Посилення болю  

зумовлене несподіваним струсом запаленої очеревини в момент відняття 

пальців. 

Асцит можна виявити під час огляду хворого, а також перкуторним 

методом і методом флюктуації. Живіт збільшується внаслідок накопичення в 

черевній порожнині значної кількості вільної рідини. Якщо хворий стоїть, то 

рідина збирається в нижніх відділах живота і нагадує собою наполовину 

заповнений мішок, що нижньою частиною виступає вперед. Коли хворий 

лежить, то рідина розташовується внизу і по боках живота. У середній 

частині живіт стає пласким і набуває форми жаб’ячого. За наявності значного 

асциту випинається пупок.  Наявність у черевній порожнині  вільної рідини  

можна визначити за допомогою методу перкусії. У положенні хворого стоячи 

рідина розташовується  в нижніх відділах живота і над нею відзначається 

тупість. Якщо під час перкусії хворий перебуває в положенні лежачи, то 

тупість буде визначатись  у бічних відділах живота. Якщо хворого 

перевернути на бік, то в нижній частині живота буде тупість, а в верхній 

частині тупість зміниться на тимпанічний звук. Асцит також можна 

діагностувати  методом флюктуації. Долоню лівої руки лікар кладе на бічну 

поверхню правої половини живота пацієнта. Пальцями правої руки наносить 

короткі слабкі удари по бічній поверхні протилежної половини живота. Якщо 

в черевній порожнині є вільна рідина, то ліва рука  відчуває поштовхи в 

результаті коливання рідини, що зумовлено ударами правої руки. 
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Тема 22. Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника 

та шлунка. 

Глибоку пальпацію застосовують для детального дослідження черевної 

порожнини і визначення більш точної локалізації патологічних змін. Глибоку 

ковзну методичну пальпацію здійснюють за методом Образцова-Стражеско. 

Глибокою вона називається тому, що пальці лікаря проникають глибоко в 

черевну порожнину, ковзною - тому, що дотикальне відчуття про відрізок 

кишечнику або орган, що досліджують пальці лікаря, одержують у момент 

"зісковзування" з нього, методичною - тому, що передбачає пальпацію 

органів черевної порожнини за визначеною методикою. Систематична - 

пальпація проводиться у визначеній послідовності: сигмовидна кишка, 

низхідна частина ободової кишки, сліпа кишка, висхідна кишка, шлунок, 

поперечно-ободова кишка, печінка, селезінка і нирки. 

Методика пальпації. Перший момент - установка рук лікаря. Другий 

момент - зміщення шкіри й утворення шкірної складки. Третій - занурення 

рук у глиб живота. Четвертий момент - ковзання кінчиками пальців у 

напрямку, поперечному осі досліджуваного органа. Рух  руки, що проводить 

пальпацію, обов'язково відбувається разом зі шкірою, а не на шкірі. 

При пальпації кишки визначають її локалізацію, рухливість, 

консистенцію, діаметр, стан поверхні (гладка, горбиста), наявність чи 

відсутність гурчання, болісність. 

Сигмовидну кишку вдається визначити методом пальпації у 90-95% 

випадків. У нормі сигмовидна кишка прощупується на протязі 20-25 см у 

вигляді гладкого ущільненого циліндра товщиною з палець, безболісного при 

пальпації, не буркітливого, дуже в'яло і рідко перистальтуючого, що 

зміщається убік на 3-5 см. 

У нормі сліпа кишка пальпується в 80-85% випадків у виді гладкого, 

безболісного, злегка буркітливого циліндра, шириною 3-5 см, помірковано 

напруженого і слабко рухливого з невеликим грушоподібним розширенням 

донизу. 

Для пальпації висхідної і низхідної частин ободової кишки 

застосовується бімануальна пальпація. Кисть лівої руки підкладають під ліву 

чи праву половини попереку, а кистю правої руки проводять власне 

пальпацію. 

Під час виконання глибокої пальпації можна визначити велику кривизну 

й воротаря шлунка. Нижню границю шлунка можна визначити декількома 

способами. За допомогою глибокої ковзної пальпації вдається в рідких 

випадках прощупати велику кривизну шлунка, що є одночасно і його 

нижньою границею. Велика кривизна шлунка розташована по обидві сторони 

від середньої лінії тіла, на 2-3 см вище пупка. Визначається вона у виді 

валика, що лежить на хребті і з боків від нього. Також для визначення 
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нижньої границі шлунка застосовується перкуторна пальпація по Образцову 

(по шуму плескоту). В положенні хворого лежачи, лікар лівою долонею 

натискає на надчеревну ділянку і зігнутими  чотирма пальцями правої руки 

наносить короткі поштовхоподібні удари у напрямку згори донизу, 

починаючи від мечоподібного відростка. Таким чином, можна досягти 

поверхні рідини і зумовити її плескіт. Нижню межу шлунка визначають за 

найнижчою точкою, де ще визначається шум плескоту рідини. Метод 

пальпаторної аускультації також можна застосувати для  визначення нижньої 

межі шлунка. З цією метою стетоскоп встановлюють під лівою реберною 

дугою, на ділянці простору Траубе. Одночасно по шкірі черевної стінки 

потирають пальцем, поступово віддаляючись від стетоскопа. Під час 

пересування пальця в зоні, де розташований шлунок, чути шарудіння. 

Зникнення цього звуку свідчить про вихід пальця за межі ділянки шлунка. 

Опущення чи розширення шлунка діагностується при визначенні нижньої 

границі шлунка, що при цих станах може лежати нижче пупка. 

Перед пальпацією воротаря визначають його локалізацію. З цією метою 

до серединної лінії живота на 3 см вище від пупка проводять з правої бічної 

поверхні перпендикулярну лінію. При цьому утворюється прямий кут, який 

бісектрисою ділиться навпіл. Дещо нижче від точки перетину бісектриси з 

реберною дугою знаходиться воротар. Для його пальпації кінчики пальців 

правої руки встановлюють вздовж бісектриси у вказаній вище точці і 

ковзають ними зліва зверху вниз і направо. Воротар пальпується у вигляді 

короткого циліндра діаметром 2 см, який то скорочується, то розслабляється; 

його рухомість – 2-3 см. Воротар пальпується у 20-25% випадках.   

Пальпація поперечно-ободової кишки проводиться однією правою  

рукою чи обома руками (білатеральна пальпація). Для цього злегка зігнуті 

пальці обох рук установлюють з обох боків білої лінії, на 2-3 см нижче 

великої кривизни шлунка. 

При запаленні товстого кишечнику (коліті) його відділи при глибокій 

пальпації болісні і буркітливі, що обумовлено скупченням у кишці газів і 

рідкого вмісту. При злоякісних новотворах відрізки товстого кишечнику 

щільні, горбисті, малорухомі. Об’єм кишки залежить від ступеня наповнення 

її рідким вмістом і газом. Він збільшується при скупченні калових мас і газів 

у випадку закрепів і зменшується при поносах і спазмі її мускулатури. 

 

Тема 23. Глибока ковзна методична пальпація печінки, селезінки, 

нирок. 

По В.П. Образцову, нормальна печінка пальпується в 90% випадків. 

Нижній край здорової печінки прощупується наприкінці глибокого вдиху по 

краю реберної дуги, м'який, гострий, що легко підвертається, і безболісний.  

При перкусії печінки визначають головним чином її межі і розміри. 
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Розрізняють дві верхні межі печінкової тупості – абсолютну і відносну. 

Верхня межа абсолютної печінкової тупості повністю збігається з 

положенням нижньої межі легенів. Верхня межа  відносної печінкової 

тупості розташована на рівні стояння купола діафрагми, вкритого легенею. В 

нормі нижня межа печінкової тупості по правій передній аксілярній лінії 

проходить по 10 ребру, по правій середньоключичній лінії по нижньому 

краю реберної дуги, по правій парастернальній лінії  на 2 см нижче краю 

реберної дуги, по передній серединній лінії  на 3-6 см нижче мечоподібного 

відростка, що знаходиться на   межі між верхньою і середньою третиною 

відрізка, що віддаляє мечоподібний відросток від пупка.   

Простий і інформативний метод визначення меж печінки запропонував 

М.Г. Курлов. Перкуторно розміри печінки по Курлову визначаються по 

трьом лініям: по правій середньоключичній, передній серединній і лівій 

реберній дузі і складають у середньому 9 x 8 x 7 см. Спочатку визначають 

верхню межу печінки по правій середньо-ключичній лінії, яка в нормі 

знаходиться в п’ятому міжребер’ї. Далі по цій самій лінії визначають нижню 

межу абсолютної печінкової тупості. В нормі нижня межа печінки по 

середньоключичній лінії збігається з нижнім краєм реберної дуги. Потім за 

допомогою тихої перкусії визначають нижню межу печінки по передній 

серединній лінії тіла. В нормі нижня межа печінки розташована по цій лінії 

на межі між верхньою і середньою третиною відрізка, що віддаляє 

мечоподібний відросток від пупка.  Верхню межу печінки по цій лінії 

визначають умовно. Вона знаходиться в місці перетину лінії, яку проводять 

горизонтально від точки верхньої межі по середньоключичній лінії до 

грудини, з передньою серединною лінією.   Насамкінець нижній край печінки 

визначають по лівій реберній дузі. При цьому палець-плесиметр 

розташовують перпендикулярно до лівої реберної дуги на рівні IX ребра й 

перкутують у напрямку до грудини. Верхня межа цього розміру співпадає з 

верхньою межею другого розміру по передній серединній лінії. 

Зсув верхньої границі печінки нагору чи вниз частіше зв'язано з 

внепечінковими змінами (високе чи низьке стояння діафрагми, 

пневмоторакс, ексудативний плеврит і ін.). Зсув нижньої границі нагору має 

місце при зменшенні печінки в розмірах і при високому стоянні діафрагми 

(метеоризм, асцит). Зсув нижньої границі печінки вниз, як правило, 

спостерігається при збільшенні органа (гепатит, цироз, рак, застій крові при 

серцево-судинній недостатності). Болісність при пальпації печінки 

характерна при переході запального процесу на капсулу  печінки або при 

швидкому розтягнені капсули в результаті збільшення органа в розмірах. При 

гепатитах і хронічній застійній печінці її край болісний, закруглений, більш 

твердої консистенції; при цирозі печінки її край  гострий, твердий, поверхня - 

рівна чи дрібнобугриста; при пухлинній поразці - поверхня печінки 
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великобугриста, її край твердий, нерівний. 

Пальпація селезінки проводиться у положенні хворого лежачи на  спині 

або на правому боці. Пальпація селезінки проводиться таким чином, як і 

пальпація печінки. У нормі селезінка не пальпується. Перкусія селезінки 

проводиться в стоячому положенні хворого чи  лежачи на правому боці. 

Перкутувати потрібно дуже тихо - від ясного звуку до тупого. У нормі 

тупість селезінки визначається між IX і XI ребрами, її розмір 4-6 см. 

Довжину селезінки перкутують по X ребру. Перкуторний розмір тупості 

селезінки вдовжину дорівнює 6-8 см. 

Селезінка доступна пальпації при значному  збільшенні чи опущенні 

органа. При цирозі печінки, лейкозах, амілоідозі - селезінка твердої 

консистенції, а при гострих інфекційних захворюваннях і, особливо, сепсисі 

вона м'яка, тістоватої консистенції. При більшості захворювань пальпація 

селезінки безболісна, але при перисплениті і при швидкому її збільшенні 

через розтягання капсули стає болісною. Бугристість її поверхні 

спостерігається при сифілісі, кістах і пухлинах селезінки. 

Проводити пальпацію нирок потрібно в положенні хворого лежачи і 

стоячи (краще прощупується опущена і рухлива нирка). Застосовується 

бімануальна пальпація. Ліва рука дослідника розташовується під лівою чи 

правою половиною попереку нижче останнього ребра. Праву руку зі злегка 

зігнутими пальцями він кладе на відповідний фланк живота паралельно до 

хребта на рівні Х ребра. Хворого просять зробити глибокий видих і, 

користуючись максимальним розслабленням м’язів черевного преса, 

проникають правою рукою якнайглибше. Після цього хворий робить 

глибокий вдих. Якщо нирка доступна пальпації, то її нижній полюс ковзає 

під пальцями лікаря.  Нирки доступні пальпації лише в тому випадку, якщо 

вони збільшені чи опущені. 

Збільшення нирок спостерігається при гідронефрозі (водянка), 

полікістозі, при пухлині (гідронефрома). При злоякісній пухлині нирки 

втрачають рухливість, унаслідок проростання пухлиною навколишніх 

тканин, її поверхня стає нерівною, консистенція - твердою. 

Діагностичне значення має симптом Пастернацького. Для його 

визначення наносять несильний удар ребром долоні або кулаком правої руки 

по дорзальній поверхні лівої кисті, яка в цей час щільно прилягає в ділянці 

попереку  в місці проекції нирок. Інтенсивність больового відчуття дозволяє 

оцінити симптом Пастернацького як слабко, помірно чи різко позитивний. 

Позитивний симптом Пастернацького спостерігається за наявності запальних 

процесів в нирках, сечокам’яній хворобі, гострого гломерулонефрита та 

деяких інших захворювань нирок. Якщо під час визначення цього симптому 

рука лікаря знаходиться медіальніше, тобто ближче до попереку, то  

позитивний симптом буде більш характерним для радикуліта, міозита. 
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Тема 24. Інструментальні та лабораторні методи дослідження стану 

шлунково–кишкового тракту. 

Для дослідження травної системи використовують основні (огляд, 

пальпація, перкусія) і додаткові (лабораторні й інструментальні) об'єктивні 

методи дослідження. 

Методи визначення кислотності шлункового соку: зондові і  беззондові. 

Беззондові методи (ацидотест, метод іонообміних смол і др.) 

малоінформативні і в даний час практично не застосовуються; зондові 

методи  (рH-метрія,  фракційний метод).  

Фракційний метод. Для фракційного зондування застосовують тонкий 

гумовий еластичний зонд діаметром 4-5 мм, завдовжки близько 1 метра з 

позначкою до місця введення. Видалення шлункового вмісту для 

дослідження проводять кожні 15 хвилин на протязі 1 години. Це так звана 

базальна секреція. У нормі об’єм одержаного протягом 1 години секрету 

(базальна секреція) у чоловіків становить 79,4±2,3 мл/год, а у жінок – 

65,2±1,8 мл/год; загальна кількість кислоти у чоловіків становить 2,82±0,25 

мекв/год, у жінок – 1,95±0,21 мекв/год. Якщо необхідно дізнатись про 

компенсаторні можливості  шлункових залоз, то застосовують стимулятори 

секреції. Найбільш поширеними є парентеральні стимулятори секреції – 

гістамін (0,01 мг/кг гістаміна гідрохлорида) і пентагастрин. Після введення 

стимуляторів секреції шлунковий сік збирають  на протязі 1 години з 15 

хвилинними інтервалами. При огляді одержаних порцій шлункового соку 

звертають увагу на їх колір, консистенцію і наявність домішок. Визначають 

об’єм кожної порції  та проводять хімічне дослідження для визначення 

кислотності шлункового соку та його пептичну активність. Кислотність 

шлункового соку визначають методом титрування 0,1 н розчином їдкого 

натру.  Принцип методу полягає у визначенні кількості основи, що необхідна 

для нейтралізації кислот шлункового вмісту.        

рН-метрія. Сучасним методом визначення секреторної функції шлунка 

є внутрішлункова рН-метрія. У ході цього дослідження визначається 

концентрація іонів водню в порожнині шлунково-кишкового тракту на різних 

його рівнях (стравоході, шлунку, дванадцятипалій кишці). Електроди рН-

метричного зонду (їх може бути 2, рідше 3 або 5) розташовуються в 

антральному відділі і тілі шлунка. Таке розташування електродів дозволяє 

оцінити  рівень кислотоутворення в тілі шлунка й одержати дані про лужний 

резерв у пілоричній частині шлунка. Дослідження проводять   в базальних  

умовах, протягом 2-х годин (у базальних умовах і після стимуляції секреції 

шлунка гістаміном чи пентагастрином), а також протягом 24-х годин. Цей 

метод дає більш точну інформацію про кислотність шлункового соку; 

недоліком методу є те, що він не дає данні про об’єм секреції. Кислотність 

шлункового соку вважається нормальною, якщо натще рН у просвіті тіла 



136 

шлунку складає 1,6 – 2,2; рН - 1,3-1,5 відповідає помірній гіперацидності;  

рН - 0,9-1,2 - вираженій гіперацидності; рН - 2,3-3,5 – помірній гіпоацидності; 

рН - 3,6-6,9 – вираженій гіпоацидності; рН = 7,0 – анацидності. 

Дуоденальне зондування. Дуоденальний  вміст одержують за 

допомогою зонда, на кінці якого знаходиться металева чи пластмасова олива 

з отворами, які сполучаються  з просвітом зонда. Під час цього дослідження  

одержують три порції жовчі  (А, В, С). Порція А – (дуоденальна жовч) являє 

собою суміш жовчі, панкреатичного і кишкового соків, а також домішків 

шлункового вмісту,  обсягом  15-40 мл золотаво-жовтого кольору. Порція В 

(”міхурова“ жовч). Для її одержання   необхідно викликати рефлекторне 

скорочення м’язів жовчного міхура. З цією метою через зонд  вводять один зі 

збудників скорочення жовчного міхура (30-50 мл теплого 33% розчину 

магнію сульфату, рослинну олію, 10% розчин глюкози й ін.). Вона густа 

темно-маслинового кольору, обсягом 50-60 мл. При спастичних і атонічних 

дискинезіях міхура обсяг порції В може відповідно  зменшуватися чи  

збільшуватися. Відсутність порції В може говорити про закупорку міхурової 

протоки каменем чи здавлення його пухлиною,  про атонію жовчного міхура.  

Порція С походить із внутрішньопечінкових жовчних ходів і починає 

надходити слідом за міхуровою жовчю. Вона прозора, менш концентрована   

золотаво-жовтого кольору без домішків (кількість 15-20 мл). Відсутність 

порції С  може бути при закупорці загальної жовчної протоки  чи важкій 

поразці печінки. Найбільше значення має мікроскопічне дослідження жовчі, 

яке дозволяє знайти в ній кристали холестерину,  білірубінат кальцію,  

кристали оксалату кальцію кальцію, слизу, що вказує на дестабілізацію 

колоїдного розчину жовчі, запальний процес і появу «літогенної жовчі», 

схильної до каменеутворення. Виявлення в жовчі лейкоцитів діагностичного 

значення не має. Можна також знайти лямблії,  яйця (котяча двоустка) або 

личинки (кишкова вугриця) глистів. Бактеріологічне дослідження жовчі 

проводиться з метою виявлення в ній бактеріальної флори і підбора 

антибактеріальних препаратів для її пригнічення. 

Рентгенологічне дослідження шлунка і товстої кишки (іррігоскопія) 

проводять з використанням рідкої водяної суспензії барію сульфату. При 

дослідженні шлунка розчин приймають per os, а при проведенні іррігоскопії 

контрастну масу вводять за допомогою  клізми. Вивчають положення, 

величину і форму шлунка, його зміщення, характер перистальтики, функцію 

воротаря, евакуацію контрастної маси.  Метод іррігоскопії дозволяє оцінити 

положення, форму і зміщення товстої кишки, стан її просвіту і виразність 

гаустр, а також рельєф слизової  оболонки товстої кишки. 

Ендоскопічні дослідження. 

Езофаго-гастро-дуоденоскопія являє собою візуальний огляд 

слизуватої оболонки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, 

проведений за допомогою спеціальних гнучких апаратів (гастро-, 
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дуоденоскопів) з волоконною оптикою. Эзофаго-гастро-дуоденоскопія є в 

даний час одним з основних методів діагностики захворювань стравоходу, 

шлунка і дванадцятипалої кишки, що дозволяє оцінити зміни слизової 

оболонки і знайти різні рухові порушення (дуодено-гастральний і гастро-

эзофагеальний рефлюкси). Також за допомогою біопсійних щипців можна 

взяти шматочки слизової оболонки для наступного морфологічного 

дослідження чи провести мінімальне хірургічне втручання (наприклад, 

видалення поліпів).  

Ректороманоскопія дає можливість оглянути слизову оболонку прямої і 

сигмовидної кишок. Дослідження проводять за допомогою 

ректороманоскопа, до складу якого входять набір порожніх металевих 

трубок, волоконний світловод, джерело світла й інші додаткові 

пристосування. Ректороманоскопія допомагає виявити запалення, ерозії,  

виразки, геморой, доброякісні і злоякісні пухлини й ін. захворювання цього 

відділу кишечнику. Крім цього, ректороманоскопія дозволяє зробити біопсію 

для наступного морфологічного і цитологічного досліджень отриманого 

матеріалу.  

Колоноскопія застосовується в діагностиці поразок усього товстого 

кишечнику і проводиться за допомогою спеціального гнучкого волоконного  

колоноскопа. За допомогою колоноскопа можна не тільки оглянути слизову 

оболонку, але і виконати біопсію, а також деякі хірургічні маніпуляції 

(наприклад, эндоскопічну поліпектомію). 

Ультразвукове дослідження (УЗД) застосовується перш за все для 

дослідження печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, нирок. УЗД 

печінки і підшлункової залози  дозволяє установити їхнє розташування, 

розмір, стан їхніх тканин, виявити наявність осередкових поразок (кіст, 

абсцесів, пухлин). При дослідженні жовчного міхура оцінюють його 

розташування, стан стінок, наявність каменів. Під контролем ультразвуку 

можна проводити прицільну біопсію печінки і виконувати деякі хірургічні 

маніпуляції (наприклад, дренування абсцесу). Ультрасонографія нирок має 

важливе значення для діагностики пухлин, кіст, нефролітіазу, абсцесу нирки 

та деяких других патологічних станів. 

Із радіонуклідних методів дослідження нирок найчастіше застосовується  

радіонуклідне сканування нирок (сцинтиграфія) – графічна реєстрація 

розподілу нуклідів за допомогою автоматичних пристроїв, що дають 

можливість отримати інформацію про розміри нирок, їх контури, 

локалізацію, будову, не функціонуючі ділянки паренхіми. Сканування 

здійснюють після внутрішньовенного введення препарату цитратекс, 

міченого 99mТС, або неогідрину, міченого 197Hg. Сканографію нирок 

використовують для діагностики невеликих пухлин, аномалій, а також для 

визначення ступеня деструктивних змін у нирках.    
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