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І. Актуальність теми 

 

Ендоскопічне дослідження сьогодні – невід’ємна складова діагностики 

та лікування різноманітних захворювань та станів шлунково-кишкового 

тракту, являє собою складний метод, незважаючи на те, що відноситься до 

малотравматичних методів. Дослідження повинно виконуватись на підставі 

чітких знань з анатомії. Лікар повинен знати основні анатомічні відділи  

органів, які досліджує, їх особливості, стан слизової оболонки та  

кровопостачання. Без цього неможливе виконання діагностичних, лікувальних 

маніпуляцій та оперативних мініінвазивних втручань. 

 

ІІ. Цілі заняття 

 

1. Знати анатомічні особливості стравоходу; 

2. Знати анатомічні особливості шлунка; 

3. Знати анатомічні особливості дванадцятипалої кишки; 

4. Ендоскопічна діагностика захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки; 

5. Ендоскопічна діагностика виразкової хвороби шлунка, гастриту, пухлин; 

6. Ендоскопічна діагностика кровотеч; 

7. Ендоскопічний гемостаз при шлунково-кишкових кровотечах; 

8. Знати особливості виконання ендоскопічного дослідження стравоходу, 

шлунка та дванадцятипалої кишки; 

9. Покази, протипокази до виконання ЕГДС. 

 

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань 
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IV. Основні терміни 

 

Езофагогастродуоденоскопія – метод дослідження змін слизової 

оболонки стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки за допомогою 

спеціального пристрою – ендоскопа. 

Езофагіт – неспецифічне запалення слизової оболонки та глибших шарів 

стравоходу. 

Гастрит - неспецифічне запалення слизової оболонки та глибших шарів 

шлунку. 

Дуоденіт - неспецифічне запалення слизової оболонки та інших шарів 

дванадцятипалої кишки. 

Ерозія (афта) – дефект слизової оболонки. 

Виразка – дефект, що поширюється глибше слизової оболонки. 

 

V. Зміст теми 

 

 Ендоскопічна картина стравоходу в нормі. 

Ендоскопічно стравохід має вигляд трубчастого утворення, що 

тягнеться з вхідного отвору (16-18 см від різців) до шлунково-стравохідного 

з’єднання: 40-42 см у чоловіків та 38-40 см у жінок. Перші 4-6 см (шийний 

відділ) - просвіт стравоходу зімкнутий, його можна розкрити шляхом 

інсуфляції повітря. Складки легко розправляються при роздуванні. 

Дистальніше (грудний відділ) просвіт розкритий під час вдоху і закритий під 

час видиху. На відстані 25-27 см от різців визначається звуження внаслідок 

пересічення з дугою аорти та лівим головним бронхом. Каудальніше 

спостерігаються ритмічні пасивні стиснення, викликані скороченням серця, 

просвіт стравоходу має овальну форму. Слизова оболонка блідо-рожева, 

гладенька. У відповідь на контакт з ендоскопом скорочуються циркулярні 

м’язи – вторинна перистальтика. В глибині дистального відділу - хіатальне 

(діафрагмальне) звуження. При відкритті нижнього стравохідного сфінктера 

на 1,5-2 см нижче розміщена Z-лінія - межа між плоским епітелієм стравоходу 

та циліндричним шлунка. В нормі вона розташована над анатомічним 

шлунково-стравохідним з’єднанням (EGJ – esophagogastric juction) і може бути 

асиметричною. 

Орієнтири для визначення стану і розташування стравохідно-

шлункового з’єднання: 

• Z-лінія; 

• верхній край шлункових складок; 

• вдавлення від ніжок діафрагми; 



• палісадні судини. 

Анатомічний протирефлюксний бар’єр: 

• нижній сфінктер стравоходу; 

• черевний сегмент стравоходу (внутрішньочеревний тиск); 

• стравохідний отвір діафрагми; 

• шлунково-діафрагмальна зв’язка; 

• гострий кут Гіса; 

• складка слизової оболонки – т.зв. слизівковий клапан. 

Грижа стравохідного отвору діафрагми – зміщення в середостіння 

шлунку, його частини, або інших органів; грижовими воротами при цьому є 

стравохідний отвір діафрагми (СОД). 

Типи гриж СОД: 

1. Аксіальна – стравохідно-шлункове з’єднання зміщується з черевної 

порожнини в грудну і назад або фіксоване в грудній порожнині. 

Аксіальна грижа діагностується при зміщенні EGJ більш ніж на 2 см вище 

рівня СОД. 

2. Параезофагеальна грижа – характеризується обмеженим дефектом у 

стравохідно-діафрагмальній мембрані ліворуч від стравоходу. EGJ при 

цьому залишається на своєму місці. Найчастіше вмістом 

параезофагеальної грижі є дно шлунка. 

3. Змішана грижа – характеризується розширенням СОД, зміщенням в грудну 

порожнину як EGJ, так і частини шлунку. Відбувається суттєва деформація 

шлунку, і пройти в його дистальні відділи буває дуже складно. 

4. Інші типи гриж – у грудну порожнину зміщуються інші органи, наприклад 

товста, тонка кишка, селезінка. 

Рефлюкс-езофагіт – найбільш частий тип езофагіту, присутній у 40% 

хворих на ГЕРХ. Він є результатом потрапляння шлункового вмісту в 

стравохід. Основна причина  - гіпотонія нижнього стравохідного сфінктера. 

Інші причини: грижа стравохідного отвору діафрагми, зниження 

стравохідного кліренсу, порушення моторики шлунку та ДПК – виразкова 

хвороба, пілородуоденальний стеноз, холецистит, ожиріння, стан після 

операцій (резекція шлунка, езофагогастростомія, гастректомія та ін.).  

 Найбільш актуальною є Лос-Анжелеська класифікація рефлюкс-

езофагіту: 

A. Одна або декілька ерозій, що розташовуються на верхівках складок, 

довжиною до 5 мм. 

B. Одна або декілька ерозій, що розташовуються на верхівках складок, 

довжиною більше 5 мм. 

C. Дефекти слизової оболонки поширюються у міжскладчастий простір, 



проте враження сягає менше 75% окружності стравоходу. 

D. Циркулярне враження (більше 75% периметру стравоходу). 

В деяких випадках відбувається заміщення багатошарового плоского 

епітелію стравоходу на одношаровий циліндричний шлункового типу 

(шлункова метаплазія, або «стравохід Баррета») або на циліндричний епітелій 

кишкового типу (кишкова метаплазія). Метаплазію відносять до передракових 

захворювань. 

До специфічних, інфекційних езофагітів відносять кандидозний, 

герпетичний та цитомегаловірусний езофагіти. 

Кандидозний езофагіт є наслідком поширення процесу зі слизової 

оболонки порожнини рота і зіва. Групою ризику є імуноскомпрометовані 

хворі, які отримують хіміотерапію пухлин, імуносупресори, кортикостероїди 

або тривалу антибактеріальну терапію, мають цукровий діабет, СНІД тощо. 

Розвитку кандидозного езофагіту сприяє також тривала терапія Н2-

блокаторами. На ранніх стадіях видно окремі дрібні білуваті бляшки, які 

складаються з ексудату і міцеліальних ниток грибка. При важчому ураженні - 

множинні псевдомембранозні бляшки діаметром понад 2 мм, оточені зоною 

гіперемії, між ними - неуражені ділянки слизової оболонки. При важкій формі 

псевдомембранозні нашарування стають зливними, з гіперемією і 

виразкуваннями. Як звичайно, верхня третина стравоходу і ділянка над 

стравохідно-шлунковим з'єднанням уражаються менше. 

Ступені важкості кандидозного езофагіту: 

Ступінь І - Поодинокі випнуті білі бляшки розміром до 2 мм з гіперемією, але 

без набряку або виразкування. 

Ступінь II - Множинні випнуті білі бляшки розміром понад 2 мм з гіперемією, 

але без набряку або виразкування. 

Ступінь III - Зливні лінійні або вузлуваті бляшки з гіперемією і відкритими 

виразками. 

Ступінь IV - Ті ж самі явища, що й при ступені III, плюс крихкість слизової 

оболонки та іноді звуження просвіту стравоходу 

Для верифікації діагнозу необхідно виявити міцеліальні форми грибка у 

змивах зі слизової або в матеріалі, взятому шляхом браш-біопсії, або отримати 

докази грибкової інвазії шляхом щипцевої біопсії. Оскільки на ранніх стадіях 

інвазивність кандидозу порівняно невелика, то браш-біопсія може бути 

інформативнішою, ніж щипцева 

Дивертикул стравоходу – це сліпе, обмежене випинання стінки 

стравоходу вродженого або набутого характеру. Стінка справжнього 

дивертикула містить всі шари, які має стінка стравоходу. Несправжні 

дивертикули - це випинання слизової і підслизової крізь отвори в м’язовому 



шарі стінки стравоходу. Дивертикули можуть бути одинарними і 

множинними. За механізмом виникнення їх поділяють на пульсійні та 

тракційні. Пульсійні дивертикули є результатом підвищеного тиску в просвіті 

травного тракту з одночасним ослабленням його стінки. Тракційні є наслідком 

«витягування» ззовні при запальному та рубцевому процесах. 

За формою дивертикули можуть бути кулеподібні, овальні, 

грушоподібні та  мішкоподібні. 

По локалізації дивертикули бувають:  

1. Глотково-стравохідні;  

2. Епібронхіальні (біфуркаційні, парабронхіальні, верхньогрудні);  

3. Епіфренальні (наддіафрагмальні, нижньогрудні);  

Дивертикул Ценкера утворюється на задній стінці глотково-

стравохідного з’єднання в ділянці трикутника Кіліана (слабке місце між 

нижнім констриктором глотки та крикофарингеальним сфінктером). Ці 

дивертикули трапляються переважно у людей похилого віку, є пульсійними та 

несправжніми за будовою. Проявами є дисфагія, ускладнення – аспіраційна 

пневмонія, перфорація, кровотечі. 

Епібронхіальні та наддіафрагмальні дивертикули можуть бути як 

тракційними, так і пульсійними. Вони, як правило, поодинокі та безсимптомні. 

Ускладнення дивертикулів стравоходу: дивертикуліт, перфорація, 

кровотеча, нориці, непрохідність стравоходу, малігнізація, аспіраційні 

(пневмонії, бронхіти, бронхоектази, абсцес легень, гангрена легень, асфіксія).  

Ахалазія кардії – це нервово-м’язове захворювання стравоходу, в 

основві якого лежить поєднання неспроможності нижнього стравохідного 

сфінктера розслабитись у відповідь на проходження їжі та втрати 

перистальтичної активності м’язів стравоходу. Патогенетичною основою є 

порушення функції інтрамурального нервового апарату стравоходу, 

зменшення кількості клітин гангліїв і зниження вмісту NO-синтази в нейронах.  

Згідно з класификацією Петровського і Федорової (1958), враховуються 

зміни ділянки EGJ, форма і діаметр стравоходу: 

І стадія (функціональна) - транзиторні порушення прохідності EGJ без 

суттєвих порушень перистальтики і дилятації просвіту — діагностується 

тільки рентгенологічно. 

ІІ стадія (стійкого спазму) - помірне звуження EGJ та ослаблення 

перистальтики, діаметр стравоходу 2,5-4 см, форма — веретеноподібна 

ІІІ стадія (рубцевих змін) - початкові явища фіброзу нижнього стравохідного 

сфінктера. Виражене звуження EGJ та ослаблення перистальтики, 

діаметр стравоходу 4-8 см, форма — колбоподібна. 

IV стадія (мегаезофагус) - рубцеве звуження EGJ до повної непрохідності, 



атонія стравоходу і його дилятація понад 8 см, форма — S-подібна 

Під час ендоскопії особливостями ахалазії II-IV стадії є дилятація 

просвіту, можлива S-подібна деформація, у просвіті - рідина, залишки їжі. Як 

звичайно, слизова оболонка стравоходу при ахалазії не змінена, може бути 

гіпертрофія плоского епітелію, спричинена хронічним застоєм їжі. Однак при 

давньому захворюванні і тривалому перебуванні харчових мас у стравоході 

можна виявити помірну еритему, ранимість, кандидозне ураження і ерозії. 

Стравохідно-шлункове з'єднання зімкнуте і стійке до роздування, але 

ендоскоп можна провести крізь нього з порівняно невеликим зусиллям. Поряд 

з дилятацією просвіту і відсутністю перистальтики це вказує на «справжню 

ахалазію». Ригідність нижнього стравохідного сфінктера при спробах пройти 

ендоскопом (особливо якщо його діаметр 7-9 мм) у шлунок мусить 

насторожувати з огляду на пухлинний стеноз цієї зони, інфільтративну 

пухлину в такому разі чітко виявити буває важко. 

Варикозне розширення вен стравоходу - це нерівномірне розширення 

езофагеальних венозних стовбурів з розвитком реактивних змін в оточуючих 

тканинах. При підвищенні портального тиску і розвитку гіпертензії у венозних 

басейнах відбувається збільшення глибоких вен підслизового шару 

стравоходу, особливо в перфорантній зоні. Саме ці вени і визначаються 

ендоскопічно як варикозно розширені. При ендоскопічному виявленні 

варикозно розширених вен стравоходу основними діагностичними і 

прогностичними критеріями у плані рецидиву кровотечі є їхній розмір, колір і 

наявність червоних знаків. Колір вени визначається товщиною її стінки. Білий 

колір стінки вени свідчить про товстішу стінку, ніж синій. Відповідно сині 

вени частіше кровоточать. Червоні знаки вказують на підвищений ризик 

розвитку кровотечі з вени, який найвищий при гемоцистних плямах. Розмір 

вен визначається ступенем пролабування їх у просвіт стравоходу в момент, 

коли він цілком розслаблений. 

Ступені варикозного розширення вен стравоходу 

1 ступінь - незвивисті вени невеликого діаметра, що сплощуються при 

інсуфляції повітря. 

2 ступінь - звивисті вени, що перекривають менше 50% радіуса дистальних 

відділів стравоходу. 

3 ступінь - великі звивисті вени, що перекривають понад 50% радіуса 

дистальних відділів стравоходу. 

 

Синдром Меллорі-Вейсса характеризується шлунково-кишковою 

кровотечею внаслідок поздовжнього травматичного розриву слизової 

шлунково-стравохідного з'єднання або кардїі шлунка. Традиційно його 



пов'язують із натужним блюванням після зловживання алкоголем. Однак такі 

розриви можуть бути наслідком різкого підвищення внутрішньочеревного 

тиску будь-якого походження або пролапсу слизової шлунка у стравохід. 

Спонтанно кровотечі зупиняються у 80-90% випадків, у решті успіху 

здебільшого можна досягти при ендоскопічному гемостазі. Трансмуральний 

розрив нижньої третини стравоходу називається синдромом Бургаве. 

 

Ендоскопічна картина шлунка у нормі 

Залежно від будови тіла шлунок може мати різноманітну форму 

(«гачок», «ріг» тощо) і положення (поздовжнє, поперечне). Більшість таких 

варіантів не мають суттєвого значення для ендоскопіста. 

Кардія є тубулярною структурою, подібною до стравоходу, з 

поздовжніми складками, які візуально виглядають продовженням складок 

термінального відділу стравоходу: судинний рисунок, як звичайно, відсутній.  

Дно (склепіння) шлунка. Після проходження кардії та роздування 

шлунка можна оглянути проксимальну частину тіла і дно шлунка. В 

ретрофлексії дно виглядає як округла заглибина проксимальніше від 

кардіальної складки. Щодо кардії воно розміщене зліва і спереду. На відміну 

від тіла, у дні шлунка у нормі може бути видно рисунок капілярів слизової і 

підслизових вен, їх виявлення лише в цій ділянці ще не свідчить про 

атрофічний гастрит. На відміну від патологічних, варикозно розширених вен, 

ці судини прямі, а їх діаметр не перевищує 2-3 мм. Звертають увагу на вміст 

— «слизове озерце» у ділянці склепіння шлунка (за умови огляду на лівому 

боці). У нормі - це сірувато-білий вміст зі слиною, допустима невелика 

домішка жовчі, клінічна значущість якої досі не визначена. 

Тіло шлунка. Має більш-менш конічну форму зі звуженням у бік кута. 

Для тіла характерні типові складки, найбільш виражені на великій кривині і 

прилеглих ділянках передньої і задньої стінок. Складки звивисті, створюють 

враження сітки, при роздуванні розпрямляються і стають плоскішими. На 

малій кривині складки поздовжні, при роздуванні можуть повністю 

розгладитися.  

 Кут шлунка має вигляд дуги по малій кривині, для ділянки кута 

характерна поступова втрата складчастості. Слизова оболонка цієї ділянки 

така ж або дещо червоніша, ніж у тілі. Кут є одним з основних ендоскопічних 

орієнтирів при гастроскопії. При огляді в інверсії кут має вигляд симетричної 

поперечної складки завтовшки 5-10 мм з гладкою поверхнею. При описі 

топографії уражень у тілі візуально виділяють ділянку кута шлунка. 

Антральний відділ шлунка має форму воронки, верхівкою якої є 

воротар. Довжина цього відділу коливається від 3 до 10 см. Складчастість, 



типова для тіла, тут втрачається, слизова оболонка гладка, колір варіабельний 

- від жовтувато-сірого до червонувато-оранжевого. Препілорична ділянка (0,5-

2 см перед воротарем) відзначається суттєвою варіабельністю складчастості. 

Приблизно в 10% пацієнтів у препілоричній ділянці можуть спостерігатися 

збільшені складки (понад 5 мм заввишки і понад 1 см завширшки). Один з 

варіантів - аркоподібна складка по малій кривині, інший - поздовжні складки. 

Самі по собі вони ще не свідчать про патологію, однак часто трапляються у 

поєднанні з ерозованими папулами антрального відділу. 

Пілоричний канал має довжину в середньому 1,5 см, ширина відкритого 

воротаря 1-1,5 см. Він може бути як по центру антрального відділу, так і 

зміщений в бік малої чи великої кривини, відзначається суттєвими змінами 

вигляду відповідно до перистальтики. У момент проходження 

перистальтичної хвилі воротар зімкнутий, облямований випнутими 

радіальними складками. Зяючий воротар часто супроводжується 

дуоденогастральним рефлюксом або патологією цибулини ДПК, проте може 

бути і випадковою знахідкою, яка не супроводжується симптоматикою. 

Виразки - це дефекти слизової, які поширюються у глибину крізь 

слизову оболонку у підслизовий шар і навіть глибше. Причиною переважної 

більшості пептичних виразок шлунка нині вважають колонізацію шлунка Н. 

pylori - до 70%. Друге місце посідають НСПЗП: пептичні виразки трапляються 

у 25% пацієнтів, які тривалий час отримують НСПЗП, причому в 15% 

утворюються виразки шлунка і лише в 10% - виразки дванадцятипалої кишки. 

Класифікація виразок шлунка за Н. D. Johnson (1965) 

1 тип. У ділянці кута шлунка або проксимальніше від нього — у так званій 

антрокорпоральній перехідній ділянці. 

2 тип. Такі ж виразки, але в комбінації з виразкою дванадцятипалої кишки 

(дуоденальна виразка могла бути раніше). 

3 тип. Виразки препілоричної ділянки, як звичайно, у межах 2,5 см від 

воротаря. 

Виразки шлунка переважно поодинокі, до 3 см у діаметрі, більші - 

гігантські, трапляються рідко. Виразки тіла шлунка (1-2 тип) утворюються на 

малій кривині, рідше на задній стінці, переважно ближче до малої кривини. 

Натомість препілоричні виразки можуть утворюватися на будь-якій стінці, 

подібно як і гострі ушкодження слизової. Основною характеристикою виразок 

є їх дно (основа), утворене грануляційною тканиною, яка вкрита шаром 

фібриноїдного некрозу та ексудатом (детритом). 

По кількості виразкових вражень розрізняють одинарні (частіше) і 

множинні виразки. Виділяють виразки малих (до 0,5 см в діаметрі), середніх 

(0,6-1,9 см в діаметрі), великих (2,0-3,0 см в діаметрі) розмірів, а також 



гігантські (більше 3,0 см в діаметрі).  

Основні ускладнення виразкової хвороби: кровотеча, перфорація, 

пенетрація, малігнизація, виразково-рубцевий стеноз. 

Виразкові кровотечі становлять приблизно половину всіх кровотеч з 

верхніх відділів травного каналу. Лише 4-25% їх триває на час ендоскопії після 

госпіталізації. У більшості випадків на дні виразки виявляють стигмати 

(ознаки перенесеної кровотечі). Окрім з'ясування джерела і зупинки триваючої 

кровотечі, важливим завданням ендоскопіста є оцінка ризику рецидиву 

кровотечі і запобігання йому шляхом ендоскопічного гемостазу. 

Оцінка активності кровотечі за модифікованою класифікацією 

Forrest-Rosch (RoschW., 1986) 

F І Кровотеча, що триває 

F І-А Цівкова артеріальна кровотеча. Найбільш небезпечна ситуація, без 

ендоскопічного втручання навіть за умови консервативної зупинки 

частота рецидивів сягає 70-80% 

F І-В Просочування (підтікання) крові. Підтікання може мати різне 

клінічне значення, високим ризик рецидиву кровотечі вважають при 

"підтіканні" крові з "видимої судини" 

F І-Х Підтікання з-під щільно фіксованого згустку, який неможливо 

видалити будь-яким шляхом, без верифікації джерела кровотечі 

FII Кровотеча, що зупинилась (стадія нестабільного гемостазу) 

F ІІ-А "Тромбована судина" (червона, чорна, біла) - утвір, що випинається 

над поверхнею виразки, розміром до 2 мм різного кольору. Власне 

"судину", яка має білий колір, видно рідко, виявити її важко. Утвір, що 

випинається над поверхнею виразки, є «вартовим» згустком крові, який 

фіксований в боковому отворі судини. Сучасні відеоскопи дають змогу 

виявити перлисто-білу, власне видиму судину, в такому разі ризик 

рецидиву кровотечі особливо високий. Діаметр артерії, що кровить, у 

шлунку становить у середньому 0,7 мм.  

F II-B Тромб в дні виразки – утвір, що випинається над поверхнею 

виразки, розміром більше 2 мм різного кольору. 

F ІІ-С Дрібні тромбовані судини (чорні крапки). Ці крапки та плями 

різного кольору пов'язані з низьким ризиком рецидиву кровотечі, однак 

їх диференціація з тромбованою судиною може бути утруднена. 

Лікувальної ендоскопії не потрібно. 

F III Стадія стабільного гемостазу. Кровотеча відсутня: дефект під фібрином. 

Вимагає ретельного пошуку альтернативного джерела кровотечі (інша 

виразка, розрив Меллорі-Вейсса) або "тромбованої судини" білого 

кольору (Форрест II-А) на дні виразки. 



 

Методи ендоскопічного гемостазу 

Хімічні методи: 

● нанесення плівкоутворюючих полімерів, клеїв, капроферу, 96% спирту, 

розчину амінокапронової кислоти тощо (останнім часом не 

застосовуються) 

● застосування гемостатичних спреїв 

● введення склерозантів (полідоканолу, натрію тетрадецилсульфату, 

етанолу), фібринового клею 

Термічні методи ендоскопічного гемостазу: 

 Контактні: 

● монополярна електрокоагуляція (гідродіатермокоагуляція)  

● біполярна (мультиполярна) електрокоагуляція  

● термокаутеризація (за допомогою термозонда)  

Безконтактні: 

● лазерна фотокоагуляція  

● аргоно-плазмова коагуляція. 

Механічні методи  

● кліпування  

● лігування  

● ендоскопічна ін’єкційна терапія з введенням фізіологічного розчину, 

розчину адреналіну тощо. 

 

 

VI. Система завдань для визначення кінцевого рівня знань. 

 

1. Ендоскопічна характеристика ахалазії кардії: 

А. Гіперперистальтика кардії 

Б. Рубцеве звуження стравоходу 

В*. Спазм нижнього стравохідного сфінктера, розширення просвіту 

стравоходу, застій їжі. 

 

2. Вкажіть вміст параезофагальної грижі, який найчастіше виявляють. 

А*. Дно шлунка (склепіння) 

Б. Антральний відділ шлунку 

В. Весь шлунок 

Г. Великий чепець 

Д. Товста кишка 

Е. Тонка кишка 



 

3. Ценкеровські дивертикули розташовуються: 

А. На передньо-боковій стінці грудного відділу стравоходу. 

Б*. На задній стінці глотково-стравохідного переходу. 

В. В абдомінальному відділі стравоходу. 

 

4. Істинні дивертикули стравоходу утворені в результаті: 

А. Випинання слизової та підслизового шару через дефект м’язової 

оболонки. 

Б*. Випинання всіх шарів стінки стравоходу. 

В. Дисплазії проміжної тканини стравоходу. 

 

5. Ендоскопічна семіотика рефлюкс-езофагіту: 

А. Найвираженіші зміни слизової спостерігаються у верхній третині 

стравоходу. 

Б*. Переважно вражається дистальний відділ стравоходу, в межах 3-5 

см. над кардією є ерозії різної форми і розмірів. 

В. Під час ендоскопії ніколи не визначається закидання шлункового 

вмісту в стравохід. 

 

6. Який епітелій характерний для стравоходу Барретта? 

А*. Спеціалізований епітелій кишкового типу. 

Б. Багатошаровий плоский незроговілий. 

В. Багатошаровий плоский зроговілий. 

Г. Багаторядний плоский. 

 

7. Ендоскопічна семіотика гострої виразки шлунку: 

А*. Краї виразки рівні, чіткі, глибина виразки невелика, дно покрите 

фібриновим нальотом. 

Б. Краї підриті, дно глибоке, вкрите некротичними тканинами. 

В. Виражена інфільтрація слизової навколо виразки. 

 

8. Вкажіть оптимальний метод лікування кровотечі з гострих виразок 

шлунка. 

А. Комплексна гемостатична та противиразкова терапія. 

Б. Застосування зонду Блекмора. 

В. Резекція шлунку. 

Г. Гастротомія, прошивання ділянок слизової, що кровоточать. 

Д. Ендоскопічна зупинка кровотечі з подальшою терапією основного 



захворювання. 

 

9. У хворої 35 р. над Z-лінією виявлено дефекти епітелію червоного 

кольору з чіткими краями по гребенях складок довжиною до 5 мм., шириною 

до 2-3 мм. Вкажіть ступінь езофагіту за Лос-Анжелеською класифікацією. 

А. 1ст. 

Б. 2 ст. 

В. 3 ст. 

Г*. Ст. А. 

Д. Ст. В. 

Е. Ст. С. 

 

10. За класифікацією активності кровотечі виявлений в дні виразки тромб 

чорного кольору овальної форми розмірами 1,9х1,8 мм. належить до: 

А. FI. 

Б*. F II a. 

В. F II b. 

Г. F II c. 

Д. F III. 
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