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Прилади ULTIMA та Магнітерм  

з повним спектром новітніх технологій 

діагностики та магнітної індуктотермії раку  

Вперше винайдена низка ефектів взаємодії 

ультразвукових, електромагнітних і 

магнітних полів з пухлинними тканинами, 

які втілені у розроблені новітні технології 

ультразвукової візуалізації та магнітної 

індуктотермії пухлин. 
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Новітня технологія зсувнохвильової 

доплерівської еластографії 

В процесі розробки новітнього методу 

зсувнохвильової еластографії було 

отримане перше у світі зображення 

просторового розподілу зсувної жорсткості 

у фантомі злоякісної пухлини.   

Зсувна хвиля 

Зондуючий 

пучок 

Потужний 

пучок 
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Застосування зсувнохвильової  

еластографії у онкології 

Перевагою зсувнохвильової еластографії є здатність відрізняти 

доброякісні та злоякісні утворення в усіх випадках, коли це 

неможливо звичайними методами.  

Доброякісне утворення молочної залози 

Рак молочнї залози 

Метастази у брюшинній 

порожнині 



5 

Новітні технології нелінійного  

зондування, доплерівських та 

комбінованих режимів візуалізації 

Діагностика на нелінійних гармоніках випромі-

нювання у комбінованих режимах візуалізації 
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Клінічне застосування приладів 

ULTIMA у онкології  

Для діагностики злоякісних 

новоутворень та оцінки 

ефективності магнітної 

нанотерапії раку визначають: 

 

• розміри і геометрію 

уражених злоякісними 

пухлинами органів; 

• ступінь васкуляризації 

пухлинних тканин; 

• інтенсивність кровотоку в 

судинах пухлини; 

• показники просторового 

розподілу і величини модуля 

Юнга в пухлині.  
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Новітні технології магнітної нанотерапії 

та механомагнетохімічного синтезу 

Технологія магнітної нанотера-пії базується 

на індукованих вільно-радикальних реакціях 

у злоякісних пухлинах в неоднорідних 

електромагнітному та магнітному полях. 

Вперше розроблена механомагнетохімічна 

технологія синтезу протипухлинного 

магніточутливого нанокомплексу 
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Протипухлинний магніточутливий 

нанокомплекс та технологія цільової 

доставки 

Технологія цільової доставки МК в злоякісні 

пухлини включає в себе: вибір оптимальних 

фізико-хімічних характеристик МК; пасивну 

доставку МК, що заснована на збільшеній 

проникності пухлинних судин; активну 

доставку  під впливом магнітного поля при 

дії  гіпертермії апарату Магнітерм.  

Магніточутливий нанокомплекс (МК) 

складається з ядра, яке включає 

магнітні наночастинки оксиду заліза, 

і оболонки з протипухлинного 

препарату доксору-біцину.  
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    До лікування  

Після лікування пухлинний вузол 

зменшився до 1 см у діаметрі, контури 

нечіткі. Часткова регресія 56% 

Після  лікування  

Магнітна індуктотермія раку грудної 

залози та злоякісних трофобластичних 

пухлин за допомогою приладів Магнітерм 

До та після комплексного лікування – 

регресія у 8,5 разів лінійних розмірів 

метастазів у легенях та середостінні 
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Карта впровадження приладів  


