
485 мл/хв); при стимуляції лазіксом - 180-1462 мл/хв (в середньому
580 мл/хв). На третій день після літотріпсії Т макс. покращився у 57%
хворих, погіршився у 43%; Т 1/2 покращився у 30% хворих, погіршився у
70%. У 9 пацієнтів спостерігались ренограми обструктивного типу. Ефек-
тивний нирковий шіазмоток зріс у 65% хворих в 1,1 -1,8 рази (в середньо-
му в 1,4 рази), у 35% хворих зменшився (в середньому в 1,2 рази). При
стимуляції лазіксом ЕНП зріс у 56% хворих (в середньому в 1,1 рази),
у 44% хворих зменшився (в середньому в 1,2 рази). Через 3 місяці після
ЕУХЛ функція нирки нормалізувалась у 35% хворих, покращилась у 65%.
Через 1 рік після літотріпсії функція нирки суггєво не змінилась.

Висновки. Таким чином, зміни в функціональному стані єдиної нирки,
які спостерігаються в близькому після ЕУХЛ періоді обумовлені порушен-
ням відтоку сечі внаслідок повної або часткової обструкції сечовидних
шляхів фрагментами конкремента і є зворотними. Ударно-хвильова літот-
ріпсія не призводить до порушень функції нирки у віддаленому періоді.

UA9800211
РАДІОНУКЛІДНІ КЛІРЕНС-ТЕСТИ В ОЦІНЦІ ФУНКЦІЇ

НИРКИ ПІСЛЯ УСУНЕННЯ СТЕНОЗУ НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ

Ф.П. Хріпта, О.Ю. Щербак, В.І. Злубко, Є.І. Шановський, Я.І. Загарук,
Р.В. Гуи,, В~А. Слободянюк (Київ)

Введення. Метою досліджень була оцінка за допомогою радіонуклід-
них кліренс-тестів функціонального стану нирки після хірургічного усу-
нення артеріальних звужень.

Матеріал і методи. Виконано 347 органозберігаючих операцій при
враженні ниркової артерії: 190 чрезаортальних ендартеректомій, 41 спле-
норенальних артеріальних анастомозів, 63 аутотрансплантацій нирок
(І група) та 53 рентгеноендоваскулярних ділятацій ниркових артерій (II
група). Радіонуклідна оцінка функції нирок за допомогою реносцинти-
графії та РРГ з радіонуклідним визначенням ефективного ниркового плаз-
мотоку (ЕНП) і клубочкові фільтрації (КФ) проводилися на 3 та 14 дні
виписки, через 3 та 6 місяців після операції, в подальшому щорічно. От-
римані результати порівнювались з доопераційними (ЕНП*=224,7±16,3;
КФ-57,8±7,3 мл/хв).

Результати. Проведений аналіз показав, що в ранньому післяопера-
ційному періоді у хворих І групи збільшення ЕНП та КФ на стороні опе-
рації досягнути тільки у 12 хворих з окклюзією артерії. В усіх інших
оперованих виявлено різке погіршення вивчаємих показників
(ЕНП-127,7±18,3; КФ-37,6±4,2 мл/хв). При виписуванні хворих ці пара-
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метри залишають відносно зниженими (ЕНП-180,3±12,0,
КФ-57,1±6,3 мл/хв). У хворих II групи радіонуклідні характеристики
функції залишались практично рівними доопераційним (ЕНП-221,0+12,3;
КФ=57,1±6,3 мл/хв). Через 3 місяці вивчені параметри у хворих І групи
хоч і наблюдались, але не досягли рівня доопераційних (ЕНП'-200,1±12,3;
КФ-54,3±6,6 мл/хв), показники знаходилися в прямій залежності від ме-
тоду операції - найменшими вони були у хворих, які перенесли аутотран-
сплантацію нирки. Відновлення діяльності нирок з підвищенням показ-
ників виявлено в цій групі тільки через 6 місяців (ЕНП=285,3±12,7;
КФ=76,2±3,3 мл/хв). У пацієнтів, яким проводилась РЕД, як через 3, так
і через 6 місяців показники були вірогідно вищими ніж до операції
(ЕНП-320,1±11,1 та 324,0+15,3; КФ=77,7±8,1 та 78,1 ±8,1 мл/хв). У відда-
леному післяопераційному періоді вивчені показники залишались не-
змінними.

Висновки. Таким чином, усунення стенозу ниркової артерії призводить
до покращення функції нирок, тривалість процесу відновлення якої знахо-
диться у прямій залежності від методу виконаної операції.

UA9800212
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ И

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТАДИИ ГИПЕРНЕФРОИДНОГО РАКА ПОЧКИ

ЛЛ.. Шкондин, К.В. Хворостяной, ИЛ. Антимонов, А.И. Когут (Луганск)

Введение. Актуальность правильного определения стадии рака почки
обусловлена дальнейшим обьемом оптимального оперативного вмешатель-
ства и вьіработкой тактики лечения.

Материал и методи. Проанализированьї результати магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) и ультразвуковий томографии (УЗТ)
у 91 больного гипернефроидньїм раком, полученньїе с помощью аппаратов
"Брукер, Томикон R-0,23 Т." ( в режимах Т-1 и Т-2 взвешенности, без кон-
трастного усиления, во фронтальной и горизонтальной проекциях, и режи-
ме миелоурографии), а также "Тошиба САЛ-77", "Алока ССД-630",
"Брюль и Кьер - 1849", с конвексньгми датчиками на 3,0-3,5-3,75-5,0 МГц.
В одном случае определялся двусторонний процесе, в остальньгх наблюде-
ниях - одностороннєє поражение (І стадия бьіла у 21 чел., II у 27, III-
IY стадия - у 43 чел.).

Результати. Установлено, что МРТ и УЗТ обладают практически
одинаковьіми диагностическими возможностями в вьіявлении патологи-
чески измененного участка в почке (стадия Т). При зтом предпочтение от-
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