
акустическим окном. Содержимое КОПМ аспирировали полностью и
направляли на цитоморфологический анализ. Склерозирование капсу-
лы проводили 96% этанолом в объеме 30% от объема аспирирован-
ной жидкости с экспозицией 5 мин.

Результаты. Осложнений в момент проведения пункции и в тече-
ние суток после операции нами не наблюдалось. В 12 (7,2%) случаях
аспирировано геморрагическое содержимое.в связи с чем было реко-
мендовано оперативное лечение эндометриоидных образований. Ре-
цидив наступил в 10 (6,0%) случаях, когда объем аспирата превышал
100 мл. У остальных пациентов наступило выздоровление.

Выводы. Метод применения трансвагинальной сонографической
пункции у женщин с КОПМ имеет высокую лечебную и диагностичес-
кую ценность,дает хорошие клинические результаты,экономически вы-
годен.
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ПРОМЕНЕВА ОЦІНКА СТАНУ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

З ГОСТРИМ БРОНХІТОМ І БРОНХІОЛІТОМ

Бортний М.О.
(Харків)

Введення. Зміни стану серцево-судинної системи (ССС) у дітей,
хворих бронхітом і бронхіолітом, характеризуються гемодинамічними
порушеннями з розвитком лівошлуночкової недостатності і легеневої
гіпертензії. Дослідження характеру і вираженості цих змін до сих пір
визнано недостатнім,а дані літератури суперечливими [1,2,3,4].

Матеріал і методи. Для вивчення можливостей променевих ме-
тодів дослідження у діагностиці функціонального стану ССС дітей було
обстежено 50 пацієнтів (ЗО — з бронхітом,20 — з бронхіолітом). Обсте-
ження заключалось в рентгенографії органів грудної клітки в задньо-
передній проекції з оцінкою стану легеневого малюнку, коренів легень
та серця; ультразвуковому дослідженні (УЗД) у одномірному та
двомірному режимах на апараті японської фірми «Алока» датчиками 2,5
та 5 МГц.

Результати. За даними рентгенологічного дослідження венозну
гіпертонію малого кола кровообігу, що свідчить про лівошлуночкову не-
достатність, було визначено у 40 хворих дітей (80%). Це проявлялось
наступними ознаками: посиленням легеневого малюнку в верхньо-
медіальних відділах за рахунок збільшення калібру верхньодольових



вен,збільшення калібру та кількості ортоградних проекцій судин. Корені
легень були нормальними у 5 дітей (10%), перекривались тінню сере-
достіння у 10 (20%),були розширеними і нечіткими у 35 (70%).

При ультразвуковому дослідженні спостерігалась тахікардія,знижен-
ня ударного індексу,зменшення фракції зігнання, збільшення тиску на-
повнення лівого шлуночка, збільшення кінцевого діастолічного тиску та
загального периферичного опору. При бронхіоліті ці зміни були у 100%
хворих, при бронхітах — тільки у дітей з обструктивним бронхітом тяж-
кого ступеню — 24 чол. (80%).

Наступною стадією змін ССС ми вважаємо розвиток вторинної ар-
теріальної легеневої гіпертензії з перенавантаженням лівого шлуночка.
На рентгенограмах мало місце розширення поперечника правої леге-
невої артерії у 25 із ЗО хворих з бронхітом (83,3%) і у 8 із 20 — з
бронхіолітом (40%). У інших хворих корені легень перекривались тінню
середостіння: збільшення індексу Мура І ст. — 14 хворих (28%), II ст. —
13 (26%), III ст. — 7 (14%); збільшення розмірів правого передсердя
І ст. - 17 хворих (34%),II ст. - 13 (26%), III ст. — 3 (6%) при обох за-
хворюваннях.

При УЗД визначене збільшення розмірів порожнини правого шлу-
ночка у 35 із 50 дітей (70%), його ділятація — у ЗО (60%), гіпердинамія
стінки правого шлуночка — у 32 (64%), парадоксальна рухливість
міжшлункової перетинки — у 31 хворого (62%).

В динаміці УЗД проведено 32 дітям з інтервалом в одну добу після
інтенсивної терапії по розвантаженню МКК. При аналізі ехокардіограм
гіпертермічний режим гемодинаміки, який вважається стрес-нормою
при запальних процесах бронхолегеневої системи [5] спостерігався у
всіх дітей на протязі 3-40 днів з поступовою зміною на нормоди-
намічний тип. Перенавантаження правих відділів серця (ділятація,гіпер-
динамія стінки ПШ,парадоксальна рухливість міжшлункової перетинки)
спостерігались на протязі 2-3 діб. Зміни легеневого малюнку на рент-
генограмах, які по тим чи іншим причинам проводились на перебігові
захворювання,були зміненими до 10-14 днів,зміни коренів легень —до
14-28 днів.

Висновки. Променеві методи дослідження дозволяють у хворих
дітей з гострим бронхітом і бронхіолітом оцінювати функціональний
стан ССС,діагностувати її порушення,спостерігати за перебігом захво-
рювання та динамікою їх змін під час лікування. За даними рентгено-
графії ОГК можлива загальна оцінка стану ССС,а такожвиявлення ознак
легеневої гіпертензії з об'єктивізацією даних за допомогою кар-
діометрії.

Ультразвукове дослідження дозволяє з великою точністю діагносту-
вати легеневу гіпертензію і, на відміну від рентгенодослідження, не яв-
ляється шкідливим.
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ОДНОМОМЕНТНАЯ ИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА
СОЧЕТАНИЯ АНОМАЛИИ ЭБШТЕИНА И СИНДРОМА

ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА (ВПУ)

Бугаев М.В., Шаповалов Н.Л.
(Луганск)

Введение. Аномалия Эбштейна (АЭ) — редкий врожденный порок
сердца (ВПС),встречающийся в 0,5-1% всех ВПС (В. Gasul et al, 1966),
нередко сочетающийся с другой врожденной патологией сердца, в
том числе — с дополнительными проводящими путями (ДПП). Смерт-
ность у неоперированных больных с АЭ к 40 годам достигает 87%
(там же), значительно повышаясь при сочетании АЭ с нарушениями
ритма сердца.

Материал и методы. Исследовались 3 больных в возрасте от 8 до
16 лет с сочетанием АЭ и синдрома ВПУ. Кроме общеклинических ис-
следований и эхокардиографии всем произведено ангиокардиографи-
ческое исследование (АКГ) с правой атриографией и эндокардиальное
электрофизиологическое исследование (ЭФИ) с картированием ДПП
по стандартным методикам. Использовались зонды и катетеры-элект-
роды отечественного и импортного (Cook,Bard USCI) производства.

Результаты. У всех 3 пациентов диагностирована АЭ в сочетании
с ДПП типа Кента (синдром ВПУ). У 2 больных смещение трехстворча-
того клапана было II степени,у 1 — III степени. Пучок Кента в 2 случаях
был манифестирующий^ 1 — скрытый с ретроградным проведением,
во всех случаях — правосторонней локализации (2 — задне-септаль-
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