
толічною швидкістю потоку (г = -0,45) та систолічним інтегралом
швидкість-час (г = -0,47). Діастолічний інтеграл швидкість-час має до-
стовірний негативний кореляційний зв'язок (г = -0,56) з площею міт-
рального отвору, але не з іншими показниками важкості стенозу. Сис-
толічна швидкість коронарного кровоплину негативно корелювала з
віком обстежених (г = -0,55). Виявилося,що наявність миготливої ари-
тмії не відбивається на показниках коронарного кровоплину.

Висновки. Таким чином, допплерівське вивчення показників коро-
нарного кровоплину виявило їх важливі патогенетичні зв'язки з пара-
метрами важкості мітрального стенозу.
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МОЖЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ
ЛІВОШЛУНОЧКОВОІ НЕДОСТАТНОСТІ (ЛШН)

У ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМИ МІОКАРДУ

Каменецький М.С., Первак М.Б., Мечев Д.С., Вакуленко І.П,
Шульженко 0.1., Резниченко В.І., Муромцев О.Л.

(Донецьк, Київ)

Введення. Ураження міокарду приводять до розвитку ЛШН, що ус-
кладнює перебіг хвороби і погіршує прогноз. Метою роботи було виз-
начення можливостей променевих методів у виявленні дисфункції ліво-
го шлуночка (ЛШ) у даного контингенту хворих.

Матеріал і методи. Нами було обстежено 580 хворих; 490 —
хронічними формами ішемічної хвороби серця; 90 — некоронарогенни-
ми ураженнями міокарду. Обстеження містило телерентгенографію ор-
ганів грудної порожнини, двухмірну допплерехокардіографію, радіону-
клідну вентрикулографію, коронарографію.

Результати. Рентгенологічні ознаки легеневої венозної гіпертонії,
що свідчили про зниження насосної функції ЛШ, було визначено у 85%
обстежених. Зменшення швидкісних систолічних та (або) діастоличних
показників було виявлено у 81,3% пацієнтів, ехокардіографічні симпто-
ми порушення скорості ЛШ — лише у 53,8%. Вивчення за допомогою
спеціальної допплерографічної методики трансмітрального кровотоку
дозволило у 42,1% хворих діагностувати зміни процесу наповнення ЛШ
кров'ю у діастолу. Частота визначення ЛШН не залежала від нозоло-
гічної форми, що до неї привела, а лише від поширеності ураження.
Зіставлення результатів рентгенологічного, ультразвукового та радіо-
нуклідного досліджень з даними коронарографії підтвердило це поло-
ження.
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Висновки. Променеві методи дослідження дозволяють надійно
діагностувати ЛШН у хворих ураженнями міокарду. Роль ехокардіог-
рафії у вирішенні проблеми без допплерографії трансмитрального кро-
вотоку обмежена.
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ВОЗМОЖНОСТИ АНГИОГРАФИИ

В ДИАГНОСТИКЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ

РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Кислицын А.П., Романенко Г.Л., Кочерга Е.С.
(Днепропетровск)

Введение. В диагностике злокачественных опухолей обычным
рентгенологическим методикам исследования принадлежит ведущее
место. Однако определить степень распространенности опухолевого
процесса с их помощью часто не предоставляется возможным.

Материал и методы. С целью уточнения диагноза и дифференци-
ального диагноза опухолей с другими заболеваниями ангиография по
методике Сельдингера выполнена у 1200 больных. При этом злокаче-
ственные опухоли выявлены у 510 пациентов. Так, опухоли почек диа-
гностированы у 174 человек, мягкотканные и костные — у 126, головно-
го мозга — у ЮО.эабрюшинные новообразования в 53 случаях и в 57
случаях опухоли другой локализации.

Результаты. Патологические симптомы, указывающие на опухоль,
сводятся к следующим: гиперваскуляризация,расширение сосудов,об-
рыв артерий, необычный хаотичный ход сосудов, контрастные озера и
сосудистые щели,сосудистый клубок,длительное накопление контраст-
ного вещества,ранний венозный отток и др. Указанные патологические
признаки,как правило,встречались в различных сочетаниях,однако ди-
агностическая значимость их неодинакова. Так,гиперваскуляризация
встречается наиболее часто (90% случаев),но этот симптом встречает-
ся и при доброкачественных опухолях и воспалительных процессах
(57% и 39% соответственно). В то же время обрыв артерий,неравно-
мерный просвет сосуда, контрастные озера не определялись при доб-
рокачественых процессах. При наличии 7-9 признаков диагноз злока-
чественной опухоли становится достоверным. С помощью ангиографии
практически во всех случаях можно судить о распространенности опу-
холевого процесса,связи ее с крупными сосудами и окружающими ор-
ганами и тканями.
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