
женню хвилинного об'єму крові і збільшення загального периферично-
го судинного опору (майже в 2,4 рази в порівнянні з нормою). Най-
частішими ознаками електрокардіографічних відхилень при гіпотиреозі
були брадікардія, зниження амплітуди комплексу QRS і зглаженність
зубця Т, які відмічалися у 66% хворих первинним гіпотиреозом. Незва-
жаючи на частоту і вираженність ЕКГ зрушень у обстеженних.вони по-
винні трактуватися не як наслідок ішемічної хвороби серця, а як резуль-
тат розвитку метаболічних порушень.

Висновки. Застосування комплексу рентгенологічного,ультразвуко-
вого і електрокардіографчного дослідження серця дало можливість от-
римати повну інформацію про морфологічні і функціональні зміни сер-
ця при первинному гіпотиреозі.
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МОЖЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ЕХО КАРДІОГРАФІ І

В ДІАГНОСТИЦІ ЗМІН МАЛОГО КОЛА
КРОВООБІГУ І СЕРЦЯ ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗІ

Спузяк М.І., Олейникова СП., Шармазанова О.П.
(Харків)

Введення. Підвищення функції щитовидної залози приводить до
розвитку тиреотоксикозу. Найважливішим за частотою і значенням
симптомом тиреотоксикоза є серцево-судинні порушення,в діагностиці
яких променеві методи дослідження, поряд з клінічними і інструмен-
тальними, відносяться до провідних.

Матеріал і методи. Проаналізовані результати рентгенологічного і
ехокардіографічного дослідження серцево-судинної системи в 57 хво-
рих на тиреотоксикоз у віці від 26 до 57 років. Ехокардіографія прове-
дена в ЗО хворих на апараті "Aloka SSD-288". Рентгенологічне
дослідження проводилось в стандартних положеннях (в першому косо-
му положенні з контрастуванням стравоходу) з метою диференційної
діагностики з мітральними вадами серця.

Результати. Рентгенологічне дослідження було провідним при візу-
алізації змін легеневого малюнку (ознаки легеневої гіпертензії,венозно-
го застою), які спостерігалися у хворих з середньою важкістю і важких
формах тиреотоксикоза. "Тиреотоксичне" серце рентгенологічно ха-
рактеризувалося мітральною конфігурацією, збільшенням в розмірах за
рахунок обох шлуночків, значно більше лівого, відсутністю збільшення
лівого передсердя, зниженням тонусу і значними порушеннями скоро-
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чувальної здібності (тахікардія,аритмія,збільшення амплітуди скорочен-
ня при легких і середньої важкості формах тіреотоксикоза, зниження
амплітуди скорочення при важких і тривалих формах захворювання).
При ехокардіографії відмічалася гіперкінезія міокарду, що проявлялося
у збільшенні амплітуди скорочення задньої стінки лівого шлуночка,
фракції викиду, ступеня вкорочення передньо-заднього розміру лівого
шлуночка, швидкості вкорочення циркулярних волокон міокарда. Крім
того, визначалося збільшення хвилинного об'єму крові і зниження за-
гального периферичного судинного опору.

Висновки. Рентгенологічне і ехокардіографічне дослідження дає
цінну діагностичну інформацію про стан серцево-судинної системи при
тиреотоксикозі.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ
ПРИ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ,

ОСЛОЖНЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

Суворова Ю.В., Таразов П.Г.,
Жаринов Г.М., Винокуров В.Л.

(Санкт-Петербург, Россия)

Введение. Цель—определить эффективность артериальной эмбо-
лизации для остановки кровотечения из злокачественной опухоли ор-
ганов малого таза.

Материал и методы. За период 1984-1997 гг. тазовая артерио-
графия и эмболизация внутренних подвздошных артерий (ВПА) выпол-
нена 62 больным в возрасте 24-84 лет с неоперабельными опухолями
матки (29) и мочевого пузыря (33), осложненными кровотечением, ре-
зистентным к консервативной терапии. Эмболизацию осуществляли
аутогемосгустками, частицами поливинилалкоголя, мелко нарезанной
гемостатической губкой и металлическими спиралями.

Результаты. Кровотечение прекратилось в ближайшие 1-6 часов
после эмболизации у всех 29 больных (100%) раком матки и у 29 из 33
(88%) пациентов раком мочевого пузыря. В оставшихся четырех на-
блюдениях гематурия уменьшилась и была окончательно купирована с
помощью консервативной гемостатической терапии. Постэмболизаци-
онный синдром проявлялся болями внизу живота, в поясничной и яго-
дичных областях,повышением температуры тела до 39°С. Ишемические
осложнения наблюдались у трех больных (5%). Рецидивы кровотечения
наблюдались в 13 (21%) случаях. Их лечение заключалось в консерва-
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