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усовершенствования врачей, Запорожье

Вввдениб. Магнитно-резонансная томофафия (МРТ), об-
ладая вьісокой разрешающей способностью, лишенная недо-
статков и ограничений других способов визуализации органов
грудной полости, таких как отсутствие «ультразвукового окна»
при зхокардиографии, лучевой нагрузки, необходимость кон-
трастирования камер сердца, а, порой, и инвазивность проце-
дури исследования при проведений компьютерной томогра-
фии, вентрикулографии и других рентгено-радиологических
исследованиях, является на сегодняшний день одним из самьіх
перспективних методов изучения сердечно-сосудистой систе-
ми Однако возможность изучения тонких структурно-морфо-
логических изменений всех отделов сердца, предоставляемая
МРТ не в полной мере удовлетворяет потребности кардиологов
и радиологов, так как структурним изменениям, как правило,
предшествуют функциональньїе нарушения, что обуславливает
необходимость поиска методических подходов для оценки
функциональньїх параметров сердца для наиболее ранней
оценки степени вьіраженности и прогнозирования динамики
развития патологических процессов Изменения диастоличес-
ких свойств миокарда является наиболее ранним маркером
формирования миокардиальной дисфункции, позтому целью
работьі явилась разработка способе оценки диастолических
свойств правого и левого желудочков по результатам магнитно-
резонансной томографии.

Материал и методьі. Исследование проводилось в два зта-
па — зтап разработки модели для оценки диастолических
свойств левого и правого желудочков сердца (ЛЖ, ПЖ) и зтап
проверки модели и получения контрольних даннмх. На первом
зтапе исследования обследовано 39 человек различного возрас-
та и пола с врожденньїми и приобретенньїми пороками сердца,

49



находившихся на лечении в кардиохирургическом отделении
областной клинической больнице, которьім бьіла проведена ка-
тетеризация Л Ж и ПЖ (в процессе вьіполнения рентгеноконт-
растной вентрикулографии) с прямим манометрическим изме-
рением максимального и минимального давлення в течении 5
последовательньїх сердечних циклов в их полостях, аорте и ле-
гочной артерии, данньїе которьіх усредняли. Кроме того, по
кривой внутрисердечного давлення определяли конечнодиасто-
лическое давление (КДД) в ПЖ и ЛЖ. Учитьівая, что у 14 боль-
ньіх вентрикулография бьіла проведена повторно, данньїе зтих
исследований (принимая во внимание поставленньїе цели рабо-
ти) рассматривали как независимое наблюдение. Таким обра-
зом, первичньїй массив состоял из 53 наблюдений. Для получе-
ния контрольних величин бьіло обследовано 19 лиц обоего пола
без признаков клинически значимой патологии сердечно-сосу-
дистой системи и бронхолегочного аппарата МРТ сердца про-
водили на аппарате "Мадпалпеу/1 (0,04 Тс), используя импульс-
ную последовательность частич-ного насьіщения (Р5) со
временем зхо (ТЕ) — 20-40 мс и временем повторення (ТК) —
200-700 мс, получая таким образом "ТГ'взвешенньїеи "средневз-
вешенньїе" (протонная плотность) томограмми при толщине
срезов 7-10 мм и количестве от 3 до 15 в конечнодиастолическую
фазу сердечного цикла. Обследование начинали с фронтальной
плоскости ("прикидочньїе") срезьі в количестве 2-5, после чего
переходили к базовьім, аксиальньїм томограммам с использова-
нием синхронизации исследования с сердечним циклом по зуб-
цу К ЗКГ. Изображения сердца и сосудов грудной полости в ди-
астолу получали без задержки радиочастотного импульса,
непосредственно после зубца К ЗКГ, для получения томограм-
мм в систолу подбирали такое время задержки, чтобьі сканиру-
ющий импульс попадал на нисходящее колено зубца Т ЗКГ.

В качестве параметров, характеризовавших диастоличес-
кие свойства миокарда желудочков сердца, определяли — диа-
столическую жесткость миокарда по методу Р. Оіатопгі и Л Рог-
гезіег [5], находя частное от приращения давлення в полости
желудочка за период диастольї (разница между конечнодиасто-
лическим и начальнодиастолическим давлением — НДЛ,) и удар-
ним об-ьемом (УО), которую виражали в мм рт ст/мл" 10 і, — диа-
столичсскую растяжимость — вьічисляли как величину,
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обратную диастоличегкой жесткости миокарда, находили также
фадиент начальнодиасголического давлення между ПЖ и ЛЖ,
которьій виражали в мм рт ст. УО ЛЖ вичислили по разнице ко-
нечнодиастолического и конечносистолического обьемов, кото-
рьіе вьічисляли по формуле ТесЬпоігіз С, УО ПЖ правого желу-
дочка определяли по методу [4]. Систолическое давление в
легочной артерии по результатам МРТ определяли способом,
разработаннмм в нашей лаборатории, используя индекс интен-
сивности магнитно-резонансного сигнала {2], давление в аорте
определяли по методу [3], давление заклинивания в легочной ар-
терии (ДЗЛК) определяли по методу [1], несколько модифициро-
вав процедуру измерения применительно к методике МРТ. С це-
лью сокращения времени обследования при проведений МРТ, в
отдельнмх случаях ограничивались конечнодиастолической фа-
зой сердечного цикла, для чего исследование вьіполняли без син-
хронизации с ЗКГ с интервалом ТК 600-800 мс. Необходимьіе для
дальнейших расчетов параметри получали исходя из результа-
тов зхокардиографии, вьіполненной в день проведення МРТ. Це-
лесообразность такого подхода и количественная сопостави-
мость получаемьіх при зтом данньїх проверена нами ранее.

Все статистические процедури проводили с использовани-
ем пакетов прикладних програми «5Р55* 7.0» (5Р55 Іпс),
«МісгозоГГ Ехсеї 97» (МісгозоЙ*), «5ТАТІ5ТІСАФ Гог Шіпсіотлге 5 0»
(5іаі5огі Іпс), отдельние статистические процедури и алгорит-
мьі реализовани в виде специально написанньїх программ на
алгоритмическом йзьіке Уізиаі Вазіс* 3.0 (МісгозоЙ*).

Результати. С целью поиска возможности определения
НДД и КДД в желудочках сердца по результатам МРТ, бил
сформирован массив наблюдений из следующих параметров
- давление в аорте и легочной артерии минимальное и макси-
мальное (равное диастолическому и систолическому давле-
нню в соответствующем сосуде), минимальние давлення в
ПЖ и ЛЖ (равние НДД в соответствующих камерах сердца),
давление в желудочках максимальное (равное максимально-
му — пиковому — систолическому давленню в желудочках),
КДЛ, в желудочках, ДЗЛК В последующем бьіл проведен корре-
ляционний анализ массива наблюдений с вичислением парних
козффициентов корреляции Кц Р Рігзоп между злементами
массива При анализе корреляционной матрицьі, дальнейшему
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изучению подвергались парьі признаков, имевших значимий
козффициент корреляции, более 0,5 по модулю. Для признаков,
удовлетворяющие вьішеуказанному критерию, бшли вьічисле-
ньі козффициентьі регрессии у по х используя линейную {у=а
х X + Ь), логарифмическую (у=а х І.п(Х) +Ь), степенную (у=а х
Xй), зкспоненциальную (у=а х еь"х), полиноминальную (второй
и третьей степени) регрессионньїе модели, добивайсь незави-
симого (оцененного с помощью критерия ВагЬіпЛУоіЬзоп),
нормального распределения остатков. Расчетньїе модели, не до-
статочно точно и адекватно (с уровнем значимости менее 0,05)
аппроксимирующие характер изучаемой функциональной за-
висимости при дальнейшем анализе не рассматривались. Окон-
чательньїй вьібор уравнений регрессии проводили с помощью
обобщенного критерия качества (ОКК), которьій вьічислялся
как взвешенная сумма обобщенного критерия точности и обоб-
щенного критерия адекватности. Веса зтих слагаемьіх составля-
ли соответственно 0,75 и 0,25, т є. точностньїм характеристикам
придавали больший вес. В качестве критерия точности использо-
вали нормированное значение средней относительной ошибки
аппроксимации, а в качестве критерия адекватности — норми-
рованное значение критерия ОагЬіп-Шоіпзоп. Числовое значе-
ние обобщенного критерия качества находилось диапазоне от 0
до 100. Минимальное значение соответствовало абсолютно пло-
хой модели, а максимальне* — идеально описьівающей характер
взаимосвязи. Пороговьім уровнем приемлемого качества ап-
проксимирующей модели считали значение обобщенного крите-
рия качества более 70.

В итоге нами бьіли отобраньї следующие регрессионньїе
уравнения, наиболее точно и адекватно описьівающие изучен-
ньіе закономерности:

НДДпж = 0,054 хДЛАс - 1,085 где
НДДпж — начальнодиастолическое давление в полости

правого желудочка (мм рт ст), ДЛАс — систолическое давление
в легочной артерии (мм рт ст) (ОКК составил 83);

НДДлж = 11,81 х ЩПДлж) - 49,99 где
НДДлж — начальнодиастолическое давление в полости ле-

вого желудочка (мм рт ст), ПДлж — пиковое давление в полости
левого желудочка (мм рт ст) (ОКК составил 87)

ПД лж, находимое по следующей формуле
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ПДлж = 0,907 X ААДс + 19,703 где
ПДлж — пиковое давление в полости левого желудочка

(мм рт ст), ААДс — систолическое давление в аорте (мм рт ст)
(ОККсоставил84).

КДДпж = 0,194 хДЗЛК + 0,082 хДЛАс - 0,21 где
КДДпж — конечнодиастолическое давление в полости пра-

вого желудочка (мм рт ст), ДЗЛК — давление заклинивания ле-
гочной артерии (мм рт ст), ДЛАс — давление в легочной арте-
рии систолическое (мм рт ст) (ОКК составил 89).

Учитьівая, что КДД ЛЖ, измеренное по кривой внутриже-
лудочкового давлення, вьісокодостоверно коррелировало с
ДЗЛК (г = 0,87) и практически не отличалось от него по абсо-
лютной величине, нами предлагается с целью упрощения рас-
четов, использовать значение ДЗЛК вместо КДД ЛЖ при ви-
числений диастолической жесткости миокарда ЛЖ.

При обследовании здоровьгх лиц, нами полученьї следующие
данньїе, иходя из расчетов по вьішеприведенньїм формулам:
НДДпж составило 0,08 ±0,008 мм рт ст, НДДлж — 7,75 ±0,07 мм рт ст,
КДДпж — 4,05±0,05 мм рт ст, ДЗЛК — 12̂ 21 ±0,2 мм рт ст, диа-
столическая жесткость миокарда правого желудочка —
52,67 ± 1,37 мм рт ст/мл* 10 ^, диастолическая жесткость миокар-
да левого желудочка 100,55±3,32 мм рт ст/мл" 103, диастоличес-
кая растяжимость ПЖ — 19,56 ±0,47 ед., диастолическая растя-
жимость ЛЖ — 10,47±0,34 ед., начальнодиастолический
градиент — 4,67±0,07 мм рт ст, конечнодиастолический гради-
ент — 8,17 ±0,5 мм рт ст.

Виводи. МРТ позволяет, наряду с диагностикой нару-
шений структурно-морфологических параметров сердца и
сосудов, проводить оценку степени вьіраженности функцио-
нальньїх изменений, и в частности, оценивать диастоличес-
кую функцию правого и левого желудочков Разработанная
методика расчета параметров, описьівающих диастоличес-
кую функцию миокарда позволяет адекватно оценивать диа-
столическую растяжимость, диастолическую жесткость же-
лудочков сердца, градиентн давлений в различние фазьі
диастольї и может бьіть широко рекомендована с целью ран-
ней диагностики заболеваний, у которьіх формирование диа-
столической дисфункции является патогномоничньїм при-
знаком
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РЕФЕРАТ
ОЦІНКА ДІАСТОЛИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРАВОГО

ТА ЛІВОГО ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ МЕТОДОМ
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ

О.П. Мягков, О.О. Черепок
На підставі результатів співставлений даних катетеризації порожнин серця
та магнітно-резонансної томографи розроблено спосіб визначення почат-
кового та кінцеводіастоличного тиску в шлуночках серця, что дозволило виз-
начити діастоличну розтягуємість, жорсткість, початково та кінцеводюсто-
личний градієнти тиску у правому та лівому шлуночках Наводяться всі
необхідні рівняння та методики розрахунків, контрольні показники, отримані
при дослідженні здорових осіб.
Ключем/ слова: магнгтно-резонансна томографія, дістола. міокард, правий
шлуночок серця, лівий шлуночок серця

РЕФЕРАТ
ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРАВОГО

И ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА МЕТОДОМ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСТОЙ ТОМОГРАФИИ

А.П. Мягков, А-А. Черепок
На оснований результате» сопоставления даннмх катетеризации сердца и
магнитно-резонансной томографии разработана методика определения
начального и конечнодиастолического давлений в желудочках сердца, что
позволило определить диастолическую расгяжимость, жесткость, началь-
ний и конечнодиастоличесий градиентьі давлений для правого и левого же-
лудочка Приводятся все необходимьіе формульї и методики раечетов, кон-
трольньїе данньїе модели, полученньїе при иселедовании здоровьіх лиц
Ключевью слова: магнитно-резонансная томография. диасюла. миокард.
правийжелудочек сердца, левьлйжелудочек сердца
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АЬяігасі
ТНЕ Е8ТIМАТIОN ОІА5ТОПС РКОРЕКТІЕ8 ОР ТНЕ КІСНТ

А1МБ ЬЕРТ НЕАКТ'5 УЕМТКІСІ.Е5 ВУ А МАСNЕТIС
КЕБС^АГМСЕ IМАСINС

А.Р. Міадкоу, А-А. СЬегерок
Оп тґіе Ьааз оі сотрагвоп от сіага пеагї'5 сатпетегігсгїюп апсі тадпетю гезо-
папсе ітадтд тпе тесгіпірие оі сіетегтіпагіоп тгтіаі апсі епсісіїскіоііс ргеззиге
т пеаг+'з уепїгісІе$ в сіеувіоресі II ґіа$ аііслл/есі То беїегтіпе а сііазїоііс ехіепзі-
Ьііі+у, Магсіпвзз, тіїіаі апсі епсісігаз+оііс ргеззиге дгасІіеп*5Ісх гідМ апсі ІеЙ УЄПІП-
сіе АН песвззагу їогтиіаз апсі саісиіа+іопх ївсппіривз, сопїгої сіакі о^ +Ие
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УДК 615 849 6161
ПРОМЕНЕВА ОЦІНКА СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ

НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (ІХС)
ТА АРИТМІЇ

М.Б. Первак, О.Л. Оборнєв, О.І. Шульженко, О.В. Котлубей
Донецький державний медичний університет, Донецьк

Вступ. Тактика ведення і прогноз життя у хворих на ІХС
значною мірою залежать від наявності у пацієнтів патологій,
що ускладнюють перебіг основного захворювання [1, 2, 3, 4]. В
першу чергу, це стосується серцевої недостатності та аритмій
[5, 6, 7] Для з'ясування впливу різних чинників на стан серця
при ІХС найчастіше використовують променеві методи
дослідження, що відзначаються високою точністю та інформа-
тивністю [8,9, 10].

Матеріал та методи. З метою визначення впливу аритмій
на перебіг ІХС нами було проаналізовано дані променевих
досліджень 76 пацієнтів з хронічними формами ІХС 53 з
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постінфарктним кардіосклерозом, 23 — зі стенокардією напру-
ги У 47 обстежених електрокардіографічно було виявлено по-
рушення ритму і (або) провідності. Діагноз ІХС було встановле-
но за клініко-електрокардіографічними і ехокардюграфічними
даними та підтверджено результатами клінічного динамічного
спостереження за перебігом хвороби. У 28 пацієнтів патологію
коронарних судин було верифіковано даними контрастної ко-
ронарографії, стан серця — даними ренгенконтрастної вентри-
кулографи.

У всіх пацієнтів було виконано доплерехокардіографічне
дослідження серця за стандартною методикою. Визначали
розміри порожнини лівих камер серця, товщину задньої стінки
лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки у систолу та
діастолу, об'єм та масу міокарда ЛІВОГО шлуночка, показники за-
гальної скоротності, а також часові та швидкісні параметри
діастолічноі функції лівого шлуночка

За допомогою стандартного пакету програм "Зіаіізііса їог
ШІІКІОЛУЗ" був проведений порівняльний аналіз отриманих ре-
зультатів у групах хворих з моноаритміями: синусовою
тахікардією (7 осіб), синусовою брадикардією (7 осіб), мерехт-
ливою аритмією та пароксизмальною тахікардією (7 осіб), екст-
расистолічною аритмією (7 осіб), комбінаціями аритмій (6 осіб),
блокадами (7 осіб) та їх поєднаннями з аритміями (6 осіб).

Результати. Дані проведеного дослідження представлені у
таблиці.

В порівнянні з пацієнтами з ІХС без аритмій, хворі на ІХС
з синусовою тахікардією мали достовірно менші кінцеві діас-
толічні розмір та об'єм лівого шлуночка, достовірно нижчі зна-
чення фракції викиду, ступеня укорочення передньо-заднього
розміру лівого шлуночка в систолу і швидкості раннього
трансмітрального кровотоку.

У пацієнтів із синусовою брадикардією були достовірно
меншими, ніж у хворих з ІХС без аритмій, кінцеві діас-
толічні розмір і об'єм лівого шлуночка, показники загальної
скоротності.

Ехокардюграфічні показники у хворих на ІХС з ме-
рехтінням та пароксизмами практично не відрізнялися від та-
ких у хворих на ІХС без аритмш (крім достовірно більшого
кінцевого діастолічного розміру у перших)
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Таблиця

Ехокардіографічні показники, що достовірно відрізняються
у хворих на ІХС в залежності від наявності аритмії (М±ш)

І рули хворих на ІХС

§ 9
О 1»п
-і

§ 2
£ и
О З

1-а-

о
X 0

І а
І £

8-5

І 2н її
о «

37,76
±.0,74

36,38 А
2,21

38,50 ±.
1,80

41,71 ±.2,45 44,41 ±.
2,47* р1

44,08 ±.
3,01* рі

40,85 і
2,30

41,5О±.
2,48

53,37
±.

0,84

47,25 ±.
2,27* 1,59*

58.64А
1,85*

Р1,р2

57,88±.
2,99

Р1,р2

58,92±_
3,06

РІ.Р2

54,62і
2,28

Р 1,р2

53.75І
2,24 рі

146,0
8±.

5,51

105,13
±_

12,18*

110,71 ±.
9,58*

177.17І
17,86

РІ.Р2

175,59 і
24,40
РІ.Р2

178,17 ±.
24,87
РІ.Р2

151.15І
14,56

Р1,р2

153,58 ±.
16,52

РІ.Р2

66,87
±

3.44

56,00 і
9,35

61,00±.
8,01

86,17±
14,66

88,76±.
14,46

96,08 ±.
18,31

76,92і
11,46

79,92±.
12,51

55,41
±.

1,08

47,75±.
3,19*

43.50І
3,89*

52,93і
3,30

46,18±
2,69*

45,67 і ,
3,39*

49,62±
4,03

50,33 і
3,65

29,05
±.

0,78

23,38±.
1,55*

21,(Ю±.
1,85*

27,46 ±.2,48

Р2
24,12±.
1,78*

2О,33±.
1,75* рЗ

25,46±.
2,29

23,25±.
2,05*

61,46
±.
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60,00 ±.
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5,03

65,14±.
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2,60* р і
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2,96 рі

63.20А
1,89
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±
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67,38 ±.
1,41

69,00±.
1,23
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74,64 ±.
2,70 рі

74,00±.
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73,20 і
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Таблиця (продовження)

3

П
Р

<

0,67
±.

0,0г

7,08
±_

0,33

9,04

0,68

О,55і
0,05*

7,02і
1,06

7.86І
1,12

0,54±
0,07

7,16 і
1,50

7,13і
0,76

О,84іО,І)9
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6,43 і
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7,64 ±
0,46

0,67і
0,08

6,66 і
1,14

9,16 і
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0,54і
0,04»
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7,66і
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6,ІЮі
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Примітка. В таблиці ' означає достовірну відмінність показників у групах
порівняно з групою хворих без аритмій, р1 — порівняно з групою хворих із
синусовою тахікардією. р2 — порівняно з групою хворих із синусовою
брадикардією. рЗ — порівняно з групою хворих із мерехтливою аритмією та
пароксизмальною тахікардією. р4 — порівняно з групою хворих із
екстрасистолічною аритмією, р5—порівняно з групою хворих із блокадами,
КСР — кінцевий систолічний розмір лівого шлуночка, КАР — кінцевий
діастолічний розмір, КДО — кінцевий діастолічний об'єм, КСО — кінцевий
систолічний об'єм, ФВ — фракція викиду, СУ — ступень укорочення
передньо-заднього розміру лівого шлуночка в систолу, ЗСР — ЗОВНІШНІЙ
систолмний розмір. ЗАР — ЗОВНІШНІЙ діастолічний розмір, ШРК — швидкість
раннього трансмітрального кровотоку, ГІРК — прискорення раннього
трансмітрального кровотока, ПАК — прискорення атрюльного кровотоку

При зіставленні показників у хворих з екстрасистолічною
аритмією з показниками у хворих на ІХС без аритмій у перших
достовірно більшим був кінцевий систолічний розмір при до-
стовірно менших показниках скоротності.

У групі хворих з поєднанням різних порушень ритму в
порівнянні з хворими на ІХС без аритмій були достовірно
більшими кінцевий систолічний розмір, зовнішній систолічний
розмір, достовірно меншими — показники загальної скорот-
ності лівого шлуночка, швидкість раннього трансмітрального
кровотоку, прискорення раннього та атріального трансмітраль-
ного кровотоку.

Порівняння аналогічних параметрів у хворих на ІХС з бло-
кадами та у хворих з ІХС без порушень ритму і (або) провідності
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виявило у перших достовірне зниження швидкості раннього
трансмітрального кровотоку

У хворих на ІХС з поєднанням порушення ритму і блокади на
відміну від хворих на ІХС без аритмій були достовірно меншими
ступінь укорочення передньо-заднього розміру лівого шлуночка в
систолу, прискорення раннього і атріального трансмітрального
кровотоку, збільшеним зовнішній діастолічний розмір.

При зіставленні груп хворих на ІХС з синусовою
тахікардією і брадикардією достовірних відмінностей виявлено
не було, а у хворих на ІХС з мерехтінням та пароксизмами у
порівнянні з першими були достовірно більшими кінцевий діас-
толічний розмір і об'єм лівого шлуночка, швидкість раннього
трансмітрального кровотоку.

У хворих на ІХС з екстрасистолічними аритміями в
порівнянні з хворими на ІХС із синусовою тахікардією
відмічалося достовірне збільшення кінцевих систолічного і
діастолічного розміру, кінцевого діастолічного об'єму лівого
шлуночка, а у хворих на ІХС з блокадами в порівнянні з іден-
тичними показниками достовірно збільшувалися кінцеві діас-
толічні розмір та об'єм, зовнішні систолічний і діастолічний
розміри.

При поєднанні різних аритмій у порівнянні з даними
при синусовій тахікардії були достовірно більшими кінцеві
систолічні розмір і об'єм, кінцевий діастолічний об'єм,
зовнішній систолічний та діастолічний розміри лівого шлу-
ночка, а у хворих зі сполученням аритмій і блокад до-
стовірно відрізнялися кінцеві діастолічні розмір і об'єм ліво-
го шлуночка, а також його зовнішній діастолічний розмір
(були більшими).

Хворі на ІХС із синусовою брадикардією мали достовірно
менші кінцеві діастолічні розмір та об'єм, ступінь укорочення
передньо-заднього розміру лівого шлуночка в систолу,
швидкість раннього трансмітрального кровотоку в порівнянні з
хворими на ІХС з мерехтливою аритмією або пароксизмальною
тахікардією

На відміну від групи хворих на ІХС з синусовою бради-
кардією, у групах хворих на ІХС з екстрасистолічною аритмією,
поєднанням різних аритмій та блокадами були достовірно
більшими кінцеві діастолічні розмір та об'єм
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У хворих на ІХС з мерехтливою аритмією або пароксиз-
мальною тахікардією в порівнянні з хворими на ІХС з екстраси-
столічною аритмією не було знайдено достовірно відмінних по-
казників, а в порівнянні з хворими на ІХС з блокадами,
поєднанням різних аритмій та зі сполученням аритмій і блокад —
достовірно більшою була швидкість раннього трансмітрального
кровотоку.

Ехокардіографічні показники в групах хворих на ІХС з ек-
страсистолічною аритмією та у хворих на ІХС з блокадами до-
стовірно не відрізнялися.

В цілому, враховуючи данні таблиці, можна говорити про
те, що мінімальні розміри і об'єми лівого шлуночка були у хво-
рих на ІХС з синусовою тахікардією. На наш погляд, така благо-
получна картина геометрії лівого шлуночка у хворих на ІХС з
синусовою тахікардією виходила не за рахунок кращого
функціонального стану, а за рахунок того, що при тахікардії
страждає наповнення лівого шлуночка, і тому порожнина його
збільшується в меншій мірі.

Максимальними розміри і об'єми лівого шлуночка були у
хворих на ІХС з поєднанням різних порушень ритму.

Стан загальної скоротності лівого шлуночка був також у
цій групі (фракція викиду 45,67 ±3,39%, ступінь укорочення пе-
редньо-заднього розміру лівого шлуночка в систолу
20,33±1,75%) і у пацієнтів з ІХС та синусовою брадикардією
(43,50±3,89% і 21,00±1,85% відповідно).

Діастолічна функція в найбільшій мірі була порушена при
поєднанні різних порушень ритму і при сполученнях аритмій з
блокадою (в цих групах значення швидкості і прискорення ран-
нього трансмітрального кровотока були мінімальними).

Висновки. Ускладнення перебігу хронічної ішемічної хво-
роби серця порушеннями ритму і (або) провідності суттєво
впливає на морфологічний і функціональний стан серця
Найбільш виражені зміни геометрії лівого шлуночка, його ско-
рочувальної здатності та наповнення його кров'ю у діастолі роз-
виваються у хворих на ішемічну хворобу серця з поєднанням
різних аритмій.
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ЛУЧЕВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЬІХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС)

И АРИТМИЯМИ
М.Б. Первак, А.Л. Оборнев, А.И. Шульженко, Е.В. Котлубей

Анализ результате* лучевого иселедования у 76 пациентов с хроническими
формами ИБС (53 — с постинфарктньїм кардиосклерозом. 23 — со стено-
кардией напряжения), из которьіх у 47 бьіли вьшвлвнм нарушения ритма и
(или) проводимости, показал, что осложнение течения болезни аритмией
существенно влияет на состояние сердца у зтого контингента больньїх На-
иболее вмраженньїе изменения геометрии левого желудочка, его сократи-
тельной способности и наполнения его кровью в диастоле развиваютея у
больньїх ИБС с сочетанннми аритмиями
Ключевьіе слова, лучевое иселедование, ишемическая болезнь серАиа.
аритмии

ПРОМЕНЕВА ОЦІНКА СТАНУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ
НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (ІХС) ТА АРИТМІЇ

М.Б. Первак, О.Л. Оборнєв, О.І. Шульженко, О.В. Котлубей
Аналіз результатів променевих досліджень 76 пацієнтів з хронічними форма-
ми ІХС (53 — з постінфарктним кардіосклерозом, 23 — зі стенокардією на-
пруги), з яких у 47 було виявлено порушення ритму і (або) провідності, пока-
зав що ускладнення перебігу хвороби аритмією суттєво впливає на стан
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серця у даного контингенту хворих. Найбільш виражені зміни геометрії лівого
шлуночка, його скорочувальної здатності та наповнення його кров'ю у діас-
толі розвиваються у хворих на ІХС з поєднанними аритміями
Ключові слова: променеве АОСЛІДЖЄННЯ, ішемічна хвороба серця, аритмії
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76 ратіептз \ллтЬ сгігопіс ізспетіс ґіеагт аЧзеазе (53 — \л/ітп розтіптагстіопаї саг-
о!іО5СІего$І5,23 — \*ітгі апдіпа рестогі$) \л/еге ехатіпеа1.47 регюгв оі тИет Ітау-
іпд аггпутглтіаз АпаІуя$ от гезиїтз от гасіюіодісаі зтиоіу ої тґіе$е ратіептз гіаз
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Кеу нокі&: гасіїоіоду ехатіпаіюп. всіїетіс ґіеагт сУгаеоза аггііуШтіаз

Надійшла 9 січня 2003 р

ІІА0501369

УДК-615 849 616 23

КТ-СЕМИОТИКА И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЬІ
ЗКЗОГЕННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА

И.П. Скрьшникова, Н.В. Момот, И.П. Вакуленко,
Н.В. Танасичук-Гажиева, Е.В. Ганнова

Донецкий государственшлй медицинами университет, Донецк

Интерстициальньїе заболевания легких включают в себя
большую группу разнообразньїх по зтиологии и механизмам
развития заболеваний, общими чергами которьіх является вос-
паление и дезорганизация альвеол, меж-альвеолярньїх прост-
ранств, приводящих в конечном итоге к развитию легочного
фиброза [1-3]. Проблема диагностики аллергических заболева-
ний легких в настоящее время чрезвмчайно актуальна (6, 7]
Недостаточно известной и мало изученной формой зтих забо-
леваний является зкзогенньїй аллергический альвеолит
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