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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОГО РОЗЧИНУ ХЛОРИДУ НАТРІЮ З РОЗЧИНАМИ
ПДРОНСИЕТИЛКРОХМАЯІВ В ТЕРАПІЇ КРИТИЧНИХ СТАНІВ
Могильник A.L,Ш умейко О .Г.
Курс анестезіології та реаніматології
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Хворі реанімаційних відділень а стані декомпенсованого шоку потребують негайного проведення 
інтенсивної терапії з метою попередження розвитку поліорганної недостатності. Гіпертонічний розчин 
хлориду натрію (NaCI 10%) дао змогу за короткий проміжок часу та з використанням меншого об’єму 
рідини збільшити об'єм циркулюючої крові, покращити показники гемодинаміки, зменшити розлади 
мікроциркуляції. Фізіологічною основою гемодинамічного ефекту NaC110% є мобілізація рідини з поза
клітинного простору в судинне русло через різницю концентрацій іонів натрію. Але слід зважати на 
короткочасність волемічного ефекту сольових розчинів, тому є доцільним використання їх суміші з гід- 
роксіетилкрохмалами (ГЕК).

Були досліджені хворі, які поступали із шоковими реакціями. Проводилась інфузія суміші NaCI 10% 
із 6% розчином ГЕК в співвідношенні 1:1 в центральну вену дозою 7 мл/кг зі швидкістю 15-20 мл/хв з 
наступною інфузією розчину Рінгера. З лабораторних показників контролювались гемоглобін, гематок
рит, електроліти плазми, осмолярність крові при поступленні, після інфузії та через добу.

В усіх хворих відмічалися стабілізація гємодинамічних показників, покращення мікроциркуляції, 
відновлення діурезу, швидке виведення з шоку та відсутність подальших ускладнень.

Таким чином, використання суміші NaC110% з ГЕК має позитивний ефект щодо швидкої стабілізації 
гемодинаміки і є перспективним в корекції шокових станів.

УДК 516.61-006.03.071
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Проблема діагностики об’ємних утворень нирок є надзвичайно актуальною для сучасної урології, 
що пояснюється малосимптомним перебігом захворювання. В той же час рання діагностика дозволяє 
оптимізувати лікування хворих на рак нирки, а в окремих випадках виконати органозберігаючу опера
цію. Лише поодинокі дослідження висвітлюють можливості доплерографії у діагностиці об’ємних утво
рень нирок. При цьому автори по-різному оцінюють інформативність ультразвукових методів діагнос
тики.

Наукова новизна роботи полягає з тому, що вперше проведений аналіз діагностичної цінності до
плерівської ультрасонографії при об’ємних утвореннях нирок.

Мета роботи -  оптимізація діагностики об'ємних утворень нирок.
Обстежені 43 хворих на рак нирки, які впродовж 2004 - 2006 рр. знаходились на лікуванні в уроло

гічних відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні ім.М.В.Скліфосовського та Полтавського об
ласного клінічного онкологічного диспансеру. Усім хворим проведене загальноклінічне обстеження та 
с.ірошкальна ультрасонографія нирок, доплерівська ультрасонографія нирок виконана 31 хворому, 
комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія 26 та 17 хворим відповідно. При прове
денні доплерівської ультрасонографії в 96,8% випадків виявлені ознаки неоангіогенезу -  порушення 
судинного малюнку нирки з наявністю незрілих пухлинних судин, артеріовенозних шунтів. Діагностич
на чутливість доплерівської сонографії, КТ та МРТ склала 96,8%, діагностична специфічність -  
100,0%, діагностична ефективність -  94,2%.

Висновок. Враховуючи економічну доцільність, неінвазивність та високу інформативність доплерів
ської ультрасонографії, вона може з успіхом використовуватись для діагностики новоутворень нирки з 
метою оптимізації подальшої лікувальної тактики.
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