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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч є 

важливою і складною проблемою абдомінальної хірургії, насиченою 

нестандартними та неординарними ситуаціями, яка потребує комплексного 

підходу й тісної співпраці фахівців різних спеціальностей (міждисциплінарний 

підхід) для досягнення позитивного і прогнозованого результату (Братусь В.Д., 

2007; Запорожан С.Й., 2011; Фомін П.Д., 2012). 

Частота ШКК залишається високою (50-172 випадків на 100 тис. жителів 

на рік) всупереч протокольному лікуванню виразкової хвороби («Маастріхтські 

консенсуси») та внаслідок зростання чисельності геронтологічної групи хворих 

(Фомін П.Д., 2010).  

Основними причинами кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового 

тракту є пептична виразка (57,9%), ерозивно-виразковий гастрит (14%), 

пухлини шлунка (7,5%), синдром Мелорі-Вейса (7%), ВРВ стравоходу і шлунка 

(6,4%) (Фомін П.Д., 2010; Нікішаєв В.І., 2011). Рідкісними джерелами ШКК 

вважають аневризми черевного відділу аорти та її вісцеральних гілок, ППЗ і 

кісти печінки, а також аорто-тонкокишкові нориці, які виникли після 

реконструктивних операцій на аорті (Мокрик Ю.М., 2010; Степанова Ю.А., 

2011; Sudheendra D., 2014). 

Найвищий рівень летальності спостерігається при екстрених операціях з 

приводу триваючої кровотечі – 27,3%, при превентивних операціях (високий 

ризик рецидиву геморагії ) цей показник становить 15-25% (Братусь В.Д., 2007; 

Дзюбановський І.Я., 2010). 

Все частіше причинами дуоденальних кровотеч є гемобілія і вірсунгорагія 

з несправжніх аневризм гілок черевного стовбура (Ничитайло М.Ю., 2009; 

Нікішаєв В.І., 2010; Степанова Ю.А., 2011; Guillon R., 2013; Uitervaal M.T., 

2016). Саме такі кровотечі, зокрема з псевдокіст підшлункової залози, 

становлять значні труднощі у діагностиці, при виборі тактики лікування та 

технічного виконання операції (Криворучко І.А., 2016). 

Спонтанні крововиливи у псевдокісту зустрічаються в 1,4-8,4% випадків. 

Найбільш частими джерелами кровотечі є селезінкова (30-50%), шлунково-

дванадцятипала (17%) та підшлунково-дванадцятипала артерії (11%), значно 

рідше – печінкова та ліва шлункова артерії, а також аорта. У загальній 

структурі гастродуоденальних кровотеч геморагії в порожнину ППЗ та в 

просвіт травного каналу належать до рідкісних і становлять не більше 0,8%. 

Летальність складає 40-90% при невчасно діагностованих спонтанних 

кровотечах, а після лапаротомії «всліпу» з приводу таких кровотеч – сягає 75-

90% (Поліщук В.Т., 2011). Ендоваскулярна емболізація таких аневризм суттєво 

покращує результати лікування і позбавляє хворих від травматичних відкритих 

операцій з високим ризиком летального висліду (Мокрик Ю.М., 2010; Guillon 

R., 2003; Uitervaal M.T., 2009). 

Адекватне застосування сучасних діагностичних засобів, зокрема, 

ультрасонографічних, ендоскопічних, рентгенологічних (комп’ютерна 

томографія, ангіографія), збільшує можливість вчасно поставити діагноз, а 
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використання малоінвазивних ендоваскулярних і ендоскопічних методів 

лікування сформованих ППЗ, які сполучаються із вірсунговою протокою, 

збільшує шанси на одужання у соматично тяжких пацієнтів, в яких проведення 

відкритих операційних втручань пов’язане з високим ризиком (Авдосьєв Ю.В., 

2009; Русин В.В., 2016; Sachdev U., 2006). 

При цирозі печінки портальна гіпертензія є наслідком складного 

комплексу патофізіологічних порушень (Русин В.І., 2007; Garcia-Tsao G., 2007).   

Крім того, причиною ПГ може бути ще низка захворювань із порушенням 

кровоплину також на підпечінковому та надпечінковому рівнях (Румянцев К.Є., 

2011; Wongcharatrawee S., 2000).  

Підвищений тиск у системі ворітної вени призводить до різкого 

збільшення кровоплину по колатеральних шляхах, насамперед через першу їх 

групу — гілки лівої шлункової вени і короткі вени шлунка у стравохідні, 

діафрагмальні та міжреберні вени – басейн непарної й напівнепарної вен. 

Наслідок такого скидання — варикозно-розширені вени стравоходу і шлунка — 

різко погіршує прогноз для життя хворого через виникнення профузних 

кровотеч. Іншим небажаним наслідком ПГ є асцит (Бутирський А.Г., 2012). 

Спленомегалія, що є наслідком застою крові в селезінці і збільшеного 

об’ємного кровоплину по селезінковій артерії, своєю чергою, ускладнюється 

синдромом гіперспленізму. Це призводить до хронічної анемії, тромбоцитопенії 

та гіпокоагуляції внаслідок підвищеного лізису форменних елементів крові у 

селезінці. Таким чином, супровідний гіперспленізм різко погіршує прогноз 

виживання при розвитку кровотечі із ВРВ стравоходу і шлунка. Крім того, у 

цієї групи пацієнтів значно обмежується обсяг лікувальних підходів, 

насамперед хірургічної корекції ПГ та її ускладнень,  хіміотерапії вірусного 

гепатиту (Кондратюк В.А., 2002; Русин В.І., 2009). 

Відтак, проблема лікування пацієнтів із ПГ та гіперспленізмом спонукає 

до застосування у клінічній практиці комбінації ендоскопічного лігування вен 

стравоходу і склеротерапії вен шлунка у поєднанні з парціальною емболізацією 

селезінкової артерії, а в окремих випадках і емболізації лівої шлункової артерії. 

Цей комплекс заходів спрямований як на профілактичне зниження об’ємного 

кровоплину у портальній системі, так і на корекцію ускладнень, які вже 

виникли (Русин В.І., 2007; Авдосьєв Ю.В., 2009; Грубник В.В., 2010). 

Отже, незважаючи на значні досягнення медикаментної терапії та 

ендоскопічної техніки, летальність при гострих гастро-дуоденальних 

кровотечах, зокрема при їх рецидивах, залишається незмінно високою. 

Використання сучасних ендоваскулярних технологій для покращення 

результатів лікування цього контингенту пацієнтів в Україні стає актуальним 

сучасним методом, який може претендувати на альтернативу конвенційному 

операційному втручанню. Однак, насьогодні не опрацьовані ендоваскулярні 

методики для профілактики рецидиву кровотечі та відсутні конкретні 

показання щодо їх диференційованого застосування. Саме це не дає змогу 

віднести ці малоінвазивні методи гемостазу до переліку стандартних 

діагностично-лікувальних заходів. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

узагальненням наукових робіт кафедри хірургії та ендоскопії факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького на тему: ‘‘Розпрацювання та визначення 

диференційованих показань до методів профілактики моно- та поліорганної 

недостатності’’ (державна реєстрація № 0110U002149), ‘‘Обгрунтування 

моніторингу діагностики, стратегія профілактики та стандартизація методів 

лікування кровотеч в шлунково-кишковий тракт’’ (державна реєстрація № 

0115U000042). Здобувач є співвиконавцем цих науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Покращення результатів лікування 

хворих з ГГДК шляхом опрацювання і впровадження в клінічну практику 

диференційованої тактики діагностики і лікування на основі алгоритмів з 

використанням рентгенендоваскулярних методик для верифікації джерела 

кровотечі, досягнення стійкого гемостазу і профілактики РК. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити нозологічну структуру ГГДК та її зміни в розрізі часу. 

2. З’ясувати фактори ризику виникнення РК та динаміку його частоти. 

3. Визначити показання для ангіографії та ендоваскулярних втручань 

при ГГДК. 

4. Вдосконалити методи постійного і тимчасового ендоваскулярного 

гемостазу залежно від локалізації і причини кровотечі. 

5. Опрацювати діагностично-лікувальний алгоритм з використанням 

ендоваскулярних операцій у пацієнтів з ГГДК неварикозного ґенезу та оцінити 

результати його впровадження. 

6. Оцінити безпосередній і віддалений вплив ЕСА на перебіг 

захворювання у хворих з варикозними кровотечами при ПГ та на основі цього 

опрацювати діагностично-лікувальний алгоритм з використанням 

ендоваскулярних методик. 

7. Оцінити віддалені результати комплексного лікування пацієнтів з 

варикозними кровотечами при ПГ. 

Об'єкт дослідження: гострі гастро-дуоденальні кровотечі. 

Предмет дослідження: ендоваскулярні методики для діагностики, 

лікування і профілактики ГГДК неварикозної та варикозної етіології.  

Методи дослідження. Згідно визначених завдань даної роботи ми 

застосували наступні методи обстеження: клінічні (анамнез, оцінка загального 

стану та тяжкості кровотечі) та лабораторні дослідження (загальний та 

біохімічний аналіз крові), ендоскопічне обстеження, ультрасонографію органів 

черевної порожнини, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію органів 

черевної порожнини, ангіографію, визначення тяжкості крововтрати за шкалою 

В.Д. Братуся, прогнозування результату лікування за шкалою Rockall,  

статистичну обробку результатів дослідження (програмне забезпечення 

Microsoft Excel та Statistic for Windows®). 

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено чітку 

тенденцію до поступового зменшення частки хворих з шлунково-кишковими 

кровотечами виразкового ґенезу (у 2007-2013р.р. середня кількість 
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госпіталізацій – 251/рік, у 2014-2017р.р. – 180/рік з одночасним зростанням 

подібних показників серед контингенту хворих з варикозними кровотечами 

(107 vs 123/рік).  

Доведено, що селективна або суперселективна емболізація судини мішені 

перманентними емболами або спіралями є оптимальним методом 

ендоваскулярної зупинки гострих гастро-дуоденальних кровотеч неварикозного 

ґенезу. Вперше встановлено, що він дає змогу уникнути ургентного 

конвенційного втручання у 84% пацієнтів при кровотечах виразкового та 

пухлинного ґенезу та у 93,7% випадків при псевдокістах підшлункової залози. 

Багатофакторним дискримінантним аналізом доведено, що наявність 

варикозних вен шлунка 1 типу і кількість ШКК в анамнезі понад 4 є 

незалежними предикторами кровотеч після ЕСА. 

Вперше відстежено віддалені результати для пацієнтів зі шлунково-

кишковими кровотечами варикозної етіології після комбінованого лікування з 

емболізацією селезінкової артерії протягом часу від 1 до 68 міс. Медіана 

кумулятивного безподійного виживання методом Каплан-Мейєра становила 

53,9 міс. Подіями вважали РК, смерть від причин, пов’язаних з ПГ, а також 

фіксували комбіновану кінцеву точку (кровотеча і/або смерть) і потребу в 

повторних сеансах ендоскопічного лікування.  

Доведено, що використання ЕСА у комплексному лікуванні хворих з ПГ 

дозволило суттєво поліпшити віддалені результати, зокрема – зменшити 

частоту РК з 14,6% до 5,4% (р<0,05), знизити летальність з 9,6% до 8,1%, 

суттєво полегшити прояви гіпеспленізму. 

Розроблено алгоритми застосування ендоваскулярних методик у 

діагностиці, лікуванні та профілактиці гострих гастродуоденальних 

кровотеч варикозної і неварикозної етіології. Розроблено власний метод 

вибору і розрахунку кількості емболізуючих матеріалів. Виокремлено 

предиктори ефективності ендоваскулярної емболізації. 

Практичне значення отриманих результатів. В клінічну практику 

впроваджено ендоваскулярні методи діагностики, профілактики і лікування 

ГГДК. Запропоновані алгоритми поєднання ендоваскулярних втручань з 

ендоскопічними та медикаментною терапією при кровотечах варикозної і 

неварикозної етіології. Одержані результати впроваджені в роботу 

хірургічних відділень КНП «КЛШМД м. Львова», Львівської ОКЛ, ОДКЛ 

«Охматдит», Івано-Франківської ЦМЛ, Волинської обласної лікарні, 

Луцької міської лікарні. 

Особистий внесок здобувача. Мету, завдання та методи обстеження 

автор визначив разом з науковим керівником, особисто провів літературно-

патентний пошук. Наведені в роботі конкретні результати дослідження 

здобувач отримав особисто. Автор сформував базу даних, провів 

статистичне опрацювання та узагальнення результатів дослідження, 

оформив та написав дисертацію. Консультував хворих з ШКК на предмет 

доцільності діагностичної і лікувальної ангіографії. Самостійно провів 

відбір пацієнтів та їх обстеження, особисто виконав більшість 

ендоваскулярних втручань. Сформував висновки та практичні рекомендації. 
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У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, роль автора у 

фрагментах ендоваскулярних методик була провідною. 

Апробація результатів дисертації. Результати та положення 

дисертації викладено на: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю: ‘‘Нестандартні ситуації в хірургії’’ (Рівне, 2013), науково-практичній 

міждисциплінарній конференції ‘‘Захворювання підшлункової залози в 

педіатрії’’ (Львів, 2013), міжнародній науково – практичній 

міждисциплінарній конференції ‘‘Вісцеро-васкулярний контінуум – 

фізіологія, патологія, клінічні прояви, шляхи корекції’’ (Ужгород, 2014), 

телесимпозіумі ‘‘Шлунково-кишкові кровотечі: шляхи вирішення 

проблеми’’ (Львів, 2015), конференції з міжнародною участю ‘‘Х 

Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в 

клініці»’’ (Львів, 2015), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю ‘‘Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії’’ (Вінниця, 2017), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю ‘‘IV 

прикарпатський хірургічний форум’’(Яремче, 2018).   

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць: 5 

статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (5 з них 

індексуються в наукометричних базах даних), 3 статті у інших виданнях, 1 тези 

у матеріалах науково-практичної конференції, у співавторстві видано 1 

навчальний посібник, рекомендований ЦМК МОЗ України, що містить 

матеріали дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 179      

сторінках друкованого тексту, з яких 136 займає основний зміст, і 

складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, 3 розділів 

власних досліджень, висновків, списку використаних джерел, з яких 132 

кирилицею і 81 латиницею, та додатків. Текст ілюстровано 34 таблицями та 

22 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Залежно від етіології кровотеч 

пацієнтів ретроспективного та проспективного дослідження поділено на групи 

кровотеч неварикозного ґенезу і варикозних геморагій на грунті ПГ. 

Ретроспективну групу неварикозних кровотеч склали 639 пацієнтів, яким 

було виконано ендоскопічний гемостаз протягом 2007-2013 рр. Усього було 

виконано 153 ендоскопічних втручань у хворих з триваючою кровотечею і 486 

— зі стигматами перенесеної кровотечі (Forrest II) з метою запобігання 

рецидиву. Первинного гемостазу не досягнуто в 4 осіб, РК виникли у 69 

(10,86%).  

Група проспективного дослідження складалася із 35 хворих із 

кровотечами з верхніх відділів травного каналу неварикозної етіології, яким 

виконано ендоваскулярні втручання у відділенні інтервенційної радіології 

КМКЛШМД м. Львова за період 2009-2018 рр. Хворих проспективної групи з 

кровотечами неварикозного генезу розподілено на осіб з геморагіями 

виразкового та пухлинного характеру (19 хв.) та ППЗ (16 хв.).  
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В підгрупі виразкових та пухлинних уражень переважали пацієнти з 

тяжким ступенем крововтрати за шкалою В.Д. Братуся (1988 р.), медіана рівня 

гемоглобіну становила 69 г/л (від 34 до 100 г/л. У всіх пацієнтів стан розцінено, 

як тяжкий і вкрай тяжкий. За шкалою J. Rockall (1996 р.) оцінка коливалася від 

3 до 9 (медіана 7 балів). Тобто більш, ніж у половини хворих (63,2%) ризик РК і 

смерті перевищував 50%.  

Підгрупу геморагій в порожнину ППЗ склало 16 пацієнтів. За шкалою 

В.Д. Братуся (1988 р.), у цих пацієнтів виявлено середню та тяжку крововтрати. 

Більшість пацієнтів мали стабільну гемодинаміку на фоні вираженої анемії. 

Критеріями добору пацієнтів на ангіографічне втручання були: 

1) локалізація джерела геморагії в басейні артерії, що передбачала високу 

ймовірність ефективної катетеризації і обтурації цільової судини, або характер 

джерела кровотечі був неясним і ангіографія мала насамперед діагностичний 

характер;  

2) високий ризик РК в силу складності ендоскопічного гемостазу або 

кілька його спроб уже були невдалими; 

3) високий ступінь ризику конвенційного операційного втручання. 

Більшість пацієнтів нашого спостереження згідно класифікації ASA (American 

Siciety of Anaesthesiology  - Американської асоціації анестезіологів) мали 

високий третій і четвертий клас операційного ризику.  

Ретроспективну групу пацієнтів з стравохідно-шлунковими кровотечами 

на грунті ПГ склало 1577 осіб за період 2007-2013 рр. Група проспективного 

дослідження включала 252 пацієнтів, які лікувались у центрі лікування ШКК 

комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова з 

приводу кровотеч портального генезу (з ВРВ стравоходу і шлунка) за період з 

2009 до 2017 р., і яким було проведено ендоскопічні та ендосваскулярні 

лікувальні інтервенції. Проаналізовано дані бази діагностичних і лікувальних 

ендоскопічних втручань, УСГ в цих пацієнтів після лікування, проведено 

письмове опитування частини пацієнтів групи ПГ у віддаленому періоді згідно 

розробленої анкети. Усього за вказаний період у всіх хворих використано 

ендоскопічні і ендоваскулярні методики, у т.ч. ЕСА – у 74 (29,4%), лише 

ендоскопічні – у 178 (70,6%). Чоловіків було 143, жінок – 109; медіана віку 54 

р. (від 23 до 83 р.). Період спостереження, повторних планових і невідкладних 

курсів лікування у клініці коливався від 1 до 9 років. Основну групу 

дослідження становили 82 хворих із кровотечами з верхніх відділів травного 

каналу варикозної етіології на грунті ПГ різного ґенезу, яким виконано 

ендоваскулярні втручання. Решта 178 хворих склали групу порівняння при 

оцінці віддалених результатів лікування. 

У більшості пацієнтів (83,5%) була стадія В за інтегральною бальною 

системою Child-Pugh. В анамнезі 75 (91,5%) пацієнтів лікувалися з приводу 

стравохідно-шлункової кровотечі з ВРВ стравоходу і/або шлунка, причому у 45 

(60%) з них відзначено 2-3 епізоди геморагії. З метою профілактики подальших 

РК у віддаленому періоді хворим застосовували одно або кількаетапне 

ендоскопічне лігування. Переважній більшості пацієнтів виконували ЕЛВВ 

перед емболізацією СА (62 пацієнти), однак у 4 хворих після емболізації 
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проведено повторну сесію ЕЛВВ, а у 3 – первинну. У цьому випадку ЕСА 

відігравала роль втручання, яке зменшувало ризик ускладнень ЕЛВВ. Треба 

сказати, що у 5 пацієнтів після ЕЛВВ до ЕСА були РК. Склеротерапію 

проведено у 25 пацієнтів (30,5%), у т.ч. в 11 як додатковий метод лікування 

ВРВ стравоходу при їх розсипному типу, або як невідкладний захід при 

триваючій кровотечі.  

Група пацієнтів проспективного дослідження підлягала 

загальноприйнятим методам обстеження згідно існуючих клінічних протоколів 

(аналіз скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивного стану). Для 

визначення показань до застосування ендоваскулярної емболізації кривавлячих 

судин при неварикозних кровотечах та СА у хворих з ПГ заповнювали 

«Протокол дослідження». Клінічні методи діагностики доповнювали прямою 

верифікацією уражень верхніх відділів травного каналу інструментальними 

методами дослідження пацієнтів з ГГДК. 

При відборі хворих з ПГ для ендоваскулярної профілактики варикозних 

кровотеч у віддаленому періоді для верифікації тяжкості основного 

захворювання застосовували шкалу Child-Pugh. 

Усім пацієнтам проводили стандартний спектр лабораторних аналізів, 

необхідний для оцінки тяжкості крововтрати при ГГДК. Він включав 

визначення гематологічних (група крові, резус-фактор, показники гемоглобіну 

гематокриту, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, лейкоцитарної формули), 

біохімічних (загальний білірубін, сечовина, креатинін, електроліти, 

трансамінази) параметрів та загального аналізу сечі згідно використовуваних 

методик. 

Провідне значення при виявленні у хворого ознак гастродуоденальної 

кровотечі мало визначення показників крові, які вказують на тяжкість 

крововтрати, стан зсідальної системи та функціональний стан печінки. 

Основним методом діагностики ГКВВТК будь-якої етіології було 

ендоскопічне обстеження – ЕГДС. Стан гемостазу при неварикозних ГКВВТК 

оцінювали згідно модифікованої класифікації J.A.H. Forrest (1974 р.). Її було 

розроблено для пептичних виразок, але використовують для опису і оцінки усіх 

неварикозних ГКВВТК. 

Відповідно до чинних настанов, групи FIIс і FIII не підлягали локальному 

ендоскопічному гемостазу, оскільки асоціюються з низьким ризиком кровотечі. 

Натомість, при триваючій кровотечі проводили її зупинку ендоскопічними 

методами. При ситуаціях стигматів високого ризику – видима тромбована 

судина (F IIа), фіксований згусток (F IIb) ендоскопічні малоінвазивні втручання 

були спрямовані на запобігання РК. 

З метою виявлення патологічних утворів черевної порожнини: пухлин, 

кіст, псевдокіст, аневризм; відстеження динаміки структури і розмірів селезінки 

після ЕСА; наявності і динаміки асциту проводили УСГ. 

Для виявлення патологічних змін внутрішніх органів, що могли б бути 

причиною кровотечі (псевдокісти, пухлини), а також для візуалізації 

просторового співвідношення органів і судин використовували КТ. 
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Ангіографію проводили для виявлення потенційного джерела кровотечі 

та емболізації судини-мішені з метою досягнення стійкого гемостазу і 

профілактики РК. У пацієнтів з портальною гіпертензією ендоваскулярне 

втручання було спрямоване на профілактику геморагій. 

Бази даних і статистичне опрацювання результатів власних досліджень 

виконували за допомогою пакету прикладних комп’ютерних програм для 

аналізу досліджень медично-біологічних і епідеміологічних досліджень 

STATISTICA FOR WINDOWS 5.0® (Statsoft, USA, 1998).  

Результати дослідження та їх обговорення. У підгрупі виразкових та 

пухлинних уражень в 14 (73,7%) пацієнтів ефективною була ізольована 

емболізація ЛША. В одного – виник РК і при повторному втручанні виявлено 

колатералі до шлунка з басейну СА, які було емболізовано. Ще у однієї хворої 

виявлено аневризми ЛША і СА, що могло бути причиною шлункових кровотеч 

і тому емболізовано обидві судини. В одного пацієнта проведено лише 

аортографію з селективною ангіографією ЧС і ВБА, виявлено складне ураження 

(патологічну судинну мережу між лівою і правою шлунковими артеріями, 

атрезію загальної печінкової артерії і колатеральне кровопостачання печінки), 

яке робило одномоментну емболізацію технічно складною і небезпечною в 

плані розвитку ускладнень. На жаль, у цього хворого в першу добу підготовки 

до емболізації виник фатальний РК. В одного хворого не вдалося провести 

емболізацію ЛША з технічних причин. Ранні РК виникли у 4 (21%) пацієнтів 

цієї групи. В одного хворого із ангіомою шлунка і атрезією загальної печінкової 

артерії з множинними колатералями, якому проведено лише ангіографію, а 

емболізацію відтерміновано за технічних причин, фатальний РК виник у першу 

добу. У двох пацієнтів з виразками шлунка РК виник на 3 і 4 добу після 

емболізації і їх було оперовано із задовільним результатом. У четвертого 

хворого з аномальним кровопостачанням шлунка і двома РК до 

ендоваскулярного лікування, черговий РК виник на 4 добу після повторної 

емболізації (і на 8-у після первинної), його теж було оперовано з добрим 

остаточним результатом. Назагал, йому було проведено 2 емболізації, операцію 

прошивання кривавлячої судини і сумарно 4 сеанси ендоскопічного гемостазу 

(3 перед ендоваскулярними втручаннями і 1 після конвенційної операції). 

Очевидно, саме поєднання всіх цих методів лікування дало змогу досягти 

стабільного гемостазу і оздоровити вкрай тяжкого пацієнта. Планово оперовано 

4 пацієнтів. Одній виконано резекцію шлунка з причини виразкового стенозу, 

двом пацієнтам проведено радикальні операції з приводу пухлини шлунка і 

одному пацієнту з аневризмою СА виконано програмовану релапаротомію 

після первинного конвенційного втручання (проведеного до емболізації). 

Назагал в цій групі померли 5 (26,3%) пацієнтів, з них від РК – 1 (5,3%) хворий. 

Причиною смерті в неемболізованого пацієнта з судинними аномаліями став 

РК. Причиною смерті другого пацієнта була поліорганна недостатність на фоні 

дифузного перитоніту після первинного конвенційного втручання (без РК після 

емболізації), третього – поліорганна недостатність унаслідок критичного 

виснаження і тяжкої постгеморагічної анемії, четвертої – поліорганна 
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недостатність на тлі занедбаного онкопроцесу і постгеморагічної анемії, у 

п’ятої – гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом. 

В підгрупі ППЗ у 15 (93,8%) після емболізації досягнуто стійкого 

гемостатичного ефекту. Всі пацієнти виписані зі стаціонару. Після 

ендоваскулярного втручання конвенційна операція для видалення тампонів з 

черевної порожнини проведена 1 (6,3%) пацієнту, який був первинно 

оперований до емболізації. Одному пацієнту з екстравазацією із СА, якому 

через виражене спазмування ЧС і СА не вдалося завести мікрокатетер 

дистальніше дефекту, встановлено мікроспіраль проксимальніше. Досягнуто 

емболізації СА, однак екстравазація в псевдокісту залишилася за рахунок 

виражених колатералей до селезінки через ліву шлункову і шлунково-чепцеву 

артерії. 

Повторну емболізацію з приводу відновлення кровотечі у порожнину 

псевдокісти успішно виконано 3 пацієнтам. Одному пацієнту з псевдокістою 

розміром 15х9см через 2 тижні після емболізації СА виконано ендоскопічне 

дренування псевдокісти. Через сполучення порожнини псевдокісти з 

вірсунговою протокою, яке виявлено під час ендоскопічної ретроградної 

вірсунгографії у ділянці хвоста ПЗ, встановлено панкреатичний дренаж Zimmon 

типу односторонній Pig-Tail, кінець якого виведено у дванадцятипалу кишку. 

Інший цисто-назальний дренаж встановлено безпосередньо у порожнину ППЗ 

також через вірсунгову протоку для пролонгованої санації її порожнини, адже 

великі розміри ППЗ та наявність згустків у ній передбачали можливість 

інфікування після емболізації. Упродовж трьох тижнів разом з консервативною 

терапією проводили санацію порожнини псевдокісти антисептиками з 

періодичним проведенням цистографії. У 6 пацієнтів після емболізації СА 

виникли сегментарні інфаркти селезінки, які підлягали консервативному 

лікуванню і не потребували додаткових втручань. У 4 хворих порожнина ППЗ 

зникла за рахунок дренування її в травний тракт через панкреатодигестивну 

норицю (2) та вірсунгову протоку (2). У 3 пацієнтів констатовано зменшення 

об’єму порожнини ППЗ у понад 3 рази впродовж 2-3 тижнів. 

За результатами аналізу отриманих даних розроблено і впроваджено в 

клінічну практику алгоритм лікування пацієнтів з кровотечами із верхніх 

відділів травного каналу неварикозної етіології, який включає ангіографію з 

емболізацією (рис. 1).  

Пацієнти з кровотечами з верхніх відділів травного тракту, залежно від 

ендоскопічної картини, діляться на дві групи: зі встановленим і невстановленим 

джерелом кровотечі. Усім пацієнтам призначають інтенсивну гемостатичну 

терапію. Тим, у кого джерело кровотечі відоме, в першу чергу проводиться 

ЕГТ. Якщо вона ефективна і ризик РК невисокий, пацієнту продовжують 

консервативну терапію з контрольним ендоскопічним оглядом. Якщо 

ендоскопічний гемостаз неефективний або ризик РК високий, пацієнту слід 

проводити ангіографію з емболізацією, за показаннями – неодноразову 

комбінацію ендоваскулярних і ендоскопічних втручань. І лише, коли 

можливості ендоскопічних і ендоваскулярних втручань вичерпано, а 

стабільного гемостазу не досягнуто – пацієнта слід кваліфікувати до 
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конвенційного операційного втручання. Хворим з невстановленим джерелом 

кровотечі проводять діагностичну ангіографію з можливою емболізацією. Якщо 

стан пацієнта стабільний, то проведення додаткових візуалізаційних обстежень 

(УСГ з доплерографією, КТ + КТ-ангіографія чи МРТ) є зазвичай дуже 

корисним для відповідного планування ендоваскулярного втручання. 

 

     
Рисунок 1 Алгоритм лікування гострих гастро-дуоденальних кровотеч 

неварикозної етіології із застосуванням ендоваскулярних методів 

 

В групі ПГ ендоваскулярне втручання проводили за методикою 

«хронічної емболізації». Спочатку в СА вводили пінополіуретанові емболи 

розміром 2500-3000 мкм (15-32 шт., 20,5±5,4) до сповільнення кровоплину по 

артерії. За рахунок цього досягали виникнення сегментарних некрозів селезінки 

і зменшення кількості її функціонуючої паренхіми, що сприяло послабленню 

проявів гіперспленізму.  

Кількість емболів визначали за розміром селезінки. За нашими 

спостереженнями, найкращого результату у профілактиці РК вдається 

досягнути при площі некрозів селезінки близько 45-50% після ЕСА. Такого 
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результату вдалося досягти введенням кількості емболів, що дорівнювало 

поздовжньому розміру селезінки в сантиметрах плюс 20-30%.  

У подальшому на межі проксимальної і медіальної частини артерії ставили 

1-5 фрагментів конусоподібної спіралі типу MReye Embolization Coil (США), 

Tornado Embolization Coil (США) з діаметром витків 3-10 мм до різкого 

сповільнення кровоплину. 

Ступінь сповільнення кровоплину визначали за зміною часу наповнення і 

вимивання контрасту в дистальних гілках СА (в секундах). Оптимальним 

вважали сповільнення в 3-4 рази. 

У 36 пацієнтів, в яких були ВРВ шлунка, при ЕСА було виявлено ЛША 

діаметром понад 2 мм, доступну для катетеризації. Відтак, втручання 

доповнювали частковою емболізацією ЛША введенням 3-6 емболів  розміром 

2500-3000 мкм для профілактики шлункових кровотеч в ранньому 

післяопераційному періоді внаслідок різкого перерозподілу крові в басейні ЧС. 

Зміни ангіодинаміки портальної системи оцінювали за допомогою 

дуплексного ангіосканування ВВ і СА. Після ЕСА відзначено достовірне 

зменшення діаметру ВВ з 15,0 до 13,5мм та СВ з 12,0 до 9,3мм. 

Після виконання ЕСА виявлено істотне зменшення поздовжнього і 

поперечного розмірів селезінки зі 180х70мм до 165х60мм в середньому (p 

<0,001). 

Наступним вагомим показником, який визначався при 

ультрасонографічному дослідженні, був асцит. Після ЕСА значимо збільшилася 

кількість пацієнтів без асциту – з 51,2% до 69,5% (р<0,001) та істотно 

зменшилося число хворих з асцитом 2 ступеня – з 20,7% до 12,2% (р<0,001) і 3 

ступеня – з 19,5% до 9,8% (р<0,001). 

Протягом 1 міс. у пацієнтів після ЕСА істотно поліпшувалася низка 

лабораторних показників. Так, найпомітніше зростала кількість тромбоцитів – 

на 202%, вірогідно також збільшувалися кількість лейкоцитів (з 4,4 до 5,8, х109 

/л) і рівень гемоглобіну (з 95 до 107 г/л), та спостерігалася тенденція до 

збільшення кількості еритроцитів ( з 2,9 до 3,0х1012/л). 

Ці дані засвідчують ефективне усунення або полегшення синдрому 

гіперспленізму. 

У 8 (9,8%) пацієнтів виник тромбоз селезінкової вени, який не позначився 

на позитивних змінах ангіодинаміки ворітної вени. Через 10-30 днів після 

емболізації виник РК у 2-х (2,4%) пацієнтів зі стадією цирозу «С» за Child-Pugh, 

які померли від печінково-ниркової недостатності. 

Окрім того, виявлено низку корелятивних зв’язків. Розміри селезінки до і 

після втручання обернено корелювали з віком, тобто більший ступінь 

спленомегалії спостерігався у молодших пацієнтів (тау Кендала – 0,18 і 0,20 

відповідно, p < 0.05). 

Рівень тромбоцитів перед втручанням прямо корелював з діаметром СВ і 

швидкістю кровоплину по ній (тау Кендала, відповідно, 0,26 і 0,42, p<0,05). 

Діаметр ВВ був істотно менший (p<0,05) як до (медіана 15 мм проти 14 

мм), так і після (медіана 13,9 мм проти 12,5 мм ) втручання у хворих з ВРВ 

шлунка. Це може вказувати на те, що низька ємність портальної венозної 
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системи і спроможність до компенсаторної дилятації є факторами ризику 

утворення ВРВ шлунка. 

Наявність і ступінь асциту прямо корелювали з діаметром СВ (тау 

Кендала 0,31) і, обернено, (тау Кендала 0,29) – зі швидкістю потоку по ній, 

причому кореляції з показниками до втручання не було. Період спостереження 

коливався від 1 до 9 років. Виявлено істотно меншу кількість кровотеч після 

початку лікування в групі ЕСА – 5,4% проти 14,6% (p<0,05) в групі лише 

ендоскопічного лікування. 

Для пацієнтів після комбінованого лікування з ЕСА відстежено віддалені 

результати протягом часу від 1 до 68 міс. Через проспективний характер роботи 

більшість пацієнтів вибули з-під нагляду впродовж короткого періоду часу без 

події. Тому, для аналізу безподійного виживання було використано метод 

Каплан-Мейєра. Подіями вважали РК, смерть від причин, пов’язаних з ПГ, а 

також фіксували комбіновану кінцеву точку (кровотеча і/або смерть) і потребу 

в повторних сеансах ендоскопічного лікування. Медіана кумулятивного 

безподійного виживання (комбінована кінцева точка ШКК і/або смерть) 

становила 53,9 міс., нижній-верхній квартилі – 42,4-61,5 міс (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 Безподійне (кровотеча і/або смерть і потреба в повторних 

сеансах ендоскопічного лікування) виживання хворих після ЕСА (крива 

Каплан-Мейєра). 

Двом пацієнтам після РК в період 1,5 і 2 роки після лікування, проведено 

повторну ЕСА і курс ЕЛВВ. У 54 хворих протягом періоду спостереження (від 

2-х років) РК не було. За допомогою статистичного аналізу (регресія за Коксом) 
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встановлено, що ризик РК не залежав від етіології цирозу, стадії за Child-Pugh, 

вираженості асциту, розмірів селезінки, діаметра ВВ та швидкості кровоплину 

по ній, показника тромбоцитів у крові. Натомість, фактором ризику РК 

виявилась наявність ВРВ у шлунку 1 типу, ще одним предиктором ризику РК 

були неодноразові кровотечі в минулому у кількості понад 4 епізоди. 

Багатофакторний дискримінантний аналіз засвідчив, що наявність EGV1 і 

кількість ШКК в анамнезі понад 4 є незалежними предикторами кровотеч після 

ЕСА. За даними аналізу результатів лікування, виявлено залежність між 

первинним розміром селезінки, кількістю введених емболів, числом спіралей (і 

ступенем сповільнення кровоплину по СА), площею постемболізаційних 

некрозів і кінцевим результатом лікування, на підставі чого розроблено і 

впроваджено в клінічну практику власний алгоритм профілактики кровотеч з 

ВРВ стравоходу і шлунка у пацієнтів з ПГ (рис. 3).  

 
Рисунок 3 Алгоритм профілактики кровотеч з ВРВ стравоходу і шлунка у 

пацієнтів з ПГ. 
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Пацієнтів з ПГ, за даними ендоскопії, слід поділяти на 2 групи, залежно 

від наявності чи відсутності ШКК з ВРВ в анамнезі.  

Пацієнтам групи ШКК з ВРВ І ступеня і групи без ШКК та без ВРВ, 

рекомендуємо консервативну терапію з періодичним ендоскопічним і УСГ 

контролем.  

Пацієнтам обох груп з ВРВ ІІ-ІІІ ступеня без гіперспленізму 

рекомендуємо ендоскопічну ерадикацію ВРВ та консервативну терапію з 

періодичним ендоскопічним і УСГ контролем.  

Пацієнтам обох груп з в ВРВ і гіперспленізмом слід проводити 

ендоскопічну ерадикацію ВРВ з подальшою ЕСА ± ЕЛША, а тим, в кого є 

додаткові фактори ризику – спочатку ендоваскулярне, а потім ендоскопічне 

втручання та консервативну терапію з періодичним ендоскопічним і УСГ 

контролем. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі проведеного дослідження вирішено актуальне наукове завдання 

хірургії, яке полягало у покращенні результатів лікування пацієнтів з гострими 

гастродуоденальними кровотечами шляхом зменшення частоти виникнення РК 

та зниження рівня летальності внаслідок впровадження в діагностично-

лікувальні алгоритми ендоваскулярних методик. 

1. За останнє десятиріччя спостерігається чітка тенденція до 

поступового зменшення частки хворих з ШКК виразкового ґенезу (у 2007-

2013р.р. середня кількість госпіталізацій – 251/рік, у 2014-2017р.р. – 180/рік). 

Натомість неухильно зростає частка хворих з варикозними кровотечами при ПГ 

(107 vs 123/рік) 

2. Факторами ризику виникнення РК з верхніх відділів травного 

каналу неварикозної етіології є: рівень гемоглобіну менше 80г/л, діаметр 

виразки понад 1,5 см, локалізація в тілі шлунка або по задньо-верхній стінці 

цибулини ДПК, триваюча струменева кровотеча або підтікання крові з-під 

згустка. При наявності цих факторів кількість РК є більшим в 1,5-2,5 рази 

3. Показаннями до застосування ендоваскулярних методик при 

неварикозних ГГДК є високий ризик РК та неефективність ендоскопічного 

гемостазу в умовах високого ризику конвенційного операційного втручання 

4. Емболізація селезінкової артерії у хворих з ПГ показана при 

наявності ВРВ стравоходу і/або шлунка, виражених явищах гіперспленізму, 

наявності колатеральних вен у басейнах ворітної і селезінкової вен 

5. Ангіографія з селективною або суперселективною емболізацією 

судини мішені перманентними емболами або спіралями є оптимальним 

методом ендоваскулярної зупинки ГГДК неварикозного ґенезу, що дає змогу 

уникнути ургентного конвенційного втручання у 84% пацієнтів при кровотечах 

виразкового та пухлинного ґенезу та у 93,7% випадків при псевдокістах 

підшлункової залози 

6. Парціальна ЕСА методом «хронічної емболізації» з досягненням 

сегментарних некрозів 45-50% паренхіми селезінки і сповільненням 
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кровоплину по СА в 3-4 рази є ефективним способом профілактики кровотеч 

варикозної етіології при ПГ 

7. Опрацьований алгоритм полягає в покроковому використанні 

діагностичних, медикаментних, ендоскопічних і ендоваскулярних методів, що 

дає змогу диференціювати діагностично-лікувальну тактику і покращити 

результати лікування. Застосування алгоритму з використанням 

ендоваскулярних методик дало змогу знизити летальність при РК виразкової і 

пухлинної етіології з 37,7% до 5,3% 

8. Використання алгоритму з ЕСА призвело до зменшення проявів 

гіперспленізму, а саме: росту кількості тромбоцитів (p<0,001), лейкоцитів 

(p<0,001) і гемоглобіну (p<0,001), зменшення розмірів селезінки (p<0,001), 

зменшення асциту (p<0,001) 

9. Використання ЕСА у комплексному лікуванні хворих з ПГ 

дозволило суттєво поліпшити віддалені результати, зокрема – зменшити 

частоту РК з 14,6% до 5,4% (р<0,05) і знизити летальність з 9,6% до 8,1%. 
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АНОТАЦІЯ 

Бубняк М.Р. Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика 

гострих гастродуоденальних кровотеч. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.03 ‘‘Хірургія’’ (222. Медицина). – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України, Львів, 2019. 

Дисертація присвячена проблемі застосування ендоваскулярних втручань 

в діагностиці, лікуванні і профілактиці гострих гастродуоденальних кровотеч 

варикозної і неварикозної етіології. Серед хворих, джерело кровотечі в яких 

локалізувалось у шлунку у 14 (73,6%) пацієнтів ефективною була ізольована 

емболізація ЛША. У 3 проведено емболізацію СА або СА і ЛША. Ранні РК 

виникли у 4 (21%) пацієнтів з цієї групи. Відтерміновано оперовано 2 хворих і 

ургентно – 1. Планово оперовано 4 пацієнтів. Назагал у цій групі померли 5 

(26,3%) пацієнтів, з них від РК – 1 (5,3%). Відзначено тенденцію до зниження 

летальності у хворих високого ризику рецидиву кровотечі після 

ендоваскулярного втручання порівняно з групою, де його не проводили (26,3% 

проти 37,7%). Усім пацієнтам з кровотечею в порожнину ППЗ виконано 

емболізацію судини  джерела кровотечі. З приводу кровотечі не оперовано 

жодного хворого. Порожнина ППЗ зникала або зменшувалася в об’ємі. 

Консервативне лікування пацієнтів з ПГ проводилось згідно рекомендацій 

консенсусів BAVENO. Ендоскопічне лігування було застосовано у 69 (84,1%) 

пацієнтів, як другий етап лікування виконувалася ЕСА. У проміжку 10-30 днів 

після емболізації РК виник у 2 (2,7%) пацієнтів, які померли від печінково-

ниркової недостатності. Після ЕСА відзначено зменшення діаметру ВВ та СВ 

(р<0,001), поздовжнього і поперечного розмірів селезінки (p <0,001). 

Збільшилася кількість пацієнтів без асциту (р<0,001) та істотно зменшилося 

число хворих з асцитом 2 і 3 ступеня (р<0,001). Зростали кількість тромбоцитів 

– на 202% (р<0,001), кількість лейкоцитів і рівень гемоглобіну (р<0,001) та 

спостерігалася тенденція до збільшення кількості еритроцитів (р<0,05). Ці дані 

засвідчили ефективне усунення або полегшення синдрому гіперспленізму. 

Звертає на себе увагу менша кількість кровотеч після початку лікування в групі 

ЕСА – 5,4% проти 14,6% в групі лише ендоскопічного лікування (p < 0,05). 

Медіана кумулятивного безподійного виживання методом Каплан-Мейєра 

становила 53,9 міс. 

Ключові слова: гастродуоденальні кровотечі, емболізація, портальна 

гіпертензія, псевдокісти підшлункової залози, ендоваскулярних гемостаз. 
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– Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 

МЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена проблеме использования эндоваскулярных 

вмешательств в диагностике, лечении и профилактике острых гастро-

дуоденальных кровотечений варикозной и неварикозной этиологии.  

Среди больных, источник кровотечения у которых локализовался в 

желудке, у 14 (73,6%) пациентов эффективной била изолированная 

эмболизация левой желудочной артерии. Ранние рецидивы кровотечения 

возникли у 4 (21%) пациентов этой группы. Отсрочено оперировано 2 больных 

и ургентно – 1. Планово оперировано 4 пациентов. В этой группе умерло 5 

(26,3%) пациентов, из них от рецидива кровотечения – 1 (5,3%). Отмечено 

тенденцию к снижению летальности у больных высокого риска рецидива 

кровотечения после эндоваскулярного вмешательства в сравнении с группой, 

где его не проводили (26,3% против 37,7%). Всем пациентам с кровотечением в 

псевдокисту поджелудочной железы выполнено эмболизацию сосуда источника 

кровотечения. По поводу кровотечения не оперировано ни одного больного. 

Полость псевдокисты исчезала или уменьшивалась в обьеме. Консервативное 

лечение пациентов с портальной гипертензией проводилось в соответствии с 

рекомендациями консенсусов BAVENO. Эндоскопическое лигирование было 

использовано у 69 (84,1%) пациентов, как второй этап лечения проводили 

эмболизацию селезеночной артерии. В промежутке 10-30 дней после 

эмболизации рецидив кровотечения возник у 2 (2,7%) больных, которые умерли 

от печеночно-почечной недостаточности. После эмболизации селезеночной 

артерии отмечено уменьшение диаметра воротной и селезеночной вен 

(р<0,001), уменьшение селезенки (p <0,001). Увеличилось количество 

пациентов без асцита (р<0,001) и существенно уменьшилось количество 

больных с асцитом 2 и 3 степени (р<0,001). Выросло количество тромбоцитов 

на 202% (р<0,001), лейкоцитов и уровень гемоглобина (р<0,001) и наблюдалась 

тенденция к увеличению количества эритроцитов (р<0,05). Эти данные 

свидетельствовали об эффективном устранении или облегчении синдрома 

гиперспленизма. Обращает на себя внимание меньшее количество 

кровотечений после начала лечения в группе эмболизации селезеночной 

артерии – 5,4% против 14,6% в группе исключительно эндоскопического 

лечения (p < 0,05). Медиана кумулятивного безпроишественного виживания 

методом Каплан-Меера составила 53,9 мес.  

Ключевые слова: гастродуоденальные кровотечения, эмболизация, 

портальная гипертензия, псевдокисты поджелудочной железы, 

эндоваскулярный гемостаз. 
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This thesis is dedicated to problem of usage of endovascular interventions in 

diagnosis, treatment and prophylactic of varicose and nonvaricose bleedings. During 

the study we analised 2216 stationar patient’s kards of retrospective group. Main 

prospective group was formed by 117 patients with acute gastroduodenal bleedings. 

We used clinical, laboratory, instrumental, sociological and statistical methods 

in our study. Nonvaricose upper gastrointestinal haemorrhage group was formed by 

35 patients. Patients were divided in 2 subgroups: ulcerative and oncologic bleedings 

(19 patients) and pancreatic pseudocysts bleedings (16 patients). 

 The majority of patients with gastric bleedings had severe bleeding grade by 

V.D. Bratus scale.  

In 14 (73,6%) patients was effective single embolisation of left gastric artery. 

In 3 patients splenic or splenic plus gastric artery embolisation was provided. 

Recurrent bleeding was in 4 (21%) patients. Early delayed conventional operation 

was performed in 2 (10,5%) patients and urgent in 1(5,3%). Plane operation was 

performed in 4 (21%) patients. 5 (26,3%) patients died in this group, 1 (5,3%) of 

them – from the recurrent bleeding. The lethality rate was lower in endovascular 

group (26,3% vs 37,7%). 

Pancreatic pseudocyst bleeding was the cause of gastro-intestinal bleeding in 

16 patients. The source of extravasation was splenic artery in 6 (37,5%), lover 

pancreatico-duodenal artery in 3 (18,8%), rigt gastroepiploic in 2 (12,5%) and gastro-

duodenal artery in 1 (6,3%). In all cases we performed succesfull embolisation. In 3 

patients we had to repeat embolisation. We did not perform conventional operation in 

any patients due to rebleeding. In 4 patients pseudocyst cavity disappeared due to its 

spontaneous drainage into the intestinal tract through cysto-digestive fistula or 

pancreatic duct during 2-3 weeks. 

Prospective group of portal hypertension was formed by 82 patients. Gastro-

esophageal bleedings in the past had place in 74 (92,2%) patients, 65 (79,3%) had 

more than one episode. Conservative treatment was performed due to Baveno 

consensuses. Endoscopic lagation was used in 69 (84,1%) of patients, and in majority 

of cases had place 2 sessions (35 persons – 50,7%). In 8 (9,8%) there were need in 3-

4 sessions of endoscopic ligation. 

In the ame of prophylactic of varicose bleeding as a second stage we performed 

embolisation of splenic artery. For this intervention we choused patients with severe 

hypersplenism due to portal hypertension. In the period of 10-30 postembolisation 

days the were recurrence of bleeding in 2 (2,7%) patients with C stage of liver 

cirrhosis due to Child-Pugh classification. Both of them died from liver insufficiency 

progression. 

After splenic artery embolisation we noted decrease of portal vein diameter 

from 15,0 to 13,5mm (p<0,001) and splenic vein diameter from 12,0 to 9,3mm 

(p<0,001). Next marker was ascites. After splenic artery embolisation the number of 

patients without ascites increased from 51,2% to 69,5% (p<0,001) and decreased 

number of patients with 2 stage ascites from 20,7% to 12,2% (p<0,001) and with 3 

stage from 19,5% to  9,8% (p<0,001). The sise of the spleen decreased from 
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180x70mm to 165x60mm (p<0,001). During 1 month post embolisation most 

significantly increased (+202%) the number of throbocytes (p<0,001), as well as 

number of leucocytes and haemoglobin level (p<0,001). This means the reduction of 

hypersplenic syndrome. 

We noted significantly less  bleedings in embolisation group (5,4%) than in 

endoscopic group (14,6%) (p<0,05). We could analise the delayed results after 

splenic artery embolisation for the period of 1-68 months. The median of cumulative 

nonexidental survive by Kaplan-Meier was 53,9 months. 

Multifactorial analisis showed that the presence of  EGV1 gastric varices and 

number of bleedings in the past more than 4 were independent predictors of bleeding 

after embolisation. Received data allowed us to create and introduce in clinical 

practice algorithms of complex treatment of patients with varicose and nonvaricose 

upper gastro-intestinal bleedings, which includes endovascular procedures. 

Key words: gastrointestinal bleedings, embolisation, portal hypertension, 

pancreatic pseudocyst, endovascular hemostasis. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 

ВБА                 Верхня брижова артерія 

ВВ                    Ворітна вена 

ВРВ                  Варикозно-розширені вени 

ГГДК               Гострі гостро-дуоденальні кровотечі 

ГКВВТК Гострі кровотечі з верхніх відділів травного каналу 

ЕГДС Езофагогастродуоденоскопія 

ЕГТ Ендоскопічна гемостатична терапія 

ЕКГ Електрокардіограма 

ЕЛВВ              Ендоскопічне лігування варикозно-розширених вен 

ЕСА Емболізація селезінкової артерії 

ЕхоКГ Ехокардіограма 

КТ Комп’ютерна томографія 

ЛША Ліва шлункова артерія 

МРТ Магнітно-резонанчна томографія 

ПГ                    Портальна гіпертензія 

ПЗ Підшлункова залоза 

ППЗ                 Псевдокіста підшлункової залози 

РК                    Рецидив кровотечі 

СА                   Селезінкова артерія 

УСГ                 Ультрасонографія 

ЦП                   Цироз печінки 

ЧС                    Черевний стовбур 

ШКК                Шлунково-кишкові кровотечі 

ШКТ Шлунково-кишковий тракт 

FI – FIII Стан ендоскопічного гемостазу за Forrest 

EGV                        Стравохідно-шлункові варикси 


