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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. За ходом 

виконання дослідження опрацьовано  карти стаціонарного хворого 2216 

хворих групи ретроспективного дослідження, яким проводилось 

медикаментне, ендоскопічне та хірургічне лікування у КМКЛШМД 

м.Львова за період з 2001 по 2018 р.р. З них 1577 (71,2%) пацієнтів 

лікувалися з приводу варикозних геморагій на грунті ПГ та 639 (28,8%) 

виразкового ґенезу (2007 – 2013р.р.). Проспективну групу склали 117  

пацієнтів, яким проводилися діагностичні і лікувальні ендоваскулярні 

втручання у КМКЛШМД м.Львова за період з 2009 до 2018 р. Хворих 

також поділено на дві групи: пацієнтів з варикозними ШКК на грунті 

портальної гіпертензії та з геморагіями неварикозної етіології. 

Група проспективного дослідження хворих із кровотечами з верхніх 

відділів травного каналу неварикозної етіології представлена вибіркою із 35 

пацієнтів, яким виконано ендоваскулярні втручання у відділенні 

інтервенційної радіології КМКЛШМД м.Львова за період 2009-2018 рр. 

Серед пацієнтів переважали чоловіки – 25 (71,4%) віком від 28 до 89 

років (медіана – 54 р.). Хворих проспективної групи з кровотечами 

неварикозного генезу розподілено на осіб з геморагіями виразкового та 

пухлинного характеру і пацієнтів з псевдокістами підшлункової залози. 
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Серед хворих, джерело кровотечі в яких локалізувалось у шлунку було 

10 чоловіків та 9 жінок віком від 34 до 89 років (медіана 66 років, нижній-

верхній квартилі 55-77 р.). Джерелом кровотечі у 9 хворих була хронічна 

виразка шлунка, у 6-и – злоякісні новоутвори шлунка та у 4-х – судинні 

аномалії. Переважали пацієнти з тяжким ступенем крововтрати за шкалою 

В.Д. Братуся, медіана рівня гемоглобіну становила 69 г/л (від 34 до 100 г/л, 

нижній-верхній квартилі 60-82 г/л).  

Критеріями добору пацієнтів на ангіографічне втручання були: 

1) локалізація ураження 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) ураження високого ризику РК, характер якого передбачав невдачу 

ендоскопічного гемостазу, або кілька його спроб вже 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. 

Відтак у наших пацієнтів виразки або пухлинні ураження локалізувалися 

у тілі шлунка (найчастіше – басейн кровопостачання ЛША). Найдоступнішою 

судиною серед тих, що кровопостачають шлунок є ЛША, тому вона є першою 

мішенню для емболізації. Якщо при ангіографії чи за даними КТ-ангіографії 

виявляли інші потенційні джерела кровотечі (гілки СА чи шлунково-чепцева 

артерія), питання доцільності їх емболізації вирішували інтраопераційно. 

У більшості пацієнтів з виразками вони були великих розмірів (понад 2 

см), кальозним дном і краями зі стигматами високого ризику РК . 

У 10 (52,6%) пацієнтів до ендоваскулярного втручання були РК. У 

всіх пацієнтів стан розцінено, як тяжкий і вкрай тяжкий. За шкалою Rockall 

оцінка коливалася від 3 до 9 (медіана 7 балів, нижній-верхній квартилі 5-
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8). Тобто більш, ніж у половини хворих (63,2%) ризик РК і смерті 

перевищував 50%.  

Перед здійсненням ендоваскулярного гемостазу кожному хворому 

проведено ранні ендоскопії, під час яких констатовано нестабільний 

гемостаз та високий ризик РК, зокрема, у 8-и – тромбовану судину 

великого калібру (Forrest-IIa), у 2-х – фіксований згусток крові в кратері 

виразки (Forrest-IIb).  

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%). 

Кровотечу в порожнину ППЗ виявлено у 16 пацієнтів (чоловіків – 15, 

жінок – 1), причому переважною причиною їх формування був перенесений в 

анамнезі деструктивний панкреатит (15 пацієнтів). За шкалою В.Д. Братуся, у 

цих пацієнтів виявлено середню та тяжку крововтрати. 

Джерелом екстравазації у 6 пацієнтів була СА, у 3 – нижня підшлунково-

дванадцятипала артерія, права шлунково-чепцева у 2-х та ГДА – у 1 хворого, 

відповідно. Усім пацієнтам виконано емболізацію судини  джерела кровотечі. 

З приводу кровотечі не оперовано жодного хворого. 

Повторну емболізацію з приводу відновлення кровоплину у порожнині 

псевдокісти успішно проведено 3 пацієнтам. Одному, з псевдокістою розміром 15х9 

см, через 2 тижні після емболізації СА здійснено ендоскопічне дренування 

псевдокісти.  

У 4 хворих порожнина ППЗ зникла в результаті дренування її в травний 

тракт через панкреатодигестивну норицю (2) та вірсунгову протоку (2). У 3 
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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. 

Проспективна група пацієнтів з ПГ налічувала 82 особи – 43 чоловіків 

(52,4%) і 39 жінок (47,6%). Вік хворих знаходився в межах від 22 до 79 років 

(медіана – 52 роки, міжквартильний проміжок 46 – 60 років). 

 У більшості пацієнтів причиною ПГ був ЦП токсико-аліментарного (37 

осіб – 45,1%) чи вірусного (40 осіб – 48,7%) ґенезу. У 5 (6,1%) випадках 

виявлено підпечінковий тип ПГ – тромбоз ворітної вени, включно за 

відсутності цирозу – 1. 

Стравохідно-шлункові кровотечі в анамнезі перед виконанням 

ендоваскулярних втручань були у 74 (90,2%) пацієнтів, причому у 65 (79,3%) – 

неодноразові. Причиною 81,1% геморагій серед хворих з ПГ були розриви 

ВРВ стравоходу. Однак у 19 пацієнтів були ВРВ шлунка, зокрема у 14 саме 

вони були причиною кровотечі.  

Консервативна терапія пацієнтів проводилася згідно рекомендацій 

консенсусів Baveno [120].  

Ендоскопічне лігування було застосовано у 69 (84,1%) пацієнтів, 

причому найчастіше проводилось 2 сеанси (35 осіб – 50,7%). У 8 (9,8%) 

хворих була потреба у 3-4 сеансах ЕЛВВ.  

З метою профілактики кровотеч з ВРВ стравоходу і шлунка як другий 

етап лікування виконувалася ЕСА, для проведення якої ми відбирали пацієнтів 

з вираженим синдромом гіперспленізму на грунті ПГ. Основними критеріями 

відбору були розмір селезінки, кількість тромбоцитів у периферійній крові, 

наявність ВРВ стравоходу і/або шлунка. Медіана кількості тромбоцитів у 

пацієнтів становила 95 х 109/л (від 16 до 213 х 109/л). Додатковим критерієм 
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відбору була наявність виражених колатеральних вен у басейні селезінкової і 

ворітної вен за даними УСГ. 

Як правило, ЕСА проводили в плановому порядку на 2-4 день з моменту 

госпіталізації після дослідження біохімічних і коагуляційних показників крові. 

Втручання проводили за методикою «хронічної емболізації». У 36 пацієнтів, в 

яких виявлено ВРВ шлунка, при ЕСА було знайдено ЛША діаметром понад 2 

мм, доступну для катетеризації. Відтак, втручання доповнювали частковою 

емболізацією. 

На 3-6 день виникав постемболізаційний синдром у вигляді болю в проекції 

селезінки, що супроводжувався підвищенням температури тіла до 38-39°С.  

У проміжку 10-30 днів після емболізації РК виник у 2 (2,7%) пацієнтів зі 

стадією цирозу «С» за Child-Pugh, які померли від печінково-ниркової 

недостатності.  

Зміни ангіодинаміки портальної системи оцінювали за допомогою 

дуплексного ангіосканування ВВ і СА. Після ЕСА відзначено достовірне 

зменшення діаметру ВВ з 15,0 до 13,5 мм та СВ з 12,0 до 9,3 мм (р<0,001).  

Після виконання ЕСА виявлено істотне зменшення поздовжнього і 

поперечного розмірів селезінки зі 180х70 мм до 165х60 мм (p <0,001). 

Наступним вагомим показником, який визначався при 

ультрасонографічному дослідженні, був асцит. Після ЕСА 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. після ЕСА у пацієнтів істотно поліпшувалася низка 

лабораторних показників. Найпомітніше зростала кількість тромбоцитів – на 

202% (р<0,001), достовірно збільшувалися 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. 
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Окрім того, виявлено низку корелятивних зв’язків. Отже, розміри 

селезінки перед і після втручання обернено корелювали з віком, тобто більший 

ступінь спленомегалії було виявлено 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 

системи і спроможність до компенсаторної дилятації є фактором 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. 

Стратегія лікування ШКК портального ґенезу визначається хронічним 

характером основного захворювання і неможливістю його радикального 

лікування без трансплантації печінки. Комплекс лікування передбачає 

постійний нагляд і повторні втручання (насамперед, ендоскопічні). Усього за 

вказаний період з використанням ендоскопічних і ендоваскулярних методик 

проліковано 252 пацієнтів, включно ЕСА – у 74 (29,4%), лише ендоскопічно – 

178 (70,6%). 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).  

Для пацієнтів після комбінованого лікування з ЕСА вдалось 

відстежити віддалені результати протягом часу від 1 до 68 міс. Подіями 

вважали РК, смерть від причин, пов’язаних з ПГ, а також комбіновану 

кінцеву точку (кровотеча і/або смерть). Фіксували також потребу в 

повторних сеансах ендоскопічного лікування. Медіана кумулятивного 
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безподійного виживання методом Каплан-Мейєра становила 53,9 міс., 

нижній-верхній квартилі – 42,4-61,5 міс. 

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. 

  

ANNOTATION 
Myroslav Bubnyak. Endovascular diagnostic, treatment and prevention of 

acute gastrointestinal bleedings. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the academic degree “Candidate of medical sciences” 

(doctor of philosophy) in speciality 14.01.03 „Surgery” (222. Medicine). – Lviv 

Danylo Halytsky National Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine, 

Lviv, 2019. 

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, in which 

we used medical, endoscopic and surgical treatment in Lviv municipal clinical 

emergency hospital for the period of 2001 – 2018 y.y. Between this patients 1577 

(71,2%) had variceal bleeding due to portal hypertension and 639 (28,8%) – 

ulcerative bleedings. Prospective group was formed by 117 patients, whom we used 

endovascular procedures for the period of 2009 – 2018 y.y. We have formed two 

groups: variceal bleedings due to portal hypertension and nonvariceal bleedings. 

Nonvaricose upper gastrointestinal haemorrhage group was formed by 35 

patients, whom we performed endovascular procedures for the period of 2009-2018 

y.y. 



9 
 

The majority was males – 25 (71,8%) aged 28-89 years (median – 54). 

Patients were divided in 2 subgroups: ulcerative and oncologic bleedings and 

pancreatic pseudocysts bleedings. 

 Gastric bleedings were in 10 males and 9 females aged 34-89 years (median 

66). The bleeding source in 9 were cronic ulcer, in 6 – neoplasms and in 4 – vascular 

abnormalities. The majority of patients had severe bleeding grade by V.D. Bratus 

scale. Median haemoglobin level vas 69g/l. 

We choused the patients for endovascular procedures by the following 

criteria: 

1. Localization of the bleeding source in the area of easy cateterised vessel; 

2. High risc of recurrence of bleeding and/or unsuccesfull endoscopic 

haemostasis; 

3. Operative treatment was followed by very high risc or unoperable 

condition of the patient. 

Thus, in our patients ulcers or neoplasms vere localized in the area of left gastric 

artery and it vas the first point of angiography. If we detected other vessel as the cause of 

bleeding (splenic or gastroepiplioc) the decision about embolisation was made 

intraprocedurally. 

In 10 patients there were recurrent bleeding before embolisation. Rockall 

score was 3-9 (median – 7). In more than a half of the patients the risc of the 

recurrent bleeding and death was more than 50%. 

Preembolisation endoscopy was evaluated as Forrest IIa in 8 (42%) patients 

and as Forrest IIb in 2 (10,5%). 

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

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%). 
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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 – 43 

(52,4%) males and 39 (47,6%) females. The age was between 22 and 79 years 

(median – 52 y). 

In majority os patients liver cirrhosis had toxic-alimentary (37 persons – 

54,1%) or virus (40 – 48,7%) aethiology. In 5 (6,1%) we found subhepatic portal 

hyprtension – portal vein thrombosis. 

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

(79,3%) had more than one episode. The cause of 81,1% of portal hypertensive 

bleedings were ruptured esophageal varices. But in 19 there were gastric varices, 

and in 14 they were the cause of bleeding. 

Conservative treatment was performed due to Baveno consensuses [120].  

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. The mane criteria 

were size of the spleen, quantity of thrombocytes and presence of varices in the 

esophagus and/or stomach. Median of the thrombocytes level in our patients was 

95 x 109/l. An additional criteria was the presence of collateral veins in the 

splenic and portal areas due to ultrasound. 
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Splenic artery embolisation we performed in most cases on 2-4 day of hospital 

stay after analizing of biochemical and coagulation blud markers. The intervention 

was performed as “cronic embolisation”. In 36 patients with gastric varices we 

performed additional lefr gastric artery partial embolisation. 

On 3-6 day patients developed postembolisation syndrome – pain  in the 

projection of the spleen and rise of body temperature up to 38-39°C. 

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. 

Portal angiodynamic changes we evaluated dopler ultrasound. 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 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. 

The treatment strategy of portal hypertensive bleedings is detected by cronic 

character of the disease and includes permanent observation and repeted 

interventions ( first of all – endoscopic). We analised data of 252 patients, in 74 ( 

29,4%) there were combination including endovascular methods and 178 (70,6%) 

just endoscopic. 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. 
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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. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Лікування гострих ШКК 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 [2, 5, 6, 23]. 

Частота ШКК залишається достатньо високою (50-172 випадків на 100 

тис. жителів на рік) залежно від економічного розвитку регіону та вікового 

складу населення [90].  

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%) [90, 107, 114]. 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 [7, 68, 70, 76, 87, 92, 139, 140, 141, 164, 

169]. 

Широке впровадження езофагогастродуоденоскопії в клінічну практику 

дозволило верифікувати джерело кровотечі при першому дослідженні у 71,2-

98% хворих з більшою інформативністю та здійснити зупинку кровотечі чи 

попередити її рецидив. Термічні методи ендоскопічного гемостазу 

(електрокоагуляція, аргоно-плазмова і радіочастотна коагуляція, тепловий 

зонд) ефективні у 96,6 – 100% хворих, особливо при виразкових геморагіях, а 

РК після них виникає у 4,3-12% пацієнтів,  і частота його залежить від типу 

стигмат кровотечі [19, 20, 21, 37, 39, 42, 58, 78, 90].  

Найвищий показник летальності спостерігається при екстрених 

операціях з приводу триваючої кровотечі – 27,3%, при превентивних операціях 

(високий ризик рецидиву геморагії ) цей показник становить 15,4% [3, 4, 14, 

18, 28, 59]. 
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Все частіше причинами дуоденальних кровотеч є гемобілія і 

вірсунгорагія з несправжніх аневризм гілок черевного стовбура [70, 77, 87, 

92, 106, 154, 180]. Саме такі кровотечі, зокрема з ППЗ, становлять значні 

труднощі у діагностиці, при виборі тактики лікування та технічного 

виконання операції [7, 101, 185, 186, 187]. 

Поширеним ускладненням гострого деструктивного та хронічного 

панкреатиту є ППЗ, які ускладнюють перебіг цих захворювань у кожного 

п’ятого пацієнта. Також ППЗ можуть виникати після травм підшлункової 

залози та займають одне з чільних місць у структурі хірургічної 

летальності, тому що часто супроводжуються низкою життєвонебезпечних 

ускладнень: крововиливом у кісту і профузною арозивною кровотечею, 

нагноєнням кісти з розвитком абсцесу або заочеревинної флегмони, 

розривом кісти з виникненням перитоніту, біліарною обструкцією з 

явищами механічної жовтяниці та холангіту, а також дуоденальною 

непрохідністю, утворенням цисто-ентеральних та цисто-плевральних 

нориць. Летальність при цих ускладненях сягає 80% [101, 105, 110, 180, 

203, 204]. 

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

[7]. 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 [7]. У 

загальній структурі гастродуоденальних кровотеч геморагії в порожнину ППЗ 

та в просвіт травного каналу належать до рідкісних і становлять не більше 

0,8% [7, 152, 153, 155, 177, 181, 182]. Летальність перевищує 40% (від 40-90% 

при невчасно діагностованих спонтанних кровотечах), а після лапаротомії 

«всліпу» з приводу таких кровотеч – сягає 75-90% [68]. Ендоваскулярна 

емболізація таких аневризм суттєво покращує результати лікування і 

позбавляє хворих від травматичних відкритих операцій з високою частотою 

летального висліду [70, 89, 91, 113, 122, 123, 125]. 
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У клінічному перебігу виникає кровотеча в порожнину псевдокісти, яка 

сполучається з протокою підшлункової залози, із вірсунгорагією або без неї, 

чи прорив у черевну або плевральну порожнину, або кісти, ектопічно 

розміщені в інших органах. «Золотим стандартом» у діагностиці таких 

ускладнень є ангіографія, яка виявляє екстравазацію контрастної речовини, 

псевдоаневризматичне розширення парапанкреатичних судин та дає змогу 

одночасного проведення емболізації судини – джерела кровотечі. 

Ефективність рентгенендоваскулярних втручань із селективною емболізацією 

судин – сягає 80-100% [7, 68, 70, 71, 72, 85, 93, 103, 158, 159, 162, 171, 172, 

173]. Вирішальний вплив на результат лікування має досягнення максимально 

стійкого гемостазу і запобігання РК, адже летальність при рецидивних 

кровотечах сягає 53% [64, 67, 74, 81, 126, 127].  

Адекватне застосування сучасних діагностичних засобів, зокрема, 

ультрасонографічних, ендоскопічних, рентгенологічних (комп’ютерна 

томографія, ангіографія), збільшує можливість вчасно поставити рідкісний 

діагноз, а 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 [8, 

9, 15, 16, 126, 130, 135, 136, 205, 206]. 

При ЦП ПГ є наслідком складного комплексу патофізіологічних 

порушень [13, 38, 64, 97, 117]. Основною причиною є збільшення 

внутрішньопечінкового опору кровоплину внаслідок розростання фіброзної 

тканини. Крім того, функціональні та метаболічні наслідки ЦП, а саме 

порушення гуморальної регуляції тонусу судин, призводять до активного 

вазоспазму. Другою причиною ПГ є зміни об’ємного кровоплину в 

спланхнічному басейні – периферична вазодилятація, підвищений серцевий 

індекс, що в кінцевому результаті збільшує надходження крові у портальний 

басейн. Крім цирозу причиною ПГ може бути ще низка захворювань із 
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порушенням кровоплину також на підпечінковому та надпечінковому рівнях 

[38, 64, 97, 119, 120].  

Підвищений тиск у системі ВВ 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 — ВРВ стравоходу і шлунка — різко погіршує прогноз для життя 

хворого через виникнення профузних кровотеч. Іншим небажаним наслідком 

ПГ є асцит [64, 97, 117, 119, 213]. 

Спленомегалія, що є наслідком застою крові в селезінці і збільшеного 

об’ємного кровоплину по СА, 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 різко обмежується обсяг лікувальних підходів, насамперед 

— хірургічна корекція ПГ та її ускладнень,  хіміотерапія вірусного гепатиту [1, 

10, 22, 30, 34, 56, 109, 207, 208, 209, 210]. 

Впровадження у хірургічну практику сонографії, зокрема, ультразвукової 

кардіосумісної допплерографії, уможливило не тільки визначення 

гемодинамічних показників спланхнічного басейну при дифузних захворюваннях 

печінки, але й перспективу для прогнозування ризику стравохідно-шлункової 

кровотечі та розвитку її рецидиву у хворих на ЦП. Однак, у клінічних протоколах 

відсутня стандартизація цих методів [116, 117]. Застосування лікувальної 

інтервенційної ангіографії, ендоскопії та медикаментних схем у лікуванні ЦП і 

його ускладнень збільшує значення подібних досліджень гемодинаміки у 

доопераційному обстеженні хворих з подальшим вибором тактики та 

моніторуванні ефективності різних лікувальних підходів з погляду впливу на 

портальну гемодинаміку [118, 119]. 
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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 ЕСА, а в окремих випадках і емболізації ЛША. Цей комплекс 

заходів спрямований як на профілактичне зниження об’ємного кровоплину у 

портальній системі, так і на корекцію ускладнень, які вже виникли [27, 118, 

119, 127, 128, 129, 169, 170, 171]. 

Отже, незважаючи на значні досягнення медикаментної терапії та 

ендоскопічної техніки, летальність при ГГДК, зокрема при їх рецидивах, 

залишається незмінною. Використання сучасних ендоваскулярних технологій 

для покращення результатів лікування цієї категорії пацієнтів в Україні стає 

актуальним сучасним методом, який може претендувати на альтернативу 

конвенційному операційному втручанню [8, 40, 41, 44, 47, 50, 52]. Однак, 

насьогодні не опрацьовані ендоваскулярні методики для профілактики РК та 

відсутні конкретні показання щодо їх застосування. Саме це не дає змогу 

віднести ці малоінвазивні методи гемостазу до переліку стандартних 

діагностично-лікувальних заходів. 

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 
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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. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено чітку 

тенденцію до поступового зменшення частки хворих з шлунково-кишковими 

кровотечами виразкового ґенезу (у 2007-2013р.р. середня кількість 

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 
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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 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. 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), 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Особливості лікування гострих кровотеч з верхніх відділів 

ШКТ на сучасному етапі 

 

Лікування ГГДК є важливою і складною проблемою ургентної 

абдомінальної хірургії, яка потребує комплексного підходу та тісної співпраці 

фахівців різних спеціальностей для досягнення позитивного й прогнозованого 

результату. 

Частота ШКК не зменшується і, складаючи 50-172 випадків на 100 тис. 

жителів на рік, залежить від економічного розвитку регіону та вікового складу 

населення. В Україні щорічно госпіталізують у стаціонари близько 50 тис. хворих 

із ШКК [90]. Найчастішими причинами геморагій є пептична виразка (57,9%), 

ерозивно-геморагічний гастрит (14%), пухлини шлунка (7,5%), синдром Мелорі-

Вейса (7%), ВРВ стравоходу і шлунка (6,4%). Ці захворювання зумовлюють 

93,6% усіх причин ШКК з верхніх відділів ШКТ [90]. 

За останні 5 років кількість ШКК зросла на 14%, а число невиразкових кровотеч 

збільшилось у півтора рази і становить 44,1-45,8% [24, 25, 32, 33, 48, 64]. 

Хронічна виразка ускладнюється гострою кровотечею в 5-15% 

випадків, що є найчастішим її ускладненням, особливо за наявності 

пілородуоденальних виразок  (25-55,3% випадків); у 58,4% – кровотеча є їх 

першим симптомом [54, 114]. Загальна летальність при виразкових 

гастродуоденальних кровотечах складає 5-14%, післяопераційна – 

залишається на рівні 10-16,5% [83]. Найгірші результати операційного 

лікування спостерігаються на фоні триваючої і ранньої рецидивної 

кровотечі, летальність становить 15-40% [54, 83, 86, 88, 114, 121]. 

Висока летальність при ШКК зумовлена несвоєчасним лікуванням, а 

також зростанням частоти захворюваності серед осіб старшого віку (10-25%), 
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майже у кожного четвертого-п’ятого з яких виникає кровотеча. Через тяжку 

супровідну патологію та розвиток незворотніх гемодинамічних та 

метаболічних змін у життєво-важливих органах і системах показник 

летальності в цих пацієнтів сягає 40%, а у віці понад 80 років – до 57% [55, 59, 

63, 65, 99, 100]. 

Більшість хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами 

успішно лікують консервативно; операційне втручання виконують 

пацієнтам із рецидивними кровотечами у випадку неефективності 

лікування. Зазвичай, це хворі з тяжким ступенем крововтрати та 

вираженою супровідною патологією життєво важливих органів і систем, 

для яких ризик операції суттєво перевищує ризик рецидиву геморагії. 

Виконані у таких випадках «операції відчаю» супроводжуються 

післяопераційною летальністю до 30-50% [59]. При РК летальність сягає 

11%, при тяжкому ступені крововтрати – 37%, у групі з високим ризиком 

операції – 28% [54, 57, 60, 61, 85]. 

Відтак, вирішальний вплив на результат лікування має запобігання РК і 

досягнення максимально стійкого гемостазу [64, 73, 75]. 

За даними літератури, особливе значення у розвитку РК має 

локалізація виразкового субстрату. Встановлено, що в шлунку частіше 

рецидивують кровотечі з виразок, розміщених по передній стінці (35,9%), 

великій кривизні (34,8%), і в зоні «ахілесової п’яти» (35,1%). У хворих на 

виразкову хворобу ДПК РК найчастіше виникає при локалізації дефекту 

по латеральній стінці (21,0%), у вихідному відділі (20,9%) та при 

локалізації його в пограничній зоні – своєрідна «ахілесова п’ята ДПК» 

(21,6%) [60, 69, 82, 83, 84, 95]. 

Завдяки сучасним методам лікування (ендоскопічні, 

фармакотерапія) первинного гемостазу вдається досягнути у 90-95% 

хворих. Однак, у 10-35% хворих виникає РК.  Операційні втручання при 

РК доводиться виконувати за порушення компенсаторних механізмів 
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організму, що зумовлює високий рівень летальності у 35-75% [69]. 

Достовірний прогноз можливості розвитку кровотечі дає можливість 

уникнути невиправданого вичікування і необгрунтованого операційного 

втручання. Використання систем прогнозування РК і об’єктивної оцінки 

тяжкості стану хворих за шкалою SAPS дало можливість знизити 

летальність від гострої крововтрати з 6,1 до 2,1%, включно при 

консервативному лікуванні хворих з 4,5 до 1,9%, а післяопераційну – з 

14,5 до 6,2% [69, 78, 79]. 

Для прогнозування РК та летальності широко застосовують відповідні 

системи визначення ризиків при лікуванні цієї патології. Європейські клініки з 

цією метою у своїй практиці використовують шкалу Rockall [124]. 

Шкала оцінки ризику Rockall дозволяє оцінити прогноз пацієнтів після 

гострої кровотечі з верхніх відділів ШКТ шляхом сумування значень клінічних 

критеріїв (вік, супровідна патологія, шок) та ендоскопічних знахідок (джерело 

кровотечі, стигмати гострої кровотечі) [124].  

У клініках США з метою прогнозування і вибору оптимальної тактики 

лікування застосовують систему Baylor [132], яка складається з трьох частин і 

об’єднує пре-ендоскопічні (вік, кількість і тяжкість супровідних захворювань) 

та ендоскопічні (локалізація та стигмати кровотечі) дані. 

Невідкладна ЕГДС дає змогу верифікувати джерело кровотечі при 

першому дослідженні у 71,2-98% хворих [90]. Термічні методи 

ендоскопічного гемостазу – електрокоагуляція, аргоно-плазмова та 

радіочастотна коагуляція, тепловий зонд ефективні у 96,6 – 100% хворих, 

а РК після них виникає у 4,3-12% пацієнтів,  і частота їх залежить від 

стигмат кровотечі. Ефективність механічного гемостазу (кліпування, 

лігування) для зупинки триваючої кровотечі досягає 100% з частотою РК 

< 2%. Єдиною проблемою цього методу є труднощі його застосування при 

незручній локалізації дефекту в ДПК (9,4%), складність кліпування і 

неможливість лігування при щільній структурі виразкового субстрату. 
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Після ендоскопічної зупинки триваючої кровотечі з гастродуоденальних 

виразок термічними методами перші РК у підгрупах FIа і FIb виникають 

через 3,5 – 4 год, а у першу добу – в 88,7% і 75,7% хворих, відповідно. 

Частота РК упродовж доби після першої ЕГДС при виразці шлунка FIІa і 

FIІb без мініінвазивних ендохірургічних втручань склала 63,6% і 55,2%, а 

при дуоденальній – 71,6% і 63,2%, відповідно. Застосування 

ендоскопічного гемостазу при цих стигматах кровотечі знижувало частоту 

РК в 4,4 і 5,9 рази, при цьому, після електрокоагуляції перші РК виникали 

через 6,5 і 7 год, а в першу добу – у 90,7% і 80% хворих, відповідно [78, 

79, 90, 107]. 

Отже, застосування ЕГТ дає змогу ефективно зупинити триваючу 

кровотечу (у 42,9% при FIа; 66,4% – FIb) та попередити її рецидив при 

нестабільному гемостазі (у 60% при FIIa; 89,6% – FIIb) [90]. Проте вона не 

може забезпечити остаточний, надійний гемостаз, тому повинна розглядатися, 

як тимчасова при підготовці хворого до операційного втручання. Крім того, 

чітко виділені критерії, при яких проведення ЕГТ є малоефективним: 

триваюча кровотеча, виразка великих розмірів (> 2см), виразки задньої стінки 

ДПК [65, 78, 107]. 

Підходи до лікування ШКК за останній час суттєво змінилися. 

Більшість клінік для зупинки кровотечі використовують ендоскопічний 

гемостаз на фоні інтенсивної медикаментної терапії. Проте немає єдиної 

чіткої думки, що робити у випадку РК після проведення первинної ЕГТ. В 

Україні та країнах східної Європи віддають перевагу операційному методу 

лікування, тоді як у країнах Західної Європи і Північної Америки – 

повторній ЕГТ і тільки потім, у випадку неефективності, хірургічному 

втручанню [26, 28, 43, 45, 95,118, 119]. Незважаючи на значні досягнення 

медикаментної терапії та ендоскопії, летальність при ГГДК, зокрема при 

РК, залишається високою. Тому використання сучасних ендоваскулярних 

технологій для покращення результатів лікування цього контингенту 
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пацієнтів в Україні стає дедалі актуальнішим. Арсенал сучасних 

лікувальних заходів включає ендоваскулярну діагностику з метою 

верифікації судини-джерела кровотечі, з можливим введенням матеріалів 

для досягнення тимчасового або постійного гемостазу. Ендоваскулярні 

методики використовують у випадках, коли джерело кровотечі не вдається 

виявити ендоскопічно, неможливо досягти стабільного гемостазу, а 

операційне втручання пов’язане з високим ризиком чи взагалі неможливе. 

Крім того, прогресивним є поєднання цих двох методик, наприклад, 

ендоскопічного кліпування кривавлячої судини для тимчасового гемостазу 

і маркування джерела кровотечі для ендоваскулярного втручання (кліпса 

видима в рентгенівських променях), або ендоскопічне дренування ППЗ, 

після успішної емболізації джерела кровотечі [12, 17, 29, 31, 46, 131, 133, 

134, 137, 138, 169, 174, 191, 194, 205, 206]. 

 

1.2. Значення ендоваскулярних методів у лікуванні кровотеч з 

верхніх відділів ШКТ 

 

У 1929 р. W. Forssman вперше провів катетеризацію порожнини 

правого передсердя через кубітальну вену [123]. Впровадження аортографії 

в клінічну практику (Dos Santos, 1937) дало початок роботам з 

абдомінальної ангіографії поряд з дослідженнями судин головного мозку, 

серця і кінцівок. Першу селективну ангіографію ниркової артерії провів S. 

Radner в 1948 р. P. Odman в 1956 р. впровадив пластикові судинні катетери, 

спростивши зондування аорти і її гілок. У 1951 р. H. Tillander провів серію 

ангіографій черевного стовбура, а F. Morino і A. Tarquini (1955) вже 

систематично застосовували ангіографію в діагностиці захворювань 

печінки, підшлункової залози і селезінки [121, 123]. 

Одночасно відбувалася еволюція судинного доступу від артеріотомії 

до пункції. Піонери ангіографії здебільшого вводили зонд через розсічену 
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плечову артерію. Так, у 1937 р. A. Castellanos при спробі ввести 

контрастну речовину в стегнову вену помилково спунктував артерію і 

отримав зображення черевного відділу аорти, започаткувавши тим самим 

ретроградну ангіографію. В 1938 р. T. Ischikawa запропонував вводити 

сечовий катетер через одну з оголених периферичних артерій, а P.L. 

Farinas (1940) пунктував стегнову артерію через  шкіру, не оголюючи 

судини [121]. 

У 1953 р. S.I. Seldinger удосконалив доступ за допомогою черезшкірної 

пункції спеціальною голкою з провідником і зондом, відкривши універсальний 

судинний доступ, яким широко користуються дотепер. Застосувавши це 

вдосконалення, P. Odman (1959) розробив метод катетеризації гілок черевної аорти 

зондами з фіксованим вигином, які вводилися ретроградно через стегнову артерію 

пункційним черезшкірним доступом. A. Derrich (1962) експериментально довів, 

що залишення зонда в судинному руслі на 7-14 днів не викликає суттєвих 

ускладнень [121]. 

У 1963 р. M. Nusbaum і S. Baum започаткували використання 

ангіографічних технологій у діагностиці ШКК [126]. В експерименті вони 

встановили, що екстравазація контрастної речовини з’являється при швидкості 

надходження крові за межі судинного русла понад 0,5 мл/хв. Першу 

транскатетерну емболізацію кривавлячої судини при ШКК здійснив J. Rosh et 

al. (1972), застосувавши згустки аутокрові. З того часу почалася еволюція 

матеріалів для емболізації — желатинова губка, івалон, тефлон, жир, 

целюлоза, різні клеї, PVA, спіралі та ін., яка триває дотепер [121]. 

Ендоваскулярними методиками при кровотечі з верхніх відділів ШКТ 

досліджують насамперед кровоплину по ЧС і ВБА. Якщо джерело кровотечі 

не знайдено, проводять селективну ангіографію ЛША чи ГДА. За 

негативних результатів усіх попередніх досліджень, досліджують нижню 

брижову артерію. Аортографію проводять тільки при остіальному ураженні 

чи нестандартній анатомії, що робить катетеризацію складною, або 
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доводиться шукати інші гілки аорти, які можуть бути джерелом кровотечі 

(наприклад, нижня діафрагмальна артерія). Уся зона васкуляризації 

досліджуваної артерії повинна бути візуалізована за рахунок правильної 

позиції пацієнта і необхідної кількості ангіографічних серій. Селективні 

ін’єкції використовують для підтвердження підозрілих знахідок на 

неселективних введеннях. У пацієнтів з підозрінням на аортоентеральну 

фістулу перевагу надають комп’ютерній томографії перед ангіографією 

[122, 142, 156, 157, 163, 175, 176, 178, 184]. 

Абсолютною ознакою ГШКК є екстравазація контрастної речовини у 

просвіт ШКТ. Іноді екстравазований контраст набуває криволінійної форми, 

нагадуючи судинну структуру (знак псевдовени). Деякі знахідки можуть бути 

помилково витлумачені, як екстравазація, наприклад, гіперваскуляризована 

слизова чи кальцинати наднирників [125, 164, 165, 166, 167, 168]. 

Рентгенангіографічними ознаками джерела кровотечі є [121, 179, 183, 184, 

189, 190]: 

1) екстравазація контрастної речовини; 

2) локальна гіперваскуляризація; 

3) аневризмоподібне розширення судин; 

4) периартеріальна дифузія контрастної речовини; 

5) різке перекалібрування судин чи їх оклюзія; 

6) раннє контрастування вен; 

7) надмірність або нерівномірність капілярного контрастування.  

При виразковій хворобі виявляють поширення контрасту на слизовій 

шлунка чи ДПК. При виразці шлунка джерелом кровотечі може бути ліва 

чи права шлункові, ліва чи права шлунково-чепцеві артерії або короткі 

шлункові гілки СА. При пілоричній чи дуоденальній виразках кривавлять, 

як правило, дуоденальні гілки ГДА чи правої шлунково-чепцевої артерії 

[122]. 

При синдромі Мелорі-Вейса екстравазацію виявляють в ділянці 
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шлунково-стравохідного сполучення з ретроградним плином контрасту у 

стравохід в окремих випадках. 

Ангіодисплазію діагностують за раннім і тривалим виповненням 

дренуючої вени та патологічним клубком судин у стінці кишки [127, 141, 192, 

193].  Ураження може бути множинним і часто має вигляд «трамвайної колії», 

коли одночасно виповнено живлячу артерію та дренуючу вену. Екстравазації 

контрасту, як правило, нема. Подібно виглядає і артеріо-венозна 

мальформація. Оскільки ангіодисплазія є частою знахідкою у старших 

пацієнтів, слід розглядати ймовірність інших джерел кровотечі. 

Псевдоаневризми класично зустрічають у пацієнтів з хронічним 

панкреатитом і запальним ерозуванням шлунково-дванадцятипалої, 

підшлункової чи СА [7, 68, 195, 201, 202]. Варикозні геморагії рідко 

виявляють при ангіографії, проте виповнення ВРВ у неочікуваних 

локалізаціях (ДПК чи пряма кишка) може розглядатися, як можливе 

джерело кровотечі [8, 9, 127, 170, 179, 183, 184]. 

Ангіографічно джерело кровотечі ідентифікують у 50-90% випадків [122]. 

Екстравазація виявляється майже завжди, якщо кровотеча є триваючою під час 

дослідження. Картина може бути нормальною, якщо кровотеча припинилася, є 

інтермітуючою або нижче порогу чутливості ангіографії. Іншими причинами 

негативного ангіографічного результату є венозна кровотеча, неможливість 

ввести контраст у потрібну артерію чи кровотеча поза полем візуалізації [122, 

171, 172, 173, 189, 196]. 

За механізмом дії ендоваскулярні гемостатичні втручання при ШКК 

поділяють на фармако-динамічні (регіонарна інфузія судиннозвужуючих 

препаратів) і матеріально-механічні (введення в просвіт судини емболів) [121, 

190, 194, 195, 196]. 

Поміж інших ефектів натуральний гормон вазопресин спричиняє 

спазм гладких м’язів стінки кишки і спланхнічних судин. Інфузія 

препарату проксимальніше дефекту зменшує кровоплин, знижує пульсовий 
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тиск і дозволяє сформуватися тромбу. Інтраартерійна інфузія є 

ефективнішою та безпечнішою, ніж системна при артерійній мезентерійній 

кровотечі [128]. 

Гемостатичний ефект від внутрішньоартерійної інфузії судинозвужуючих 

препаратів зумовлений двома факторами. По-перше, звуження кривавлячих 

судин і, по-друге, стискання їх за рахунок спазму гладких м’язів стінки органа. 

Крім того, регіонарне введення окремих вазоконстрикторів, зокрема 

норадреналіну, сприяє розкриттю артеріовенозних шунтів підслизового шару 

шлунка і ДПК. Це призводить до знекровлення слизової оболонки і зупинки 

геморагії. Ще більше посилюється гемостатичний ефект за рахунок активізації 

нарадреналіном ХІІ фактора зсідання крові [121]. 

Незважаючи на використання вазопресину для першої лінії гемостазу при 

ШКК, більшість авторів надає перевагу емболізації. Вазопресин не 

використовують у наступних ситуаціях: 

-  кровотеча безпосередньо з великої артерії (наприклад, з ГДА чи СА); 

- кровотеча при локалізації джерела у ділянці з подвійним 

кровопостачанням (наприклад, пілородуоденальна зона); 

- пацієнт з протипоказанням до інфузії вазопресину (наприклад, тяжке 

ураження коронарних артерій, аритмія, тяжка артерійна гіпертензія); 

-  після емболізації внаслідок значного ризику інфаркту кишки. 

Катетер встановлюють в артерію, яка кровопостачає місце кровотечі 

(черевний стовбур, ліва шлункова артерія, верхня чи нижня брижові артерії). 

Вазопресин вводять із швидкістю 0,2 Од на хвилину. Через 20-30 хв 

повторюють артеріографію для верифікації триваючої кровотечі та наявності 

прямого чи колатерального кровоплину до органів. Якщо кровотечу зупинено, 

інфузію продовжують у відділенні інтенсивної терапії. При триваючій 

кровотечі швидкість інфузії збільшують до 0,3-0,4 Од на хвилину і 

артеріографію повторюють через 20-30 хвилин. При неефективності слід 

розглядати інші варіанти лікування. Введення вазопресину продовжують 6-24 
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год. Після припинення інфузії катетер залишають в артерії на 12-24 год на 

випадок РК [122, 123, 136, 170]. 

Введення вазопресину є дуже ефективним для певних типів ШКК, 

зокрема дивертикулярних і кровотеч зі слизової оболонки шлунка. 

Ефективність становить 60-90%. Проте РК виникають у 50% випадків [122]. 

Пацієнти часто скаржаться на помірний біль в животі під час інфузії. 

Тривалий біль може бути ознакою ішемії кишки, в такому разі слід 

зменшити швидкість інфузії. До побічних ефектів терапії вазопресином 

відносять стенокардію, аритмію, гіпертензію, брадикардію, зупинку серця, 

ішемію та інфаркт кишки, затримку рідини, алергічні реакції та 

ускладнення пролонгованої катетеризації стегнової артерії. Загальна 

кількість ускладнень сягає 20% [122]. 

Метою емболізації є припинення кровоплину по кривавлячій артерії із 

збереженням життєздатності органу. З розвитком коаксіальних 

мікрокатетерів (які можна ввести безпосередньо до місця кровотечі) і 

нових емболізаційних матеріалів (мікроспіралі та полівінілалкогольні 

емболи), ризик значної ішемії кишки є мінімальним. Перевагою емболізації 

є швидка й теоретично постійна зупинка кровотечі без ризику введення 

вазопресорів чи пролонгованої катетеризації. Тому методика набула 

широкої популярності у лікуванні ШКК. Навіть за відсутності 

екстравазації, часто проводять емпіричну емболізацію лівої шлункової 

артерії для запобігання рецидиву при масивних кровотечах з верхніх 

відділів ШКТ і негативних ангіограмах [122, 155, 193, 197]. 

Емболізація є можливою через виражену інтестинальну колатеральну 

циркуляцію (особливо у верхніх відділах) через артерійні аркади, 

сполучення між vasa recta і субмукозні анастомози. Проте вона є 

ризикованою після попередніх хірургічних втручань на шлунку або 

кишках, променевої терапії чи в ситуації з неадекватною колатеральною 

циркуляцією [129, 138, 173]. 
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Ендоваскулярні втручання стали значно простішими і безпечнішими з 

розвитком систем коаксіальних катетерів та мікроспіралей. Ці засоби дають 

можливість прецизійного введення емболізаційних матеріалів навіть через 

дрібні і звивисті інтестинальні гілки. Коаксіальний мікрокатетер проводять 

через діагностичний катетер, встановлюючи в основний стовбур живлячої 

артерії. Слід приділити увагу мінімізації вазоспазму. Оскільки складно чітко 

визначити, які саме гілки живлять ділянку кровотечі, часто необхідне 

кількаразове введення контрасту у різні гілки-кандидати. Оптимальне місце 

постановки емболізаційного чинника є дискутабельним. У ранніх роботах 

надавали перевагу проксимальній оклюзії. Тепер експерти рекомендують 

дистальнішу емболізацію на рівні vasa recta, які живлять ділянку кровотечі 

(або безпосередньо перед vasa recta), щоб мінімізувати ділянку кишки з 

ризиком ішемії [130, 131, 132,133]. 

Найчастіше вживаними емболізаційними засобами є мікроспіралі, 

Gelfoam та PVA-емболи. Реканалізація виникає частіше при ізольованому 

застосуванні мікроспіралей. Великі PVA-емболи безпечно застосовуються 

низкою авторів. Менших емболів або мікросфер (менше 300 мкм), як правило, 

слід уникати [121]. Спіралі можна встановити з більшою точністю і вони є 

постійними. Після кожного встановлення емболізаційного чинника слід 

робити контрольне введення контрасту. Емболізацію продовжують до зупинки 

кровотечі. Обов’язково слід провести контрольну артеріографію з 

проксимального сегмента артерії для виявлення можливої екстравазації через 

колатеральні судини [122, 123, 125]. 

Якщо ураження локалізоване у межах аркади, яка живиться двома 

вісцеральними артеріями, ангіографію слід проводити на обох рівнях. 

Наприклад, після емболізації ГДА при кровотечі з виразки ДПК слід провести 

артеріографію ВБА для виявлення перетоків через нижню 

панкреатодуоденальну артерію. Емболізація другого входу в аркаду може бути 

показана, але це збільшує ризик ішемії кишки [131, 176, 190]. 
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За даними більшості досліджень, ендоваскулярне втручання дає змогу 

успішно зупинити ШКК у близько 80% пацієнтів [122]. Менше, ніж у 20% 

випадків виникають РК і вони більше притаманні запальним ураженням та 

артеріовенозним мальформаціям. У таких випадках повторна ангіографія з 

емболізацією може підвищити шанси на успіх завдяки виявленню 

реканалізації чи нового джерела кровотечі. Загалом, емболізація дає кращий 

ефект, ніж терапія вазоконстрикторами та є безпечнішою [100, 103, 108, 122, 

126]. 

Великі ускладнення виникають у менш, ніж у 2% пацієнтів. Відчутна 

субклінічна ішемія кишки може бути виявлена у значної кількості 

пацієнтів ендоскопічно або гістологічно. Пацієнтів слід уважно моніторити 

на предмет ішемії, яка виникає менш, ніж у 20% випадків. В багатьох 

пацієнтів невеликі ділянки інфарктів добре толеруються і не потребують 

хірургічного втручання. Більшість досліджень не повідомляють про 

випадки клінічно значущої ішемії чи інфарктів кишки. Селективне 

введення судинозвужуючих препаратів в артерійне русло і значне 

зниження артерійного кровоплину призводить до істотного сповільнення 

венозного відпливу. Внаслідок цього може розвинутися таке грізне 

ускладнення, як тромбоз верхньої брижової вени. Крім того, тривале 

знаходження катетера в судинному руслі загрожує утворенням на ньому 

тромбів і тромбоемболією катетеризованої судини. Тому особливу увагу 

слід надати догляду за катетером. Окремою групою ускладнень є нецільова 

емболізація, коли емболізуючий засіб потрапляє в сусідні судини і може 

призвести до ішемії та некрозу неуражених органів (печінки, жовчного 

міхура, кишки, нирки, нижньої кінцівки) [121, 122, 123, 138, 190]. 

Шлункові кровотечі, спричинені хронічною виразкою або пухлинами 

тіла, кардіального відділу чи малої кривини шлунка, як правило, відбуваються 

внаслідок арозії великих судин. Ці відділи кровопостачаються лівою 

шлунковою артерією, яка є найдоступнішою з артерій шлунка для 
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ендоваскулярного втручання (як правило, без використання системи 

мікрокатетера).  

Слід оцінити стан колатерального кровоплину через праву 

шлункову, праву і ліву шлунково-чепцеві артерії для визначення ризику 

ішемічних ускладнень емболізації та ризику відновлення кровотечі через 

колатералі і, відповідно, спланувати рівень емболізації (стовбурова чи 

селективна). При проведенні ендоскопії та виявленні джерела кровотечі 

(особливо з високим ризиком рецидиву) доцільно помістити кліпсу на 

кривавлячу судину. Це виконує подвійну функцію – гемостатичну і 

візуалізаційну, оскільки металева кліпса видима у рентгенівських 

променях, вона дає змогу точніше верифікувати судину-джерело 

кровотечі при ендоваскулярному втручанні. Емболізація лівої шлункової 

артерії (або при потребі і можливості, інших артерій шлунка) з 

урахуванням всіх додаткових даних дозволяє суттєво зменшити ризик РК 

та запобігти або відтермінувати операційне втручання після підготовки 

пацієнта. Крім того, при ангіографії можна виявити анатомічні варіанти 

кровопостачання органів, які варто враховувати при проведенні відкритої 

операції [144, 146, 148, 151]. 

Ендоваскулярні втручання при кровотечах, зумовлених виразкою ДПК, 

подібні до втручань на шлунку. Проте, слід враховувати особливості 

кровопостачання ДПК з ГДА (басейн ЧС) і нижньої підшлунково-

дванадцятипалої артерії (басейн ВБА). Окрім того, за рахунок запального 

перипроцесу, який зазвичай супроводжує дуоденальну виразку, не завжди 

вдається використати один з гемостатичних механізмів вазоконстрикторів, а 

саме, стиснення судин гладкими м’язами стінки кишки. Слід проводити 

емболізацію ГДА, яка є основною. Деякі автори рекомендують доповнити 

емболізацію інфузією вазоконстрикторів в басейн ВБА впродовж доби. Проте 

ця думка є контроверсійною, оскільки збільшує ризик ішемічних ускладнень 

[121]. 
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Кровотечі з ВРВ стравоходу і шлунка при ПГ найефективніше 

лікуються поєднанням ендоскопічних заходів гемостазу з 

фармакотерапією. Основними напрямками медикаментного лікування після 

зупинки триваючої кровотечі є корекція крововтрати, зниження показника 

портального тиску та запобігання розвитку гострої печінкової 

недостатності [119,120]. При профузній геморагії з ВРВ найбільш 

розповсюдженим методом невідкладної її зупинки при неефективності 

ендоскопічних заходів є застосування зонда Сенгстейкена-Блекмора, за 

допомогою якого досягають компресії варикозних вен стравоходу з 

можливістю аспірації вмісту шлунка і контролю ефективність гемостазу  

[119,120]. Серед арсеналу методів ендоскопічного лікування 

використовують ендоскопічне лігування та склеротерапію. Технологія 

ЕЛВВ, вперше запропонованого Stiegmann and Goff у 1989 році, включає 

застосування латексних кілець, які затискають основу вузла. Надалі вузол 

некротизує, а виразка гоїться з утворенням рубця. Для ЕСТ 

використовують різні засоби у різноманітних концентраціях, кількостях та 

з різними інтервалами між сеансами, які вводять у просвіт ВРВ або 

паравазально. При інтравазальній склеротерапії гемостаз забезпечується за 

рахунок скорочення судини, стискання її унаслідок неминучого 

паравазального компонента, набряку і потовщення стінки. Склерозант 

спричинює асептичне запалення інтими судини, її злипання і припинення 

кровоплину. Флебіт приводить до тромбозу вени в середньому на 5-7 добу 

[19, 21, 37, 90, 114]. 

Черезяремний внутрішньопечінковий портосистемний шунт (TIPS – 

transjugular intrahepatic portosystemic shunt) – перкутанно створене сполучення в 

межах печінки між портальним та системним кровоплином для зменшення 

портального тиску у пацієнтів з ускладненнями, спричиненими ПГ. Метою 

застосування TIPS є відведення портальної крові в печінкову вену для зниження 

градієнту тиску між портальним та системним кровоплином, яке досягають 
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постановкою металічного стента через внутрішньопечінковий тракт [119, 120]. 

Однак, виконання цього втручання доцільне, в основному, при підготовці хворого 

до радикального методу лікування ЦП – трансплантації, оскільки впродовж 

незначного періоду часу виникає тяжка печінкова енцефалопатія, що стає 

причиною летального висліду [122].   

Кровотечі з ВРВ стравоходу і шлунка при ПГ досить успішно лікуються 

поєднанням ендоскопічних та ендоваскулярних методів, а ендоваскулярний 

компонент полягає в емболізації СА. Суть її лежить у введенні в СА 

механічних емболів розміром 2500-3000 мкм, конусоподібних спіралей типу 

«Гіантурко». Емболи, обтуруючи судини в паренхімі селезінки, призводять до 

сегментаних інфарктів [35, 36, 49, 51, 62, 143]. 

Спіралі сприяють сповільненню кровоплину, а також між їх витками 

утворюються тромбоемболи, які плином крові заносяться в судини дрібного 

калібру і теж призводять до сегментарних інфарктів (хронічна емболізація). 

Таким чином, ця методика призводить до зменшення артерійного припливу 

до селезінки, відповідно – до зменшення венозного відпливу та зниження 

портального тиску і, таким чином, сповільнює прогресування ВРВ 

стравоходу і шлунка [30, 35, 36, 49, 51, 149]. 

Сегментарні інфаркти селезінки зменшують об’єм функціонуючої 

паренхіми і характерні для цієї патології прояви гіперспленізму 

(тромбоцитопенія і лейкопенія). При можливості ЕСА доповнюють 

частковою редукцією кровоплину по лівій шлунковій артерії, шляхом 

введення в її просвіт механічних емболів розміром 2500-3000 мкм [36, 80, 

94, 96, 109]. 

Кровотечі, зумовлені розпадом злоякісних пухлин, можуть виникати як за 

рахунок арозії великої судини, так і великої ерозованої поверхні самої пухлини. 

Ендоваскулярному гемостазу підлягають, насамперед, кровотечі у зоні 

кровопостачання лівої шлункової артерії. Слід проводити емболізацію не лише 

стовбура артерії та її основних гілок, а й усієї патологічної мережі пухлини. Коли 
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виявляють додаткові джерела кровопостачання, їх слід емболізувати за таким 

самим принципом. Крім того, судини пухлини не реагують на терапію 

вазоконстрикторами і це збільшує ризик рецидиву. Найчастішим джерелом 

колатерального кровоплину є СА через короткі артерії шлунка, тому її слід 

емболізувати, принаймні частково [121, 122, 185, 186, 187]. 

Кровотечі, зумовлені різними аномаліями вісцеральних артерій, є доволі 

рідкісними. Геморагії внаслідок розриву аневризми можуть бути у просвіт 

вірсунгової протоки, або через задню стінку шлунка в його порожнину. 

Подібними є арозивні кровотечі в ППЗ. У цих випадках показано емболізацію 

ураженої судини. За наявності ділянки з вираженим колатеральним 

кровоплином, емболізуючий матеріал слід розташовувати перед і після 

дефекту у стінці артерії. Джерелами таких кровотеч найчастіше є селезінкова, 

шлунково-дванадцятипала, верхня і нижня підшлунково-дванадцятипала та 

шлунково-чепцева артерії [179, 181, 182, 191, 193, 194]. 

Ангіодисплазії та артеріо-венозні мальформації можуть бути чутливими 

до емболізації, проте можуть виникати рецидиви й такі ураження повинні 

видалятися хірургічно. 

Серед кровотеч з верхніх відділів ШКТ виокремлюють гемобілію, яка 

найчастіше є наслідком патологічного сполучення між печінковою артерією і 

жовчними протоками. Такий стан розвивається внаслідок тупої травми живота, 

при пухлинах печінки чи артеріо-біліарній нориці після біопсії. J. Walter et al. 

(1976) показали, що з допомогою целіакографії можна не лише локалізувати 

джерело гемобілії, а й зупинити кровотечу [121, 122, 170]. Насьогодні, з 

використанням мікрокатетерів, можна провести суперселективну емболізацію 

з мінімальним ризиком ішемічних ускладнень. 

На даний час, незважаючи на те, що зарубіжний досвід та окремі 

вітчизняні роботи свідчать про значну потенційну користь від 

ендоваскулярних маніпуляцій у пацієнтів з ГГДК, ці методики не входять 

до переліку стандартних діагностично-лікувальних заходів. Не встановлено 
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чітких показань для діагностичної ангіографії у пацієнтів з ШКК за 

урахування причин геморагій, ендоскопічної картини, ризику розвитку 

рецидиву, загального стану пацієнта, ризику відкритої операції. 

Потребують опрацювання методики тимчасового і постійного 

ендоваскулярного гемостазу, що дасть можливість запобігти РК і, таким 

чином, відтермінувати, або й зовсім уникнути конвенційного операційного 

втручання [26, 52, 100, 103, 108]. 

Тому, метою дослідження є покращання результатів лікування хворих з 

ГГДК шляхом впровадження в клінічну практику рентгенендоваскулярних 

методик для верифікації джерела кровотечі, досягнення стійкого гемостазу і 

профілактики РК [8, 9, 111, 115, 121]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

 

В роботі проаналізовано результати лікування хворих з ГГДК в клініці 

хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (клінічна база – 3-тє хірургічне, 

ендоскопічне та відділення інтервенційної радіології),  центру лікування ШКК 

комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова за 

період 2001-2017 роки.  

Отримано погодження комісії з питань етики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (витяг № 5 від 20.05.2013 

року) про те, що дане дослідження відповідає етичним та моральним нормам.  

 

2.1 Загальна характеристика пацієнтів із кровотечами з верхніх 

відділів травного каналу неварикозної етіології групи ретроспективного 

дослідження 

 

Ретроспективне дослідження мало на меті з’ясувати фактори ризику 

неефективності ендоскопічного гемостазу (який є основним сучасним методом 

інвазивного лікування кровотеч з верхніх відділів ШКТ) для визначення 

контингенту хворих, яким доцільне превентивне або гемостатичне 

ангіографічне лікування. 

Усього в цей аналіз було включено 639 пацієнтів з виразковими 

кровотечами, яким було виконано ендоскопічний гемостаз протягом 2007-

2013 рр. Це була неперервна серія спостережень, до якої включено усіх 

хворих за згаданий період. Чоловіків було 387 (67,2%), жінок — 189 

(32,8%), віком від 17 до 94 років (медіана 58 років). Усього було виконано 

153 ендоскопічних втручань у хворих з триваючою кровотечею і 486 — зі 

стигматами перенесеної кровотечі (Forrest II) з метою запобігання 
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рецидиву. Первинного гемостазу не досягнуто в 4 осіб, РК виникли у 69 

(10,86%). Оцінювали клінічні та ендоскопічні характеристики в якості 

потенційних предикторів РК. 

 

2.2 Загальна характеристика пацієнтів із кровотечами з верхніх 

відділів травного каналу неварикозної етіології групи проспективного 

дослідження 

 

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. 

Серед пацієнтів переважали чоловіки – 25 (71,4%) віком від 28 до 89 

років (медіана віку 54 р.). Хворих проспективної групи з кровотечами 

неварикозного генезу розподілено на осіб з геморагіями виразково та 

пухлинного характеру та псевдокістами підшлункової залози (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів із кровотечами з верхніх відділів травного каналу 

неварикозної етіології групи проспективного дослідження 

Етіологія ШКК Кількість 

Виразкові ураження/ 13/ 

(серед них судинні аномалії) (4) 

Пухлини шлунка 6 

Псевдокісти підшлункової залози 16 

Всього 35 

 

Подібно до групи з ПГ, усіх пацієнтів розподілено за віковими та 

статевими ознаками. Серед пацієнтів переважали чоловіки працездатного віку 

(див. табл. 2.2, 2.3). 
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Таблиця 2.2 

Розподіл пацієнтів за статтю 

Стать К-сть пацієнтів 

Чоловіків 25 

Жінок 10 

Всього 35 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл пацієнтів за віком 

Вік Чоловіки Жінки Разом 

21-39 6 1 7 

40-59 14 3 17 

60-74 2 2 4 

≥ 75 3 4 7 

Всього 25 10 35 

 

Таким чином, основу дослідження у цій вибірці склали пацієнти середнього 

віку (40-59 років), ШКК в яких була спричинена запаленням та деструкцією 

судини в кратері виразки та віддаленими наслідками панкреонекрозу. 

 

2.3 Загальна характеристика пацієнтів з ПГ групи ретроспективного 

дослідження. 

 

Ретроспективну групу пацієнтів з стравохідно-шлунковими кровотечами на 

грунті ПГ склало 1577 осіб, що становить 13,8% з усього контингенту хворих з 

гострими ШКК, які лікувалися з 2001 по 2017 рр. Чоловіків було 978, жінок – 599, 

віком від 22 до 89 років (середній – 51,6±15,75 років). Основною причиною ПГ був 

ЦП токсико-аліментарної (1154 пацієнти – 73,2%) та вірусної (398 пацієнтів – 

25,2%) етіології. У решти (25 – 1,6%) виявлено підпечінкову ПГ. 
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За досліджуваний період часу виявлено невпинне зростання числа 

госпіталізацій хворих з варикозними кровотечами (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Кількість хворих з варикозними кровотечами і летальність серед них 

Рік Всього хворих Померло хворих Летальність, % 

2001 32 4 12,5 

2002 34 9 26,5 

2003 38 6 15,8 

2004 59 8 13,6 

2005 59 9 15,3 

2006 93 16 17,2 

2007 101 19 18,8 

2008 91 20 22 

2009 97 21 21,6 

2010 110 22 20 

2011 123 16 13 

2012 123 18 14,6 

2013 88 23 26,1 

2014 145 19 13,1 

2015 119 18 15,1 

2016 123 18 14,6 

2017 142 27 19 

Разом 1577 273 17,3 
 

Частота повторних госпіталізацій впродовж року знаходилась у межах 

від 12 до 22%. 

З усієї групи ретроспективного дослідження померли 273 пацієнти, що 

складає 17,3% летальності при цій патології, причому летальність варіювала 

від 12 до 26%. 
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2.4 Загальна характеристика пацієнтів з ПГ групи проспективного 

дослідження. 

 

Група проспективного дослідження включала 252 пацієнти, 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 (див. додаток Е).  

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 у відділенні інтервенційної 

радіології, яке розташоване на базі КМКЛШМД м.Львова за період 2009-2018 

рр. Решта 178 хворих, яким виконано лише ендоскопічні лікувальні втручання 

на ВРВ стравоходу і шлунка, склали групу порівняння при оцінці віддалених 

результатів лікування. 

Серед пацієнтів основної групи незначно переважали чоловіки – 43 

(52,4%) віком від 22 до 79 років (медіана віку 52 роки). Особи працездатного 

віку становили 62,2% (51 хворий). Пацієнтів проспективної групи з ПГ 

розподілено за віковими та статевими ознаками (див. табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Розподіл пацієнтів з ПГ за віком і статтю 

Вік Чоловіки Жінки Разом 

21-39 9 4 13 

40-59 24 24 48 

60-74 9 11 20 

≥ 75 1 0 1 

Всього 43 39 82 

 

У більшості пацієнтів причиною ПГ був ЦП токсико-аліментарного чи 

вірусного ґенезу – 76 (92,7%), у частини – тромбоз ворітної вени (див. табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Етіологія ПГ 

Етіологія ПГ Чоловіки Жінки Разом 

Автоімунний гепатит, ЦП 0 1 1 

Токсико-аліментарний ЦП 22 14 36 

Аномалія Лейдена 1 0 1 

Гепатит В 1 2 3 

Гепатит С 17 20 37 

Змішана 0 1 1 

Кардіальний ЦП 1 0 1 

Без ЦП  (тромбоз ВВ) 1 1 2 

Всього 43 39 82 

 

Серед пацієнтів з тромбозом ворітної вени у трьох було ураження 

основного стовбура, в одного – лише правої гілки і у одного – реканалізований 

тромбоз ВВ (див. табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Типи тромбозів ВВ 

Тип тромбозу Чоловіки Жінки Разом 

ВВ 2 1 3 

Права гілка ВВ 1 0 1 

Реканалізований 1 0 1 

Всього 4 1 5 

 

Тяжкість патології у хворих з ЦП оцінено за інтегральною бальною 

системою Child-Pugh (див. табл. 2.8). У більшості пацієнтів (83,5%) була 

стадія В.  

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 (див. табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.8 

Стадія цирозу за Child-Pugh 

Стадія Чоловіки Жінки Разом 

А 1 1 2 

В 33 33 66 

С 7 4 11 

Всього 41 38 79 

 

Таблиця 2.9 

Кількість кровотеч в анамнезі (пацієнти) 

Кількість Чоловіки Жінки Разом 

0 3 4 7 

1 5 4 9 

2 14 17 31 
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Таблиця 2.9  продовження 

3 11 3 14 

4 0 1 1 

5 1 0 1 

6 0 2 2 

Більше 6 9 8 17 

Всього 43 39 82 

 

З метою профілактики подальших РК у віддаленому періоді хворим 

застосовували одно або кілька етапне ендоскопічне лікування. Лігування ВРВ 

стравоходу було виконано у 69 пацієнтів (84,1%), найчастіше 2 сеанси (35 хворих); 

у 8 пацієнтів була потреба у 3-4 сесіях ЕЛВВ. Переважній більшості пацієнтів 

виконували ЕЛВВ перед емболізацією СА (62 пацієнти), однак у 4 хворих після 

емболізації проведено повторну сесію ЕЛВВ, а у 3 – первинну. У цьому випадку 

ЕСА відігравало роль втручання, яке зменшувало ризик ускладнень ЕЛВВ, а саме 

кровотечі внаслідок значного напруження ВРВ, коли є ризик неповного 

перекривання просвіту вени кільцем при аспірації. 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. У 14 випадках це була 

склеротерапія ВРВ шлунка, у т. ч. 5 – паравазальна ін’єкція етоксисклеролу, у 9 – 

інтравазальна емболізація ВРВ дна шлунка циакрином (Гістоакрил). У 2 хворих 

після ЕСА виконували повторну сесію склеротерапї, а у 3 – первинну. Переважно 

виконували одну сесію склеротерапії (15 осіб) (див. табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.10 

Ерадикація ВРВ стравоходу ( і стравоходу + шлунка) 

Тип ерадикації Чоловіки Жінки Разом 

1 ЕЛВВС до ЕСА 9 10 19 
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Таблиця 2.10  продовження 

2 ЕЛВВС до ЕСА 18 17 35 

3-4 ЕЛВВС до ЕСА 3 5 8 

1 ЕЛВВС до ЕСА+1 після ЕСА 2 2 4 

1 ЕЛВВС після ЕСА 3 0 3 

1 склеротерапія ВРВ шлунка 8 6 14 

ЕЛВВ + склеро терапія 7 4 11 

1 склеротерапія до ЕСА і 1 після ЕСА 1 1 2 

1 склеротерапія після ЕСА 1 2 3 

Всього 52 47 99 

 

2.5 Методи дослідження 

Згідно локальних клінічних протоколів для первинного обстеження хворих 

застосовано загальноприйняті методи обстеження – вимірювання частоти 

дихання, артерійного тиску, температури тіла; візуальна, аускультативна та 

пальпаторна оцінка змін грудної клітки та живота; ступінь порушення 

притомності та функцій інших систем і органів. Клінічні протоколи клінічного 

огляду хворих із шлунково-кишковими кровотечами орієнтовані на виявлення 

потенційно небезпечних синдромів – геморагічного шоку, тяжкої 

постгеморагічної анемії, некомпенсованої печінкової недостатності. 

2.5.1 Загально-клінічні 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» (див. 

додаток В). У нього вносили паспортні дані, об’єктивний стан хворого, 

показники лабораторних аналізів (загально-клінічних, біохімічних та 

гемостазіологічних), результати інструментальних методів обстеження 
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(ЕКГ, ЕхоКГ, УСГ органів черевної порожнини та судин портальної 

системи, ЕГДС), а також фіксували висновки консультацій суміжних 

спеціалістів та консиліумів. Відзначали характер, обсяг та тривалість 

ендоваскулярного втручання, а також методи знечулення. У процесі 

обстеження в карту вносили зміни стану пацієнтів, виникнення РК та інших 

ускладнень. 

Окремо розраховували та відмічали у протоколі ступінь ризику РК та 

летального висліду пацієнтів з ГКВВТК неварикозної етіології за шкалою 

Rockall [124]. Шкала дозволяє оцінити прогноз пацієнтів після гострої кровотечі 

з верхніх відділів ШКТ. Автори визначили незалежні фактори ризику, які 

дозволяють визначити ризик летальності. Шкала враховує клінічні критерії (вік, 

супровідна патологія, шок) та ендоскопічні знахідки (джерело кровотечі, 

стигмати гострої кровотечі). Шкала рахується простим додаванням. Сума балів 

менше 3 вказує на добрий прогноз, тоді, як сума понад 8 свідчить про високий 

ризик летального висліду (див.табл. 2.11) [124].  

 

Таблиця 2.11  

Шкала Rockall 

Ознака 0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 

Вік <60 60-79 ≥80 – 

Шок Нема 

 

Сист АТ ≥100 

Пульс ≥100 

Сист АТ <100 

 

– 

Супутня 

патологія 

Нема  

– 

СН, ІХС, інші 

серйозні 

захворювання 

Ниркова нед., 

печінкова нед., 

дисемінований рак 

Діагноз С-м 

Меллорі-

Вейсса 

Інші діагнози Пухлина ШКТ  

– 

Стигмати   Нема або – Кров, згусток, – 
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Таблиця 2.11  продовження 

кровотечі темні 

плями 

 

 

кривавляча 

судина 

 

 

 

Супровідну патологію підтверджували та коригували відповідно з 

консультаціями суміжних спеціалістів, ступінь ризику операційного втручання 

визначали сумісно з лікарем анестезіологом. 

Слід зазначити, що клінічна діагностика ГКВВТК неварикозної та 

варикозної етіології є малочутливою. Причина труднощів клінічної діагностики 

полягає в тому, що жоден із симптомів не є патогномонічним і багато інших 

патологічних станів можуть імітувати вищевказану патологію: гемоперитонеум, 

легенева патологія, ускладнена геморагією, вірусні гепатити. Відтак, клінічні 

методи діагностики доповнювали прямою верифікацією уражень верхніх відділів 

травного каналу інструментальними методами дослідження пацієнтів з ГГДК. 

Тяжкість крововтрати оцінювали за інтегральною системою В.Д. 

Братуся, в основі якої лежить бальна градація (див. табл. 2.12).  

 

Таблиця 2.12  

Ступінь тяжкості шлунково-кишкової кровотечі (В.Д.Братусь, 1988) 
Показники Помірна 

крововтрата 

Середня крововтрата Тяжка 

крововтрата 

Гемодинамічні 

показники 

ЧСС<100 за хв. 

АТсист.>100 мм 

рт.ст. 

ЦВТ>40 мм 

вод.ст. 

ЧСС — 100-120 за хв.

АТсист. — 80-100 мм 

рт.ст. 

ЦВТ — 30-40 мм 

вод.ст. 

ЧСС>120 за хв. 

АТсист.<80 мм 

рт.ст. 

ЦВТ<30 мм 

вод.ст. 

Лабораторні 

показники 

Hb>100г/л 

Ht>0,35 

ШІ<0,8 

Hb — 80-100г/л 

Ht — 0,25-0,35 

ШІ — 0,8-1,2 

Hb<80 г/л 

Ht<0,25 

ШІ>1,2 
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Таблиця 2.12  продовження 

Дані 

коагулограми 

Концентрація 

фібриногену, 

тромбоцитів, 

тромбіновий час, 

фібринолітична 

активність у нормі

Концентрація 

фібриногену, 

тромбоцитів, 

тромбіновий час 

знижені, 

фібринолітична 

активність 

підвищена 

Концентрація 

фібриногену, 

тромбоцитів, 

тромбіновий час 

значно знижені, 

фібринолітична 

активність 

підвищена 

Об’єм 

крововтрати 

15-20%  ОЦК (до 

1000 мл) 

25-35%  ОЦК (до 

1500 мл) 

>35% (більше 

2000мл) 
 

При відборі хворих з ПГ для ендоваскулярної профілактики варикозних 

кровотеч у віддаленому періоді для верифікації тяжкості основного 

захворювання застосовували шкалу Child-Pugh [119] (див. табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Шкала Child-Pugh 

Бали Білірубін, 

ммоль/л 

Альбумін 

сироватки 

крові, г/л 

Протромбіно-

вий індекс, %

Стадія 

печінкової 

енцефалопатії 

Асцит 

1 < 35 < 35 60 – 80 нема нема 

2 35 - 55 28 – 35 40 – 60 І - ІІ визначається, 

м‘який, 

непостійний 

3 > 55 < 28 < 40 ІІІ – IV, у т.ч. 

прекома і 

кома 

виражений, 

напружений, 

рефрактерний 
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2.5.2 Лабораторні Лабораторні дослідження проводили на базі 

сертифікованої лабораторії комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги м.Львова, клініки кафедри хірургії та ендоскопії 

факультету післядипломної освіти і кафедри клінічної та лабораторної 

діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

Усім пацієнтам проводили стандартний спектр лабораторних аналізів, 

необхідний для оцінки тяжкості крововтрати при ГГДК. Він включав 

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

гематокриту, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, підрахунок лейкоцитарної 

формули), біохімічний (загальний білірубін, сечовина, креатинін, електроліти, 

трансамінази) показників 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. 

Гемоглобін крові. При фотометруванні визначення гемоглобіну 

проводили в діапазоні хвиль 500 – 560 нм (зелений світлофільтр). Еталонний 

розчин гемоглобіну готували так само, як й пробу цільної крові. Розрахунок 

вмісту гемоглобіну (У) у г/л проводили за формулою: У= (Dдосл.×120)/Dет., де 

Dдосл. – оптична щільність дослідної проби; Dет. – оптична щільність еталонної 

проби; 120 – вміст гемоглобіну в еталонному розчині (г/л). 

Гематокрит. Терміном ''гематокрит'' прийнято позначати фракцію 

червоних клітин крові, яка становить близько 99% від усіх формених 

елементів.  Тобто гематокрит – це відношення об’єму червоних тілець до 

об’єму рідкої частини крові, яке виражається у відсотках. Це кількісна, але не 

якісна характеристика еритроцитів. 

Визначення гематокриту проводили за допомогою спеціальної скляної 

градуйованої трубочки — гематокриту, яку заповнювали кров'ю і 
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центрифугували. Після чого вимірювали, яку її частину займають формені 

елементи крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).  

Визначення кількості еритроцитів. Принцип методу: під мікроскопом 

підраховують кількість еритроцитів в строго певному об'ємі камери, а потім 

проводять перерахунок отриманого результату на 1 мм3 (мкл) крові або 1 л. 

Для підрахунку еритроцитів кров розводять в 200 (при різко виражених 

анеміях в 100) разів 3% розчином кухонної солі. Розведення крові 

проводиться в меланжері (змішувач), або у пробірках за методом, 

запропонованому Н.М. Николаєвим. 

Техніка. В суху чисту хімічну пробірку точно відмірювали піпеткою 4 

мл 3% розчину хлориду натрію і обережно видувають в неї узяті за допомогою 

капілярної піпетки від гемометра Салі 0.02 мл крові. Суспензію ретельно 

перемішують і потім заповнюють камеру. Звичайно користуються камерою з 

двома сітками Горяєва, що складаються з 225 великих квадратів, які розділені 

вертикальними і горизонтальними лініями на 16 малих квадратиків. 

Еритроцити рахують під малим збільшенням мікроскопа в 5 великих (80 

малих) квадратах, розташованих по діагоналі. Щоб не рахувати двічі одні і ті ж 

клітки, користуються наступним правилом: рахунку підлягають всі клітки 

усередині малого квадрата і ті, що лежать на прикордонних лініях, якщо ці 

клітки більшою своєю половиною заходять всередину даного квадрата. 

Одиницею підрахунку служить малий квадрат, об'єм якого рівний 

1/4000 мкл.( мм3 ) 

Підрахунком кількості еритроцитів в 1 мкл крові проводять таким 

чином; підраховану кількість еритроцитів в 5-ти великих (80 малих квадратах) 

ділять на 80, множать на 4000 і на 200 (ступінь розведення). Так, наприклад, 

якщо при підрахунку знайдено 380 еритроцитів, то їх кількість в 1 мкл крові 

дорівнюватиме: 

380 х 4000 х 200 

80 = 3,8000000( 3,8 х 106),тобто 3,8 х 1012в 1 літрі крові. 
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При дотриманні вказаних умов розведення і підрахунку можна щоразу 

не проводити вказаний розрахунок, а просто до підрахованої кількості 

еритроцитів в 5-ти великих (80 малих) квадратах дописати чотири нулі. 

Визначення кількості лейкоцитів та лейкоцитарна формула 

Методика підрахунку лейкоцитів у камері Горяєва – це один із способів 

визначення їх кількості в крові пацієнта. Число лейкоцитів залежить від безлічі 

факторів, до яких слід віднести швидкість утворення, виділення з кісткового мозку, 

знищення. На всі перелічені процеси мають безпосередній вплив фізіологічні 

фактори. Тому постійна зміна числа лейкоцитів у здорової людини можлива. 

Особливо це видно, якщо порівнювати результати ранкових і вечірніх аналізів. 

Методика підрахунку лейкоцитів у камері Горяєва 

Даний пробірковий метод складається з наступних етапів: 

1. Пробірка заповнюється оцтовою кислотою з тиазиновым 

барвником на 0,4 мл З допомогою капілярної піпетки береться 20 мкл свіжої 

крові і видувається в цю ж пробірку. Отримана суміш ретельно змішується. 

2. Тонка скляна пластинка, яка перебуває в камері, ретельно 

витирається, після чого утворюються райдужні розводи. 

3. Далі береться крапля отриманого розчину з крові з оцтовою 

кислотою і підноситься до краю пластинки. 

4. Коли камера буде заповнена, її не турбують протягом однієї 

хвилини, щоб білі клітини крові почали осідати. 

5. При малому збільшенні проводиться підрахунок лейкоцитів. 

Щоб отримати правильні результати, використовують спеціальну 

формулу для підрахунку кількості лейкоцитів в 1 мкл крові. Нормою 

вважається показник від 4 до 9 на 10 л. 

Якщо вийшов результат, що перевищує цю позначку, то пацієнту 

ставиться діагноз — лейкоцитоз. Якщо спостерігається зниження – лейкопенія. 

Але це в теорії, на ділі потрібно дивитися і на інші показники, щоб точно 

визначити захворювання. 
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Для підрахунку лейкоцитів використовують три види формул: 

Для 64 порожніх квадратів 

N = m x 4000 x 20/(64 x 16) = m x 78.13 ≈ m x 78 

Для 169 порожніх квадратів 

N = m x 4000 x 20 / (169 x 16) ≈ m x 29.6 

Для 100 порожніх квадратів 

N = m x 4000 x 20 / (100 x 16) ≈ m x 50. 

Лейкоцита́рна фо́рмула — це відсоткове співвідношення різних видів 

лейкоцитів (підраховується в зафарбованих мазках крові). 

Дослідження лейкоцитарної формули має велике значення в діагностиці 

більшості гематологічних, інфекційних захворювань, а також для оцінки 

тяжкості стану і ефективності терапії. 

Зміна лейкоцитарної формули має місце при цілому ряді захворювань, 

проте вони є неспецефічними. 

Визначення групи крові, резус-фактор 

1. Поставити на чистій білій пластинці зверху написи груп крові: зліва 

О(І), по середині А(ІІ) і справа В(ІІІ).  

2. Нанести під кожним написом окремо по 1 краплі (0,1мл) 

стандартних сироваток відповідних груп, двох серій. 

3. Обробити м’якоть кінцевої фаланги ІV пальця лівої руки ваткою з 

спиртом. 

4. Проколоти скарифікатором шкіру. 

5. Забрати першу краплю крові ватною кулькою. 

6. Нанести за допомогою окремої скляної палички краплю (0,01мл) 

досліджуваної крові на пластину поряд з сироваткою (в 

співвідношенні 1:10). 

7. Змішати кожну краплю крові і сироватки між собою окремою 

скляною паличкою. Пластинку періодично злегка похитувати. 

8. Через 3хв. додати по 1 краплі 0,9 % розчину NaCl в краплі, де 
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наступила аглютинація. 

9. Продовжувати спостереження при погойдуванні пластини до 5хв. 

10. При встановленні групи крові АВ(IV) необхідно провести 

контрольне дослідження цих еритроцитів з сироваткою групи 

АВ(IV). Підтвердженням належності до цієї групи є відсутність 

аглютинації. 

11. Оцінити результат проведеної проби. 

Визначення кількості тромбоцитів  

Метод підрахунку в мазку крові. У мазку крові підраховують кількість 

тромбоцитів по відношенню до 1 тис. еритроцитів. Знаючи абсолютне число 

еритроцитів в 1 мкл крові, обчислюють кількість кров'яних пластинок в 1 мкл. 

Для запобігання аглютинації кров'яних пластинок на місце уколу наносять 

краплю 14% розчину сульфату магнію. Виділену краплю крові змішують з 

магнезією і з суміші готують мазки на предметних скельцях, які забарвлюють 

за Романовським-Гімзою протягом 2-3 г. Підрахунок кров'яних пластинок 

виробляють під імерсійною системою мікроскопа з використанням сітчастого 

окуляра або вкладного віконця. 

Існує метод підрахунку тромбоцитів в камері, при якому кров 

розводять для запобігання згортання і аглютинації тромбоцитів у 

консервуючій рідині, наприклад в 5-7% розчині трилону Б, заповнюють 

камеру і підраховують тромбоцити і еритроцити одночасно. Злічивши 1 

тис. еритроцитів, підсумовують загальну кількість тромбоцитів. Знаючи 

кількість еритроцитів в одиниці об'єму крові, вираховують кількість 

тромбоцитів для одиниці об'єму крові. 

Метод підрахунку тромбоцитів на лічильнику частинок. Тромбоцити 

можна підраховувати на будь-якому лічильнику частинок типу "Культера" і 

"Целлоскоп". Венозну кров, змішану з антикоагулянтом (цитрат натрію), 

залишають на кілька годин для осідання еритроцитів і лейкоцитів. Тромбоцити 

практично не осідають і залишаються рівномірно розподіленими в плазмі 
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крові. Плазму розводять фізіологічним розчином хлориду натрію і 

пропускають через лічильник. Використовується вимірювальна трубка з 

капілярним отвором для підрахунку тромбоцитів (50 мкм). Потім проводять 

другий підрахунок, користуючись вимірювальної трубкою з великим 

капілярним отвором для підрахунку залишилися в плазмі і не осіли 

еритроцитів (60 мкм). Різниця між результатами першого та другого 

підрахунку показує істинну кількість тромбоцитів. 

Визначення амінотрансфераз 

Аспартатамінотрансфера́за (АСТ, АсАТ; також глутамат 

оксалоацетат трансаміназа) — ендогенний фермент з групи трансфераз, 

підгрупи амінотрансфераз (трансаміназ), широко використовуваний в 

медичній практиці для лабораторної діагностики уражень міокарда (серцевого 

м'яза) і печінки. 

Синтезується внутрішньоклітинно, і в нормі лише невелика частина 

цього ферменту потрапляє в кров. При пошкодженні міокарда (наприклад, при 

інфаркті міокарда), печінки (при гепатитах, цирозі печінки) в результаті 

цитолізу (руйнування клітин) цей фермент потрапляє в кров, що виявляють 

лабораторними методами: 

 колориметричний — у ммоль/л/год; 

 кінетичний у автоматичних та напівавтоматичних аналізаторах — в 

одиницях активності U/l, МО/л. 

Аспартатамінотрансфераза (АСТ, АсАТ) – фермент, який приймає 

участь у біохімічних процесах всередині клітин. АСТ пришвидшує 

перенесення аміногруп з аспартату (а АЛТ – з аланіну, відповідно) в циклі 

Кребса, який є ключовим етапом в процесі дихання всіх клітин. Зауважимо, 

що АСТ здійснює свої функції разом із вітаміном В6, хоча АСТ менш 

чутливий до зменшення вмісту В6 в організмі, ніж АЛТ. До речі, саме це є 

причиною того, що у пацієнтів з алкогольним захворюванням печінки 

концентрація АЛТ в крові зменшується відчутніше, ніж АСТ, що сприяє 
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збільшенню відношення АСТ/АЛТ, адже систематичне вживання алкоголю 

суттєво знижує вміст вітаміну В6 в крові. 

Обидві амінотрансферази концентруються в тканинах печінки, проте 

АСТ також представлений у серці, скелетних м'язах, нирках, мозку та 

еритроцитах. В печінці також є відмінність у їхніх властивостях, адже АЛТ 

концентрується виключно в клітинній цитоплазмі, тоді як АСТ знаходять в 

цитозолю та мітохондріях. Тривалість напіввиведення в кровообігу становить 

близько 47 годин для АЛТ та приблизно 17 годин для АСТ. 

Для оцінки зміни рівня АСТ використовують класифікацію: 

 М’яка зміна — менше ніж у 5 разів від максимально допустимої 

межі норми, 

 Помірна зміна — від 5 до 10 разів більше від найвищого рівня 

норми, 

 Помітна зміна – більше ніж в 10 разів більше норми. 

 АСТ знаходиться всередині клітин, і в нормі лише невелика його 

частина знаходииться в крові.  

При ушкодженні тканин, багатих цим ферментом, він потрапляє в кров, 

що виявляється лабораторними методами.  

У хворих з помітним підвищенням рівня амінотрансфераз (більше 

ніж в 10 разів), як правило, діагностують гостре захворювання печінки. 

Однак дані для ряду пацієнтів з гострим пошкодженням печінки, 

спричиненим вірусним гепатитом, свідчать, що найбільш чутливий та 

специфічний пороговий рівень амінотрансфераз для виявлення гострих 

уражень лежить у межах помірного діапазону (від 5 до 10 разів більше за 

норму). У випадках гострого вірусного гепатиту рівень АСТ, як правило, 

досягає піку до появи жовтяниці, і після цього поступово зменшується; 

паралельно збільшується рівень білірубіну в сироватці крові. При цьому 

жовтяниця спостерігається приблизно у 70% випадків гострого гепатиту 

А, 33% -50% випадків гострого гепатиту В і 20% -33% випадків гострого 
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гепатиту C. Весь спектр вірусних гепатитів (A, B, C, D та E) може бути 

відповідальним за помітне збільшення рівня АСТ та АЛТ, хоча 

збільшення, пов'язане з гепатитом С, має тенденцію бути скромнішим, 

ніж пов'язане з гепатитом A або B. 

 При виявлені збільшеного рівня АСТ та АЛТ, а також наявності 

факторів ризику (наприклад подорож в район, уражений гепатитною 

інфекцією) чи клінічних симптомів, слід перевірити рівень антитіл IgM до 

вірусів гепатиту А та B, поверхневих антигенів гепатиту В та антитіл до вірусу 

гепатиту С, а за потреби скористатись методами полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЦР) до зазначених вірусів. 

 Крім того, на збільшення рівня АСТ впливають інші віруси, окрім 

гепатиту – наприклад, вірус Епштейна-Барра чи цитомегаловірус, а також 

автоімунні, позапечінкові та вроджені причини. Аутоімунний гепатит може 

викликати як помірне, так і помітне збільшенні рівня АСТ та АЛТ. Нарешті, у 

25% пацієнтів з рівнем АСТ, що перевищує норму в 10 разів, може бути гостра 

обструкція жовчних шляхів, про що може свідчити пік рівня амінотрансферази 

(більше як у 50 разів вище норми для 1-2% пацієнтів). У цьому випадку 

остаточний діагноз підтверджується ультразвуковим дослідженням та 

специфічними болями у пацієнта. 

 Мінімальне або незначне збільшення рівня амінотрансфераз є 

найпоширенішою зміною в біохімічному аналізі крові. Якщо у пацієнта 

виявлено таке підвищення, рекомендується провести повторний аналіз, 

щоб виключити лабораторну помилку та пересвідчитись у стабільності 

збільшення рівня АСТ та/або АЛТ. Наприклад, інфекція хронічного 

гепатиту C характеризується тим, що рівень амінотрансфераз коливається 

навколо верхньої межі норми. Для пацієнтів, які приймають ліки, що 

токсично впливають на печінку та для групи хворих, які вживають 

алкоголь, підтверджувальний контроль рівня амінотрансфераз може бути 

здійснений лише після припинення вживання алкоголю або препарату. 
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 Неалкогольне жирове захворювання печінки є найпоширенішою 

причиною незначної зміни рівня АСТ та АЛТ в сироватці крові у розвинених 

країнах. Як і при хронічному вірусному гепатиті, 

коефіцієнт АСТ/АЛТ перевищує 1, що спостерігається у 61 % пацієнтів з 

розвиненою формою фіброзу тканин печінки та у 24% пацієнтів з відсутністю 

або початковим фіброзом. Підозра на неалкогольне жирове захворювання 

печінки збільшується при наявність факторів ризику, до яких входять 

ожиріння, діабет, гіперліпемія, гіпертонія, хоча хвороба може виникати у 

пацієнтів без цих факторів. 

 На практиці широко застосовують одночасне визначення в крові 

активності АСТ і аланінамінотрансферази (АЛТ, АлАТ), оскільки воно 

несе набагато більше інформації про захворювання і його характер та 

дозволяє прогнозувати кінець хвороби. Існує коефіцієнт де Рітіса, тобто 

відношення АСТ/АЛТ, у нормі воно дорівнює 1,33. При захворюваннях 

печінки коефіцієнт де Рітіса нижче норми, а при захворюваннях серця – 

вище. 

 Подібно до АЛТ, рівень АСТ в крові може свідчити про ризик 

смерті протягом наступного десятиліття. Може існувати декілька 

механізмів, за допомогою яких АСТ і АЛТ можуть бути пов'язані з 

підвищеним ризиком смерті. По-перше, амінотрансферази, будучи 

маркерами серйозних захворювань печінки, вказують на ризик смертності 

від захворювань печінки. По-друге, амінотрансферази, особливо АЛТ, 

також є маркерами серцево-судинних захворювань, які можуть збільшити 

ризик смерті. Згідно з дослідженням АЛТ було пов'язано з ризиком 

серцево-судинних захворювань серед пацієнтів, без вірусного гепатиту або 

надмірного споживання алкоголю. АСТ також підвищується у пацієнтів з 

гострим пошкодженням міокарда або застійною серцевою 

недостатністю. По-третє, підвищення рівня амінотрансфераз може 

вказувати на супутні захворювання, що підвищують ризик смерті. 
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Наприклад, хронічне споживання алкоголю є однією з найпоширеніших 

причин підвищення АСТ та АЛТ. Нарешті, амінотрансферази можуть бути 

підвищені при різних видах хронічних захворювань, які не пов’язані із 

печінкою або серцево-судинними хворобами, наприклад, при хворобах 

м'язів та щитоподібної залози. 

 

2.5.3 Інструментальні Основним методом діагностики ГКВВТК будь-

якої етіології є ендоскопічне обстеження – ЕГДС. Вона не лише відіграє 

ключову роль в ідентифікації джерела кровотечі і стабільності гемостазу, а й є 

«золотим стандартом» її малоінвазійного лікування, дає змогу зупинити 

триваючу кровотечу і знизити ризик її рецидиву.  

У рамках дослідження ЕГДС виконували в ендоскопічному відділенні 

КНП КЛШМД з допомогою відеоскопів Olympus CV100 та Pentax 290KP. У 

виняткових випадках вкрай тяжкого стану пацієнтів ЕГДС виконували в 

умовах ВІТ з допомогою фіброскопів Olympus GIFE3 та GIF40. Первинну 

ЕГДС при ГКВВТК виконували у невідкладному порядку в перші 12 год. від 

госпіталізації, тим швидше, чим тяжчий стан пацієнта, переважно – відразу 

після поміщення в клініку і базового обстеження (1-2 год.). У хворих з 

ознаками масивної кровотечі ЕГДС проводили після стабілізації гемодинаміки 

або на тлі інфузійної терапії (при ознаках триваючої кровотечі).  

Переважно ЕГДС виконували з місцевим знечуленням глотки 2% 

розчином лідокаїну, однак при потребі (неспокійний пацієнт, гемостаз у 

труднодоступній ділянці, лігування і склерозація ВРВ) втручання виконували 

під анальгоседацією і в рідкісних випадках – під ендотрахеальним наркозом 

(нестабільна гемодинаміка і вкрай тяжкий стан пацієнта). 

Стан гемостазу при неварикозних ГКВВТК оцінювали згідно 

модифікованою класифікацією J.A.H. Forrest (див. табл. 2.14). Її було 

розроблено для пептичних виразок, але використовують для опису і оцінки 

усіх неварикозних ГКВВТК. 
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Таблиця 2.14 

Класифікація J.A.H. Forrest 

F I Триваюча кровотеча 

F Ia Цівкова (артеріальна) кровотеча  

F Ib Просочування (підтікання) крові  

F II Стигмати (ознаки) недавньої кровотечі, що зупинилась  

F IIa Видима тромбована судина 

F IIb Фіксований згусток у виразковому дефекті 

F IIc Пігментні плями (дрібні тромбовані судини) 

F III Кровотеча відсутня (виразка з «чистим» дном) 

 
Асоціацією ендоскопістів рекомендовано також виділяти 

запропоновану у 1997 р. В.І. Нікішаєвим підгрупу F1x — підтікання з-під 

щільно фіксованого згустка, який неможливо видалити будь-яким шляхом, 

без верифікації джерела кровотечі. Ця ендоскопічна ознака 

супроводжується високим ризиком РК. Недавній аналіз даних нашої 

клініки підтвердив слушність такого підходу. 

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. 

За ходом дослідження застосовували наступні методи ендоскопічного 

гемостазу: 

Ін’єкційний гемостаз (паравазальне введення у краї і дно дефекту 

слизової розчину адреналіну 1:10000 у фізіологічному розчині натрію хлориду 

або розчину гідроксиетилкрохмалу. 



68 
 

Термічні методи: аргоноплазмова коагуляція і монополярна 

електрокоагуляція з допомогою універсального електрохірургічного блоку 

Olympus, біполярна електрокоагуляція з допомогою блоку Bicap. 

Механічний метод – накладання кліпс Olympus HX-610-135 і НХ-610-090. 

При варикозних кровотечах ВРВ стравоходу оцінювали згідно з 

мінімальною стандартною ендоскопічною термінологією 3 перегляду (MST 3): 

1 ступінь — незвивисті вени невеликого діаметра, що сплощуються при 

інсуфляції повітря; 

2 ступінь — звивисті вени, що перекривають менше 50% радіуса 

дистальних відділів стравоходу  

3 ступінь — великі звивисті вени, що перекривають понад 50% радіуса 

дистальних відділів стравоходу. 

Крім встановлення факту триваючої кровотечі і виявлення ознак 

перенесеної (білий «корок» в місці розриву вени або фіксований згусток на 

поверхні ВРВ) оцінювали також “червоні знаки” на поверхні ВРВ, які є 

предиктором варикозної кровотечі: червоні смуги, вишнево-червоні плями, 

гематоцистні плями, телангіектазії.  

У шлунку ВРВ поділяли на великі (>10 мм), середні (5-10 мм) і малі (< 5 

мм). Шлункові ВРВ класифікували на основі їх співвідношення зі 

стравохідними венами і їх локалізацією у шлунку:  

 Гастроезофагеальні ВРВ (ГЕВ) типу 1 (ГЕВ 1 – GOV1), які є 

продовженням ВРВ стравоходу і поширюються вздовж малої кривини.  

 Шлункові ВРВ типу 2 (ГЕВ 2) поширюються вздовж дна шлунка. 

 Ізольовані шлункові ВРВ (ІШВ) виявляють за відсутності ВРВ у 

стравоході і також поділяють на 2 типи. ВРВ типу 1 (ІШВ 1 – IGV1) 

локалізовані у дні, а ВРВ типу 2 (ІШВ 2) містяться у тілі і антрумі та 

трапляються рідко. 

Для зупинки кровотечі та ерадикації ВРВ стравоходу переважно 

застосовували лігування латексними кільцями з допомогою мультибанд-
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лігаторів типу Saeed різних виробників, що є насьогодні “золотим 

стандартом». Лігування проводили під анальгоседацією, переважно у 

відтермінованому періоді після кровотечі, після стабілізації стану хворого, 

компенсації показників функції печінки тощо. Лише у поодиноких 

випадках його виконували вимушено як рятунковий метод «на висоті» 

кровотечі.  

Склерозування ВРВ стравоходу і шлунка виконували у різний спосіб 

залежно від локалізації ВРВ і клінічної ситуації. При ВРВ шлунка, якщо вони 

були джерелом кровотечі, виконували ендовазальну обтурацію ціакриновим 

клеєм Гістоакрил, яка є стандартною в сучасних настановах. Внаслідок 

технічних обмежень це втручання виконували у відтермінованому періоді. 

При триваючій кровотечі проводили паравазальну (1% розчин) і ендовазальне 

(3% розчин) склерозування полідоканолом (препарати Склеровейн і 

Етоксисклерол). При ВРВ стравоходу аналогічно склеротерапію проводили 

вимушено в разі триваючої кровотечі, а також як додатковий метод після 

кількох сеансів лігування для ерадикації залишкових ВРВ у випадках 

виражених рубцевих змін та розсипного характеру залишкових ВРВ. 

УСГ органів черевної порожнини 

УСГ черевної порожнини дає можливість визначити розмір і 

розташування кожного з органів, його форму і однорідність тканинної 

структури, виявити новоутворення і можливі деформації, запальні процеси, а 

також найменші зміни в черевній порожнині, спричинені хронічними 

захворюваннями або травмами. Крім того, обстеження дозволяє виявити 

патологію печінки. Ультрасонографія черевної порожнини допомагає виявити 

небажані аномалії розвитку, вроджені особливості, оцінити стан внутрішніх 

органів після операцій, наявність патологічних утворів: пухлини, кісти, 

псевдокісти, аневризми. 

Обстеження проводили на апаратах General Electric Acuson та Радмір, 

датчиками з частотою 3,5-10 МГц. 
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За даними літератури розмір селезінки на УСГ при спленомегалії 

перевищує середній (див табл. 2.15) для відповідного зросту на 50%.  

 

Таблиця 2.15  

Довжина селезінки та діаметри ворітної і селезінкової вен в нормі 

Ріст, см Довжина селезінки, 

мм 

Діаметр ворітної 

вени, мм 

Діаметр селезінкової 

вени мм 

60-69 54,6 ± 6,77 3,2 ± 0,5 3,27 ± 0,64 

70-79 62,07 ± 5,79 3,5 ± 0,6 3,02 ± 0,39 

80-89 67,06 ± 4,97 4,1 ± 0,8 3,06 ± 0,42 

90-99 70,85 ± 7,10 4,7 ± 0,7 3,47 ± 0,52 

100-109 73,14 ± 7,2 5,0 ± 0,6  3,96 ± 0,76 

110-119 76,9 ± 6,12 5,6 ± 0,7 4,22 ± 0,6 

120-129 83,97 ±7,44 5,9 ± 0,6 4,62 ± 0,75 

130-139 88,86 ± 9,3 6,5 ± 0,8 4,92 ± 0,53 

140-149 92,2 ± 9,21 7,1 ± 0,7 5,4 ± 0,68 

150-159 98,11 ± 9,58 7,3 ± 1,0 5,46 ± 0,82 

160-169 102,44 ± 8,62 8,1 ± 1,0 5,76 ± 0,91 

Більше 170 108,45 ± 9,25 8,3 ± 1,2 6,1 ± 0,68 

 

Комп'ютерна томографія — метод рентгенівського сканування, при 

якому пучок рентгенівського променя пошарово та поступово проходить 

через тонкий шар тканин людського тіла в різних напрямках. З її 

допомогою можна визначити будь-який орган людини, його розміри, 

положення, форму, стан поверхні та будову органа, його функції та 

щільність. За цією методикою можна визначити навіть будову  та роботу 

системи кровообігу. 

У рамках дослідження комп’ютерну томографію проводили на 

томографах GE CT/e Dual (2-зрізовий) та GE Bright Speed Elite (64-зрізовий). 
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Для проведення томографії використовували йодвмісні контрастні 

речовини (Візипак, Ультравіст, Томогексол), які дають можливість покращити 

і деталізувати зображення, отримати його в артерійну та венозну фази, 

виявити екстравазацію.  

Ендоваскулярні діагностичні і лікувальні втручання 

Ангіографія – клас методів контрастного дослідження кровоносних 

судин, що використовують в межах рентгеноскопічних і рентгенографічних  

обстежень. Ангіографія показує функціональний стан судин, навколишнього 

кровоплину і протяжність патологічного процесу. Дослідження дозволяє 

виявити пошкодження і вади розвитку кровоносних судин: аневризми, 

звуження, мальформації, порушення прохідності (атеросклероз, тромбоз), а 

також пошкодження і вади розвитку різних органів, пухлини. Перед класичною 

ангіографією виключають наявність протипоказань: алергії на контрастну 

речовину і анестетики, ниркову, печінкову недостатності, порушення системи 

гемостазу, дисфункцію щитоподібної залози, гострі запальні та інфекційні 

захворювання, психічні захворювання. Для захисту нирок іноді перед 

дослідженням проводять гідратацію. Для зниження ризику алергічної реакції 

призначають десенсибілізуючі препарати. За 3-4 години до обстеження пацієнту 

забороняють споживати їжу і воду. Готують ділянку пункції артерії. 

Безпосередньо при обстеженні пацієнта вкладають на агіографічний стіл, 

фіксують і підключають до кардіомонітора, в вену встановлюють катетер для 

інфузій. Під місцевим знечуленням проводять пункцію артерії, в неї вводять 

спеціальний порт-інтродюсер, через нього вводять катетери, а через них 

контрастну речовину в досліджувані артерії. Всі дії відбуваються під контролем 

рентгеноскопії чи рентгенографії. Після закінчення обстеження на місце пункції 

здійснюють мануальну компресію з подальшим накладанням тиснучої пов’язки 

на 6-8 год, або використовують спеціальні пристрої для закриття артерії. Після 

закінчення ангіографії пацієнту рекомендують пити велику кількість рідини для 

пришвидшення виведення йоду. 
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В нашій роботі всі ендоваскулярні втручання проводили на 

агіографічному комплексі Siemens Axiom Artis dMP. 

 

2.5.4 Методи статистичної обробки клінічного матеріалу 

Статистичну обробку матеріалу виконали за допомогою пакета 

прикладних програм «STATISTICA FOR WINDOWS 5.0» (Statsoft, USA, 1998) 

[212]. Оскільки групи були різні за чисельністю і розподіл більшості 

параметричних показників у них не відповідав закону нормальності (згідно з 

критерієм Шапіро–Вілкса), то такі параметричні дані, відповідно до 

рекомендацій С. Гланца [211, 212], описували за медіаною, мінімум-максимум, 

і нижній-верхній квартилі (25-75%), і порівнювали між групами за допомогою 

непараметричного критерію Манна–Уїтні. Для оцінки динаміки 

параметричних показників всередині групи застосовували парний критерій 

Вілкоксона [212]. Для порівняння якісних характеристик (таблиці частот) 

застосовували точний критерій Фішера для таблиць 2х2 і критерій χ2 для 

більших таблиць. Різницю показників вважали статистично значущою при 

р < 0,05. Порогові точки для параметричних характеристик при прогнозуванні 

рецидивів кровотеч визначали з допомогою аналізу РОС-кривих. Для бінарних 

предикторів визначали ВШ РК, та його 95% довірчий інтервал (ДІ). 

Для з’ясування корелятивних зв’язків користувалися критерієм τ 

Кендалла, який відзначається високою чутливістю і статистичною силою 

[212], в силу рангового і негаусівського характеру більшості характеристик. 

Для оцінки безподійного виживання було застосовано метод Каплана-

Мейєра з визначенням медіани і квартилів кумулятивного безподійного 

виживання. Для оцінки впливу різних чинників на безподійне виживання 

застосовували метод регресії за Коксом. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕНДОВАСКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ НЕВАРИКОЗНОГО ГЕНЕЗУ 

 

Незважаючи на значні досягнення медикаментної терапії та 

ендоскопічної техніки, летальність при ГГДК неварикозної етіології 

упродовж тривалого часу залишається незмінною. Одним з найважливіших 

факторів ризику смерті, а часто її безпосередньою причиною є РК. Аналіз 

результатів ендоскопічного гемостазу засвідчує, що його можливості 

обмежені при діаметрі кривавлячої судини 2 мм і більше. У таких 

ситуаціях може допомогти лише застосування кліпс, що далеко не завжди 

можливе («трудна» локалізація виразки, кальозне дно при її пенетрації 

тощо). Водночас саме ці характеристики є предикторами РК. 

Альтернативною є невідкладна операція, яка теж супроводжується високим 

ризиком ускладнень і летального висліду. Тому використання сучасних 

ендоваскулярних технологій для покращення результатів лікування таких 

пацієнтів стає дедалі актуальнішим і включене у міжнародні настанови з 

лікування ШКК [122].  

Провідним рентгенендоваскулярним методом зупинки геморагій є 

емболізація, метою якої є припинення кровоплину по кривавлячій артерії із 

збереженням життездатності органу. З розвитком коаксіальних 

мікрокатетерів (які можна ввести безпосередньо до місця кровотечі) та 

нових емболізаційних засобів (мікроспіралі і полівінілалкогольні емболи), 

ризик значної ішемії органів шлунково-кишкового тракту є мінімальним. 

Перевагою емболізації є швидка і теоретично постійна зупинка кровотечі 

без ризиків введення вазопресорів чи пролонгованої катетеризації. Тому 

методика набула широкої популярності у лікуванні ШКК [15, 89, 121, 122, 

159]. 
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3.1 Фактори ризику рецидиву виразкових кровотеч після 

ендоскопічного гемостазу 

 
Усього у 639 пацієнтів з виразковими гастродуоденальними кровотечами 

протягом 2007-2013 рр. 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 (10,80%). 

Лише ін’єкційний гемостаз виконано у 317 (49,6%) пацієнтів, 

коагуляційний – у 93 (14,6%), комбінований – у 225 (35,2%)  (229 – 35,8% з 

урахуванням первинних невдач). У 13(18,8%) з 69 пацієнтів РК були виявлені 

при second-look ендоскопії без клінічних проявів. Успішним ендоскопічне 

втручання було у 37 (53,6%) випадках рецидиву, другий рецидив мав місце у 5 

(0,8%) пацієнтів. 

Оперовано 47 (7,4%) пацієнтів, серед них 3 (0,5%) з приводу 

триваючої первинної кровотечі, 24 (3,8%) — після РК. Решті 20 (3,1%) 

виконано ранні превентивні втручання з приводу високого ризику РК (18 – 

2,8%), стенозу ДПК (1 – 0,2%), перфорації виразки ДПК (1 – 0,2%). У 5 

(10,6%) хворих з цієї групи виконано селективну емболізацію ЛША і СА. 

Померли 40 (6,26%) хворих, 14 з них (35%) без РК (1 після операції, 13 – 

унаслідок декомпенсації) і 26 (65%) від РК. Тобто з 69 пацієнтів, у яких 

виник  РК, померли 26 (37,7%). 

Оцінювали як ендоскопічні, так і загальноклінічні характеристики, що 

могли бути потенційними предикторами РК (див. табл. 3.1).  Істотними 

факторами ризику РК були: рівень гемоглобіну <80 г/л (відношення шансів 

(ВШ) 2,87; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,64-4,87; p<0,01), розмір виразок понад 

1,5 см (ВШ 2,87, 95% ДІ: 1,73-4,77; p<0,001), локалізація в тілі шлунка або по 

задньо-верхній півокружності цибулини ДПК (ВШ 2,50, 95% ДІ: 1,43-4,26; 

p<0,01), триваюча струменева кровотеча або підтікання крові з-під згустка 
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(ВШ 2,14; 95% ДІ: 1,09-4,43; p=0,043), вік >70 р. (ВШ 1,71; 95% ДІ: 1,02-2,91; 

p=0,058).  

Таблиця 3.1 

Частота РК після ЕГТ залежно від різних факторів 

Характеристики Без рецидивів 
кровотечі 

Рецидивів 
кровотечі 

Значущість 
різниці, p 

Розміри виразки ≥1,5 см 131 32 (19,6%) <0,001 

 <1,5 см 435 37 (7,84%) 

Рівень гемоглобіну < 80 г/л 260 49 (15,86%) <0,001 

 > 80 г/л 304 20 (6,17%) 

Локалізація виразок у шлунку 191 26 (11,98%) >0,05 

 у ДПК 353 43 (10,86%) 

         виразки 

гастроентероанастомозу 

22 0 

Виразки задньої або верхньої 
стінки цибулини ДПК або тіла 
шлунка 

290 50 (14,71%) <0,001 

Інша локалізація 276 19 (6,44%) 

Вік ≥70 р. 141 25 (15,06%) >0,05 

 <70 р. 425 44 (9,38%) (0,033*)   

Систолічний АТ, мм. рт. ст., 
медіана (мін.-макс.) 

110 (40-220) 100 (60-180) >0,05 

Час від перших проявів крово-
течі, діб, медіана (мін.-макс.) 

1,0 (0,2-14) 2,0 (0,2-14) >0,05 

Ендоскопічні ознаки  
активності кровотечі F Ia 

8 3 (27,27%) <0,05 

 F Ib 86 6 (6,52%) 

 F Ix (1b+2b) 38 8 (17,39%) 

 F IIa  209 26 (11,06%) 

 F IIb 212 25 (10,55%) 

 F IIc 13 1 (7,14%) 

* Односторонній точний критерій Фішера. 
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Програмовані ендоскопії у 1-2 добу після ендоскопічного гемостазу 

дозволяли виявити у хворих групи ризику «клінічно німі» РК, виконати 

ендоскопічний гемостаз у кілька етапів та поліпшити загальні результати 

лікування. Після ендоскопічного гемостазу РК у багатьох випадках можуть 

бути успішно ліквідовані при комбінованому застосуванні методів лікування, 

включно з повторним ендоскопічним гемостазом різними техніками (див. табл. 

3.2).  

Таблиця 3.2 

Результати застосування різних методів гемостазу 

Показники Лише процедури, виконані 

до 1 рецидиву ШКК 

З врахуванням процедур, 

виконаних після рецидиву ШКК

Характеристики Без РК РК p Без РК РК p 

Ін’єкційний 

гемостаз 

309 44 (12,5%) НІ* 283 34 (10,7%) НІ* 

Коагуляційні 

методи 

гемостазу 

92  9 (8,9%) НІ* 88  5 (5,4%) НІ* 

Комбінований 

гемостаз 

165 16 (8,8%) НІ* 195 30 (13,3%)  НІ* 

* Неістотна різниця. 

 

Однак комбінація кількох факторів ризику, насамперед індикаторів 

арозії великої екстраорганної судини (пенетруючі виразки з судиною в центрі, 

тяжка крововтрата з нестабільним гемостазом) спонукли до зміни тактики і 

розгляду питання про операцію. При вкрай високому операційному ризику і 

доступній локалізації джерела кровотечі (тіло шлунка – басейн ЛША) 

альтернативою є ендоваскулярні втручання [122, 125, 129, 140]. 
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3.2 Застосування рентгенендоваскулярних методів зупинки 

кровотечі при виразковій та онкологічній патології шлунка 

 

3.2.1. Клінічний матеріал та показання до виконання. За ходом 

дослідження опрацьовано результати лікування групи хворих, джерело 

кровотечі в яких локалізувалось у шлунку. Серед них було 10 чоловіків та 9 

жінок, віком від 34 до 89 років (медіана 66 років, нижній-верхній квартилі 55-

77 р.). Джерелом кровотечі у 13 хворих була виразкові ураження шлунка (у 4-х 

з них на ангіографії виявлено судинні аномалії), у 6-и – злоякісні новоутвори 

шлунка. Переважали пацієнти з тяжким ступенем крововтрати за шкалою В.Д. 

Братуся (див. табл. 3.3), медіана рівня гемоглобіну становила 69 г/л (від 34 до 

100 г/л, нижній-верхній квартилі 60-82 г/л). 

Таблиця 3.3  

Ступінь крововтрати за шкалою В.Д. Братуся 

Ступінь Кількість хворих % 

Легка крововтрата 1 5,3 

Середня крововтрата 3 15,8 

Тяжка крововтрата 15 78,9 

Всього 19 100 

 

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) операційне лікування супроводжувалося вкрай високим ризиком для 

життя через тяжкий стан пацієнта або ураження мало неоперабельний 
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характер. Розподіл пацієнтів за фізичним статусом пацієнта згідно 

класифікації ASA (American Siciety of Anaesthesiology  - Американської 

асоціації анестезіологів) наведено в табл. 3.4. Більшість пацієнтів нашого 

спостереження мали високий третій і четвертий клас операційного ризику. 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл пацієнтів за класифікацією ASA 

Клас Кількість % 

ASA ІІ 1 5,3 

ASA ІІІ 13 68,4 

ASA IV 5 26,3 

Всього 19 100 

 

Відтак, у наших пацієнтів виразки або пухлинні ураження локалізувалися у 

тілі шлунка (найчастіше – басейн кровопостачання ЛША). Найдоступнішою 

судиною серед тих, що кровопостачають шлунок є ЛША, тому вона є першою 

мішенню для емболізації. Якщо при ангіографії чи за даними КТ-ангіографії 

виявляли інші потенційні джерела кровотечі (напр. гілки СА чи шлунково-чепцева 

артерія), питання доцільності їх емболізації вирішували інтраопераційно. 

У 15 (78,9%) пацієнтів виразки 9 (чи пухлини) були великих розмірів (понад 

2 см), кальозним дном і краями зі стигматами високого ризику РК (див. табл. 3.5). 

У 10 пацієнтів були РК, у 8 (5 – з виразками (ін’єкційний гемостаз, АПК), 1 

– з пухлиною (АПК), 2 – з судинними аномаліями (АПК, кліпування)) 

неефективні спроби ендоскопічного гемостазу з рецидивами або відновленням 

струменевої кровотечі під час втручання. У пацієнтів з виразкою Делафуа (1 

хворий), судинною аномалією ангіографії передували 2 спроби ендоскопічного 

гемостазу (АПК, кліпування) з повторним РК. У 4 пацієнтів з великими 

виразками тіла шлунка (до 4 см) і великою (вірогідно екстраорганною) 

тромбованою судиною в дні та 3 – з пухлинами було наперед розцінено можливе 
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ендоскопічне лікування як неефективне і прийнято рішення про ангіографію. Про 

магістральний характер артерії непрямо свідчила також тяжкість кровотечі.  

 

Таблиця 3.5 

Стан локального гемостазу у групі хворих з виразковими та пухлинними 

ураженнями 

Стан гемостазу Виразки Пухлини Разом 

Триваюча кровотеча 3 2 5 

Тромбована судина 6 0 6 

Фіксований згусток 4 4 8 

Всього 13 6 19 
 

У всіх пацієнтів стан розцінено, як тяжкий і вкрай тяжкий. За шкалою 

Rockall оцінка коливалася від 3 до 9 (медіана 7 балів, нижній-верхній квартилі 

5-8). Тобто більш, ніж у половини хворих (63,2%) ризик РК і смерті 

перевищував 50%. Значною мірою це визначалося супутньою патологією 

(ІХС, ниркова чи печінкова недостатність, загальне виснаження) та злоякісним 

характером захворювання у 6 пацієнтів. 

Клінічні показники хворих цієї групи наведені в табл. 3.6. Особливу увагу 

звертає на себе низький рівень гемоглобіну та високий бал за шкалою Rockall. 

 

Таблиця 3.6 

Результати клінічного обстеження пацієнтів з виразковими та 

пухлинними ураженнями, медіана (мін.-макс.) [25-75%] 

Характеристика Показник 

Вік, р. 63 (34-89) [55-77] 

АТ систолічний, мм рт.ст. 100 (85-140) [95-110] 

АТ діастолічний, мм рт.ст. 65 (50-85) [60-75] 

Пульс (уд/хв..) 85 (48-120) [79-100] 

Шкала Rockall (бал) 7 (3-9) [5-8] 
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Таблиця 3.6  продовження 

Hb перед емболізацією (г/л) 69 (34-100) [60-82] 

Лейкоцити перед емболізацією (х109/л) 9,2 (5.4-12.4) [8,0-10,0] 

Лейкоцити після емболізації (х109/л) 6,7 (5,4-9,8) [5,4-7,3] 

АСТ перед емболізацією 12,0 (1,0-32,0) [9-23] 

АСТ після емболізації 21,0 (10-48) [14-40] 

АЛТ перед емболізацією 18,0 (10,5-28,0) [12-23] 

АЛТ після емболізації 24,0 (10,0-58,0) [16,0-44,0] 

Сечовина перед емболізацією ммоль/л 6,0 (4,3-12,3) [5,7-9,0] 

Сечовина після емболізації 10,3 (8,0-11,8) [9,5-11,0] 

Креатинін перед емболізацією, мкм/л 109 (80-160) [88-120] 

Креатинін після емболізації 107 (90-205) [105-175] 

Ліжкодні 18 (9-26) [11-24] 

 

Від моменту госпіталізації усі пацієнти отримували інфузійну терапію, 

інгібітори протонної помпи у високих дозах внутрішьовенно, гемостатичні 

засоби (етамзілат, транексамова кислота), у разі рецидивів кровотечі – 

октреотид, при тяжкій анемії (гемоглобін <70 г/л) проводили гемотрансфузії. 

Як приклад подаємо наступне спостереження: 

Пацієнт Г., 34 років був поміщений в клініку з явищами профузної 

тяжкої кровотечі з верхніх відділів травного тракту. Артеріальний тиск при 

госпіталізації – 100/60 мм рт.ст., частота серцевих скорочень – 100 уд/хв., 

рівень гемоглобіну – 55г/л. Хворому проведено ургентну ЕГДС, під час якої 

виявлено виразку Делафуа з тромбованою судиною і підтіканням крові. 

Проведено АПК. Через добу у пацієнта виник профузний РК. При повторній 

ЕГДС здійснено ін’єкційний гемостаз, і вирішено провести ангіографію з 

можливою емболізацією ЛША. Під час ендоваскулярного втручання 

екстравазації контрасту виявлено не було, емпірично було емболізовано ЛША. 

Крім того виявлено додаткові гілки СА діаметром більше 3мм, які 
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кровопостачали шлунок, субоклюзію основного стовбура СА, після якої теж 

відходила дрібна гілка до дна шлунка. Через 4 доби на фоні покращення 

загального стану у пацієнта виник черговий РК, який вдалося зупинити 

консервативними методами. Вирішено провести повторне ендоваскулярне 

втручання, під час якого здійснено емболізацію додаткових шлункових гілок 

СА. Ще через 4 доби у пацієнта знову виник РК, проте не такої інтенсивності, 

як попередні. Досягти стабільного гемостазу ендоскопічно не вдалося, 

провести ендоваскулярне втручання на той момент не було можливості і 

хворого було оперовано – прошивання імовірного місця кровотечі. На 

контрольній ендоскопії через 6 днів в ділянці ураження вивлено тромбовану 

судину без підтікання крові, проте, враховуючи неодноразові рецидиви, 

проведено АПК. Після цього РК не було, стан пацієнта поступово покращився 

і він був виписаний зі стаціонару в задовільному стані на 23 добу перебування. 

Цей приклад демонструє, що іноді лише застосування всіх можливих методів 

лікування може дати шанс на одужання пацієнту з ГКВВТК, а ендоваскулярна 

емболізація знижує ризик РК і його інтенсивність, даючи можливість 

стабілізувати стан пацієнта і провести вимушене операційне втручання 

відтерміновано. 

 

3.2.2. Техніка діагностичної і лікувальної ангіографії при 

неварикознх кровотечах з верхніх відділів травного каналу. Діагностична 

ангіографія при високих ШКК є спрямована і зосереджена на анатомії ЧС. 

Зазвичай черевний стовбур ділиться на загальну печінкову артерію, СА і 

ЛША, яка дає гілки до дистального відділу стравоходу і дна шлунка. Ці гілки 

сполучаються з дистальними гілками маленьких коротких шлункових гілок 

СА і гілками правої шлункової артерії. Остання, як правило, є малою і 

відходить від лівої або власної печінкової артерії, але нечасто візуалізується 

ангіографічно. Решта шлунка і ДПК живиться з ГДА. Частина ДПК може 

постачатися кров’ю з ВБА здебільшого через підшлунково-дванадцятипалі 
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анастомози, які є важливими в контексті ангіографічного втручання як 

виражене колатеральне живлення, що залишає життєздатними шлунок і ДПК 

після емболізації ЧС. Однак воно також може бути причиною РК після 

емболізації. Анатомічні варіанти в анатомії ЧС (найчастіше помітні у 

відходженнях печінкових артерій) трапляються як мінімум у 50% популяції 

[122]. Їх завжди варто враховувати при агіографічному обстеженні пацієнта з 

високою ГКВВТК. 

Шлункові кровотечі, спричинені хронічною виразкою або пухлинами 

тіла, кардіального відділу чи малої кривини, як правило, виникають внаслідок 

арозії великих судин. Ці відділи шлунка кровопостачаються ЛША, яка є 

найдоступнішою для ендоваскулярного втручання (як правило, без 

використання системи мікрокатетера). Велика кількість інтродюсерів і 

селективних катетерів малого калібру можна використати для канюляції ЧС і 

ВБА та отримати доступ до їх дистальніших дрібніших гілок. Для селективної 

катетеризації феморальним доступом найчастіше вживаними конфігураціями 

катетерів є “cobra”, “hook”, короткий чи довгий “sidewinder” діаметром 4-F або 

5-F. Після проведення доступу проводять артеріографію для визначення 

анатомії і виявлення екстравазації контрасту. Селективна катетеризація при 

високій ШКК повинна включати ЧС і ВБА. Спочатку катетеризують артерію, 

яка імовірніше є джерелом кровотечі за даними попередніх обстежень чи 

ендоскопії, якою при високих ШКК, звичайно є ЧС. Якщо екстравазації не 

виявлено, суперселективна ангіографія показана залежно від ендоскопічних 

знахідок, що дають інформацію про найімовірнішу локалізацію джерела 

кровотечі; може проводитися суперселективна катетеризація ГДА, ЛША чи 

СА. Досягнення високої якості діагностичних артеріограм можливе тільки при 

повній співпраці пацієнта, що не завжди досяжне у хворих з триваючою 

кровотечею. Ангіографія дозволяє оцінити ураження, виявити анатомічні 

варіанти і візуалізувати значимість судинної мережі. Відтак, оціненюють стан 

колатерального кровоплину через праву шлункову, праву і ліву шлунково-
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чепцеву артерії для визначення ризику ішемічних ускладнень емболізації та 

ризику відновлення кровотечі через колатералі і, відповідно, планують рівень 

емболізації (стовбурова чи селективна) (див. рис. 3.1, 3.2). 

 

 

Рисунок 3.1 Басейн кровопостачання ЛША 

 

 

Рисунок 3.2 Ліва печінкова артерія відходить від ЛША 

 

Прикладом може бути наступне спостереження: 

Пацієнтка Ч., 34 років, поступила в клініку у тяжкому стані після кількох 

епізодів шлункової кровотечі з гемоглобіном 43 г/л. В анамнезі в ранньому 

дитинстві пупковий сепсис, в 4-річному віці травма селезінки, після чого 
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почали виникати ШКК з частотою  1-2 рази на місяць. В 8-річному віці – 

кілька етапів склерозування варикозних вен стравоходу, останній ускладнився 

перитонітом – операційне лікування. Кровотечі продовжувалися. В 12 років 

операція прошивання вен в стравоході, після якої кровотечі стали виникати 

рідше. В 16 років операція з приводу спайкової кишкової непрохідності, в 23 – 

з приводу кістоми лівого яйника. Надалі ШКК виникали рідко і немасивні, як 

правило, без стаціонарного лікування, до 2017 р., коли після кількох епізодів 

ШКК пацієнтку переведено в КМКЛШМД м.Львова. Ендоскопічно джерело 

кровотечі встановити не вдалося, виник рецидив кровотечі в стаціонарі, після 

чого вирішено провести ангіографію за життєвими показаннями. На  

ангіографії: ЛША діаметром біля 5 мм, дистально в проекції дна шлунка має 

множинні аневризмоподібні розширення діаметром 3-5 мм і колатералі до 

селезінкової  і шлунково-чепцевої артерій.  Селезінкова і шлунково-чепцева 

артерії відходять від ЧС спільним стовбуром, обидві мають аневризмо-подібні 

розширення діаметром від 10х11 мм до 19х20 мм в проекції великої кривизни 

шлунка і воріт селезінки. Ще одне аневризмоподібне розширення діаметром 

19х24 мм є в басейні ГДА в проекції головки підшлункової залози.  Проведено 

емболізацію ЛША і спільного стовбура СА і шлунково-чепцевої артерії. 

Стан пацієнтки стабілізувався, РК не було, через 8 днів проведено 

комп’ютерну томографію черевної порожнини, на якій підтверджено наявність 

множинних аневризм вісцеральних артерій. Після цього з метою вирішення 

подальшої лікувальної тактики проведено аортографію і селективну 

ангіографію вісцеральних артерій, на якій виявлено: ліва шлункова артерія 

заемболізована повністю, СА (2) реканалазовані, аневризма  ГДА на початку 

правої шлунково-чепцевої артерії, яка далі біля нижнього полюсу селезінки 

анастомозує з одною з СА, виповнюючи її аневризми (4 шт розмірами 10х10 

— 15-25 мм), ще одна аневризма на іншій селезінковій артерії в проекції тіла 

підшлункової залози. Ліва діафрагмальна артерія віддає гілки до шлунка, де 

має аневризму 5х9 мм. Права шлункова артерія кровопостачає малу кривину і 
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частково дно шлунка з кількома дрібними аневризмами до 5 мм. Верхня 

брижова артерія – без особливостей.  

Вирішено проводити етапні емболізації з метою виключення аневризм і 

запобіганню ішемічних ускладнень. Пацієнтку в задовільному стані виписано 

зі стаціонару. Через місяць вона повернулася для проведення такого 

втручання. Проведено емболізацію мікроспіралями обидвох гілок роздвоєної 

селезінкової артерії через мікрокатетер. Аневризми в ложі селезінки 

виповнювалися через колатералі повільно.  Пацієнтку виписано зі стаціонару 

на 7- й день в задовільному стані.  

Протягом 17 місяців спостереження кровотеч не було, стан пацієнтки 

задовільний, від подальших етапів емболізації хвора відмовилась. 

Також дуже важливим є введення достатньої кількості контрасту з високою 

швидкістю (30 мл – 7 мл/с в ЧС і ВБА), якщо можливо. Триваліша ін’єкція або 

використання СО2 як контрасту може підвищити чутливість при малих 

кровотечах. Використання нітрогліцерину і інших вазодилятаторів є нестабільно 

ефективним і не рекомендоване у пацієнтів з кровотечами. Якщо, якимось чином, 

екстравазація видима на ангіограмі ЧС і невидима на суперселективній ангіограмі, 

імовірніше, що кінчик катетера є в іншій гілці, ніж, що зупинилася кровотеча. 

Обов’язковим є використання стійкого направляючого катетера і 

позиціонування його належним чином. Конфігурація «сайдвіндер» є 

найзручнішою. Коаксіально введений мікрокатетер є завжди потрібний для 

дистального і суперселективного підходу до місця кровотечі і для попередження 

спазму від катетерів калібру 4-F або 5-F. Нейроваскулярні мікрокатетери і 

провідники можуть бути дуже корисними і вдалішими для досягнення задовільної 

дистальної позиції для емболізації. У випадках триваючої кровотечі з 

екстравазацією контрасту кривавлячу судину ідентифікують при суперселективній 

катетеризацієї і емболізують мікроспіралями чи клеєм, якщо артеріальний 

кровоплин не є заблокований мікрокатетером. Якщо на преемболізаційних 

ангіограмах не видно ознак кровотечі, проводиться емболізація «всліпу» 
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(визначена, як емболізація без ангіографічного підтвердження екстравазації), яка 

типово базується на ендоскопічній інформації відповідно до локалізації 

кривавлячої судини. У такій ситуації використовують спіралі і желатинову губку. 

Перед здійсненням ендоваскулярного гемостазу кожному хворому 

проводили ранні ендоскопії, під час яких констатували нестабільний гемостаз та 

високий ризик РК, зокрема, у 8-и – тромбовану судину великого калібру (Forrest-

IIa), у 2-х – фіксований згусток крові в кратері виразки (Forrest-IIb). Ідеально при 

цьому помістити кліпсу на кривавлячу судину. Це виконує подвійну функцію – 

гемостатичну і візуалізаційну, оскільки металева кліпса видима у рентгенівських 

променях, вона дає змогу точніше верифікувати судину-джерело кровотечі при 

ендоваскулярному втручанні. (див. рис. 3.3) Таке маркування може допомогти з 

локалізацією живлячої судини навіть при відсутності екстравазації контрасту при 

введенні його через катетер в загальну печінкову чи ГДА.  

 

Рисунок 3.3 Перорально введений в шлунок контраст (чорна стрілка) і 

ендоскопічні кліпси на кривавлячій судині (біла стрілка)  
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Також важливо, коли кривавляча артерія відходить окремо від загальної 

печінкової чи ГДА. Кліпса залишається на місці протягом кількох годин і дозволяє 

ефективно локалізувати судину-мішень. Суперселективна ангіографія, керована 

позицією кліпси, має вищі шанси на виявлення екстравазації, дозволяючи 

уникнути сліпого введення спіралі. Таким чином підвищується ефективність 

процедури і знижується ризик нецільової імплантації спіралі і печінкової 

емболізації. Показанням до виконання ендоваскулярних методів гемостазу були 

великі виразки (понад 2 см) проксимальних відділів шлунка з великою 

тромбованою судиною у хворих з високим операційним ризиком. 

Прикладом може служити наступне спостереження: 

Пацієнт М., 66 р., госпіталізований у відділення інтенсивної терапії з клінікою 

ГКВВТК. При поступленні АТ 90/50 мм рт. ст., ЧСС – 105 уд/хв., гемоглобін – 48 

г/л. при первинній ендоскопії виявлено глибоку виразку кута шлунка, в дні якої дві 

великі тромбовані судини, проведено ін’єкційний гемостаз. На контрольній ЕГДС 

через добу – в дні виразки дві судини з тромбом (див. рис. 3.4).  

 

Рисунок 3.4 Виразка кута шлунка з двома тромбованими судинами, що 

виступають з дна 
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При ангіографії виявлено велику ЛША діаметром коло 6 мм, з вираженою 

мережею, одна з гілок якої по малій кривині шлунка з непрямими ознаками 

кровотечі (дві ділянки вираженого спазму, між якими – округлої форми ектазія 

(див. рис. 3.5). Анатомія ЛША вимагала застосування мікрокатетера для 

селективної катетеризації. Його вдалося завести суперселективно в уражену гілку 

і провести емболізацію мікроспіраллю (див. рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.5 Суперселективна ангіографія ЛША з непрямими ознаками 

екстравазації (стрілка) 

 

 

Рисунок 3.6 Суперселективно заемболізована гілка ЛША (стрілка) 
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В подальшому РК не було, стан пацієнта прогресивно покращав, контроль 

ЕГДС на 7-й день – виразка з пігментною плямою (див. рис. 3.7), взято біопсію, 

пацієнт виписаний зі стаціонару в задовільному стані на 8-й день. 

 

 

Рисунок 3.7 Виразка з пігментною плямою 

 

Кровотечі, зумовлені розпадом злоякісних пухлин можуть бути як за 

рахунок арозії великої судини (2 пацієнти), так і з великої ерозованої поверхні 

самої пухлини (2 пацієнти). Ендоваскулярному гемостазу підлягали 

насамперед кровотечі в зоні кровопостачання ЛША. Слід проводити 

емболізацію не лише стовбура артерії та її основних гілок, а й усієї 

патологічної мережі пухлини. Коли виявляють додаткові джерела 
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кровопостачання, їх слід емболізувати за таким самим принципом. Крім того, 

судини пухлини не реагують на введення вазоконстрикторів і це збільшує 

ризик рецидиву. Найчастішим джерелом колатерального кровоплину є СА 

через короткі артерії шлунка, тому її слід емболізувати, принаймні частково 

(див. рис. 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 Тотально емболізована ЛША 

 

Прикладом може служити наступне спостереження: 

Пацієнт А., 75 р. госпіталізований у відділення інтенсивної терапії з 

клінікою ГКВВТК. При поступленні АТ 95/60 мм рт. ст., ЧСС – 102 уд/хв., 

гемоглобін – 69 г/л. При первинній ендоскопії виявлено імовірно пухлину 

шлунка з ерозованою поверхнею, на якій згусток з підтіканням крові. 
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Проведено АПК, і, оскільки ризик РК залишався високим – проведено 

ендоваскулярне втручання з емболізацією ЛША. Після цього стан пацієнта 

поступово покращувався, на контрольній ЕГДС – без ризику РК, взято 

біопсію, результат якої підтвердив малігнізацію. На 9 день пацієнт у 

задовільному стані виписаний зі стаціонару, через місяць йому проведено 

радикальне операційне втручання в плановому порядку.  

Емболізація ЛША (або, при потребі і можливості, інших артерій шлунка) 

з урахуванням всіх додаткових даних дозволяє суттєво зменшити ризик РК, і 

запобігти або відтермінувати операційне втручання після підготовки пацієнта 

(див. табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Ендоваскулярні втручання у групі виразкових та пухлинних уражень 
Тип втручання Кількість  % 

ЕЛША 14 73,7 
Аортографія 2 10,5 

ЕСА 1 5,3 
ЕСА ЕЛША 2 10,5 

 

У 14 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. У одного хворого не 

вдалося провести емболізацію ЛША з технічних причин (гострі кути відходження 

артерій і відсутність на той момент мікрокатетерної системи). 
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3.2.3. Результати лікування. Ранні РК виникли у 4 (21%) пацієнтів 

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

печінкової артерії з множинними колатералями (див. рис. 3.9), 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 до 

ендоваскулярних втручань і 1 після конвенційної операції). Очевидно, саме 

поєднання всіх цих методів лікування дало змогу досягти стабільного 

гемостазу і оздоровити вкрай тяжкого пацієнта. 

 

 

Рисунок 3.9 Ангіодисплазія (прозора стрілка) ЛША і атрезія загальної 

печінкової артерії. Кровоплин до печінки здійснюється через колатералі між 

лівою і правою шлунковими артеріями. 
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Усього в групі планово оперовано 4 пацієнтів. Одній виконано резекцію 

шлунка внаслідок виразкового стенозу, двом пацієнтам виконано радикальні 

операції з приводу пухлини шлунка і одному пацієнту з аневризмою СА (див 

рис. 3.10) виконано програмовану релапаротомію після первинного 

конвенційного втручання (проведеного до емболізації).  

 

а  

б  

Рисунок 3.10 а) аневризма СА (стрілка); б) після емболізації контраст не 

проходить дистальніше імплантованих спіралей (стрілка). 
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Назагал в цій групі померло 5 (26,3%) пацієнтів, з них від РК – 1 (5,3%) 

пацієнт. 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 – поліогранна недостатність 

унаслідок критичного виснаження і тяжкої постгеморагічної анемії, четвертої 

– поліорганна недостатність на тлі занедбаного онкопроцесу і 

постгеморагічної анемії, у п’ятої – гостре порушення мозкового кровообігу за 

ішемічним типом. 

 

3.3 Рентгенендоваскулярні методи зупинки та профілактики 

кровотечі з верхніх відділів травного каналу при псевдокістах 

підшлункової залози 

 

У загальній структурі кровотеч з верхніх відділів травного каналу 

геморагії в порожнину ППЗ і в просвіт ШКТ належать до рідкісних і 

становлять не більше 0,8%, проте летальність перевищує 40% (від 40-90% при 

невчасно діагностованих спонтанних кровотечах) [68]. Крововиливи у 

псевдокісту зустрічаються в 1,4-8,4% випадків, причому найчастішими 

джерелами кровотечі є селезінкова (30-50%), гастродуоденальна (17%) та 

панкреатодуоденальна артерії (11%), значно рідше – печінкова та ліва 

шлункова артерії, а також аорта [7].  

Поширеним ускладненням гострого деструктивного панкреатиту є 

ППЗ, оскільки ускладнюють перебіг цієї хвороби у кожного п’ятого 

пацієнта. Також ППЗ можуть виникати після травм підшлункової залози 

та займають одне з чільних місць у структурі хірургічної летальності, 

тому що часто супроводжуються низкою життєво небезпечних 

ускладнень: крововиливом у кісту і профузною арозивною кровотечею, 

нагноєнням кісти з розвитком абсцесу або заочеревинної флегмони, 
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розривом кісти з виникненням загального перитоніту, біліарною 

обструкцією з явищами механічної жовтяниці та холангіту, а також 

дуоденальною непрохідністю, утворенням цисто-ентеральних та цисто-

плевральних нориць. Летальність від цих ускладнень сягає 80% [92]. 

Саме такі кровотечі, зокрема з ППЗ, становлять значні труднощі у 

діагностиці, при виборі тактики лікування та технічному виконанні операції. 

Ендоскопічно візуалізувати надходження крові з папіли вдається вкрай рідко. 

Псевдокіста може сполучатися з протокою ПЗ із вірсунгорагією або без неї, 

імовірний прорив в черевну або плевральну порожнину, або кісти, ектопічно 

розміщені в інших органах, У клінічному перебігу кровотечі в порожнину 

псевдокісти проявляються абдомінальним болем з іррадіацією в спину, 

блювотою кров’ю та гематемезисом з розвитком анемії. 

У клінічному перебігу виникає кровотеча в порожнину псевдокісти, яка 

сполучається з протокою ПЗ, із вірсунгорагією або з ШКК при наявності 

панкреатодигестивної нориці. «Золотим стандартом» у діагностиці таких 

ускладнень є ангіографія, яка показує екстравазацію контрастної речовини, 

псевдоаневризматичне розширення парапанкреатичних судин та дає 

можливість одночасного проведення емболізації судини – джерела кровотечі. 

Ефективність рентгенендоваскулярних втручань із селективною емболізацією 

судин досягає 80-100% [7]. Вирішальний вплив на результат лікування має 

досягнення максимально стійкого гемостазу і запобігання рецидиву кровотечі, 

адже летальність при цьому сягає 53% [7].  

Кровотечу в порожнину ППЗ виявлено у 16 пацієнтів (чоловіків – 15, жінок 

– 1), причому переважною причиною їх формування був перенесений в анамнезі 

деструктивний панкреатит (15 пацієнтів). В одного хворого вказане ускладнення 

розвинулось на фоні пухлини підшлункової залози. Кровотеча в просвіт травного 

каналу проявлялась, як вірсунгорагія (14 хворих) чи надходження крові через 

цисто-гастро або цисто-дуоденальну норицю (2 хворих). За шкалою В.Д. Братуся, 

у цих пацієнтів виявлено середню та тяжку крововтрати (див. табл. 3.8). 
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Клінічна картина у більшості хворих (8) проявлялася вираженим 

больовим синдромом, у 2-х – були ознаки тяжкої постгеморагічної анемії. 

 

Таблиця 3.8 

Тяжкість крововтрати за шкалою В.Д. Братуся у хворих з кровотечами в 

псевдокісту підшлункової залози 

Ступінь Кількість % 

Легка крововтрата 0 0 

Середня крововтрата 6 37,5 

Тяжка крововтрата 10 62,5 

Всього 16 100 

 

Дані клінічних досліджень пацієнтів цієї групи наведено в табл. 3.9. Як 

бачимо, більшість пацієнтів мали стабільну гемодинаміку на фоні вираженої 

анемії. 

Таблиця 3.9 

Клінічні дані пацієнтів з псевдокістами підшлункової залози, медіана  

(мін.-макс.) [25-75%] 

Характеристика Рівень 

Вік, р. 47 (28-69) [37,5-51,5] 

АТ систолічний, мм рт.ст. 105 (90-120) [97,5-110] 

АТ діастолічний, мм рт.ст. 65 (50-80) [60-75] 

Пульс (уд/хв..) 83,5 (76-115) [85-95] 

Hb перед емболізацією (г/л) 75 (30-93) [58-82] 

Еритроцити перед емболізацією (х1012/л) 2,5 (1.7-2.9) [1,8-2,6] 

Лейкоцити перед емболізацією (х109/л) 6,4 (6,0-9,6) [6,3-7,8] 

Лейкоцити після емболізації (х109/л) 6,5 (6,0-12,8) [6,0-10,4] 

Ліжкодні 15,5 (8-54) [11-24.5] 
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Діагноз ППЗ верифіковано за даними УСГ, на якій знайдено об’ємні 

утвори у проекції підшлункової залози з неоднорідним вмістом (див. рис. 

3.11). Дуплексним скануванням виявлено артерійний кровоплин у цих 

утворах.  

 

 

Рисунок 3.11 УСГ з доплерографією – в центрі порожнини наявний 

артерійний кровоплин (стрілка) 

 

Показовим є наступне спостереження: 

Пацієнта Г., 51 р., поміщено в клініку зі скаргами на виражену 

загальну слабість, запаморочення, наявність чорних випорожнень. При 

госпіталізації Hb – 30 г/л, УСГ неінформативне через пневматизацію 

кишки, при ендоскопії джерела кровотечі не виявлено. Хворому 

призначено комплексне консервативне лікування. Наступного дня за 

допомогою УСГ діагностовано об’ємний утвір розміром 9х12 см в лівій 

половині живота, дотичний до хвоста ПЗ, з активним артерійним 
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кровоплином в його центрі на доплерографії. Проведено КТ черевної 

порожнини з довенним контрастуванням, підтверджено дані УСГ (ППЗ, 

аневризма селезінкової артерії), стверджено тісний контакт утвору з СА,  

яка імовірно була джерелом кровотечі та його сполучення із протокою 

підшлункової залози (див. рис. 3.12). Таким чином встановлено клінічний 

діагноз: хронічний рецидивуючий панкреатит, сформована псевдокіста 

хвоста підшлункової залози, арозія СА, кровотеча у просвіт псевдокісти, 

постгеморагічна анемія. 

 

 

Рисунок 3.12 Комп’ютерна томографія псевдокісти з зоною розрідження 

(рідка кров) в центрі (стрілка) 

 

Хворому невідкладно виконано ангіографію басейнів ЧС, верхньої і 

нижньої брижових артерій. Виявлено екстравазацію контрасту з СА у 

ділянці воріт селезінки в обмежену порожнину розміром 12х15 см (див. 
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рис. 3.13). Одномоментно, після селективної катетеризації СА, проведено 

її емболізацію конусоподібними спіралями, встановленими в медіальній 

частині артерії, внаслідок чого досягнуто повного припинення 

кровоплину.  

Хворому призначено протизапальну, протианемічну терапію і 

антибіотикопрофілактику. Стан пацієнта поступово покращувався і через 2 

тижні виконано ендоскопічне дренування псевдокісти. Впродовж трьох тижнів 

разом з консервативною терапією проводилася санація порожнини псевдокісти 

антисептиками з періодичним проведенням цистографії. Через місяць після 

контрольної цистографії, цисто-назальний дренаж з ПЗ ендоскопічно 

видалено, а дренаж у ВП замінено на грубший діаметром 10 Fr. Пацієнта в 

задовільному стані виписано зі стаціонару.  

 

 

Рисунок 3.13 Екстравазація контрасту (стрілка) з СА в обмежену 

порожнину (лінії) 
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За ходом подальшого обстеження 6-и пацієнтам діагноз 

підтверджено комп’ютерною томографією. Пацієнти з геморагією в ППЗ 

часто потрапляють в стаціонар без триваючої кровотечі в просвіт 

травного каналу і при ангіографії не вдається виявити екстравазації 

контрасту. Тоді виникає питання щодо судини-мішені, адже ділянка 

підшлункової залози має виражену васкуляризацію з різних судинних 

басейнів. КТ-ангіографія дозволяє в ряді випадків виявити або 

запідозрити судину-джерело кровотечі, а також отримати додаткову 

інформацію про анатомію, кути відходження і, відповідно, краще 

спланувати ендоваскулярне втручання.  

Усім пацієнтам проведено ангіографічне обстеження для верифікації 

джерела кровотечі і можливої емболізації. Одному хворому ангіографію 

виконано після відкритого операційного втручання, при якому здійснено 

тампонування чепцевої сумки з приводу профузної кровотечі без 

верифікації її джерела.  

Діагностична ангіографія при ШКК, спричинених ППЗ є 

зосереджена на анатомії басейнів ЧС і ВБА. Серед найчастіших джерел 

таких кровотеч є селезінкова, шлунково-дванадцятипала, шлунково-

чепцева і підшлунково-дванадцятипала артерія. Слід пам’ятати про 

подвійне кровопостачання ГДА і підшлунково-дванадцятипалої артерій з 

басейнів ЧС і ВБА, шлунково-чепцевої артерії з ГДА і СА. Тому 

найнадійнішим способом емболізації їх є «сендвіч» техніка, коли 

емболізаційні матеріали імплантують після і перед дефектом за ходом 

артерії. В такому випадку мінімізується імовірність РК через колатералі. 

Для селективної катетеризації феморальним доступом найчастіше 

вживаними конфігураціями катетерів були “cobra”, “JR”, “JL”, “Sim-2” 

діаметром 4-F, 5-F або 6-F. При гострих кутах відходження судин від 

аорти зручним є радіальний чи брахіальний доступ. Після його 

проведення проводили артеріографію для визначення анатомії і виявлення 
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екстравазації контрасту. Селективна катетеризація повинна включати ЧС і 

ВБА. Спочатку катетеризували артерію, яка імовірно була джерелом 

кровотечі за даними попередніх обстежень. Якщо екстравазації не 

знаходили, іноді виявляли непрямі ознаки кровотечі: обірвану судину, 

різке перекалібрування судини, дивертикулоподібні утвори на артріях чи 

скупчення контрасту поза судиною на пізніх сценах. Для катетеризації 

дрібних гілок чи при звивистості мікрокатетер може бути єдиною опцією 

для досягнення позитивного результату емболізації. 

Якщо на преемболізаційних ангіограмах не знаходили екстравазації, 

проводили емболізацію всліпу, яка типово базувалася на даних КТ-

ангіографії. 

Артеріографія після суперселективної канюляції може показати 

екстравазації, не діагностовані при первинному введенні контрасту. Якщо 

очікується подвійне кровопостачання кривавлячої ділянки, слід 

емболізувати обидва джерела для впевненості, що обидві притоки 

перекрито. Більше того, важливим є перевірити колатеральне 

кровопостачання з ВБА після емболізації ГДА через ЧС, щоб 

переконатися у відсутності реваскуляризації ділянки кровотечі. 

У всіх пацієнтів нашої групи виявлено екстравазацію контрасту в 

обмежену порожнину розмірами від 3 до 15 см.  

Джерелом екстравазації у 6 пацієнтів була СА, у 3 – нижня підшлунково-

дванадцятипала артерія, права шлунково-чепцева у 2-х та ГДА – у 1 хворого, 

відповідно. Усім пацієнтам виконано емболізацію судини джерела кровотечі 

(див. табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Розподіл судин-джерел кровотечі у ППЗ 

Судина Кількість 

СА 7 

ГДА 4 
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Таблиця 3.10  продовження 

Нижня підшлунково-дванадцятипала артерія 3 

Права шлунково-чепцева артерія 2 

Всього 16 

 

В якості емболізаційного чинника використано спіралі у 7 пацієнтів, 

пінополіуретанові емболи – у 1, етиловий спирт – у 1, комбінацію спіралей 

зі спиртом – у 1 та комбінацію спіралей з емболами – у 3 хворих. 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 кровоплину у 

порожнині 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 (див. рис. 3.14).  
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Рисунок 3.14 - Дренаж типу Pig-Tail з порожнини псевдокісти в ДПК 

діаметром 8F і назо-цисто зонд діаметром 6F, емболізаційні спіралі в СА 

 

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. 

У хворого, якому здійснено цистоназальне дренування, через місяць 

дренаж було видалено ендоскопічно, а дренаж у вірсунговій протоці замінено 

на більший (10 Fr). Порожнина псевдокісти в нього зменшилася у понад 3 

рази.  

Аналіз біохімічних показників крові продемонстрував відсутність 

вираженого впливу емболізації на функції нирок і печінки (див. табл. 

3.11). 
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Таблиця 3.11 

Динаміка біохімічних показників крові 

Показник Рівень 

АСТ перед емболізацією 24 (12,3-32) [16,3-25] 

АСТ після емболізації 26 (13-39) [19-36] 

АЛТ перед емболізацією 13 (10,2-38) [10,2-28] 

АЛТ після емболізації 30,0 (18-45) [24-38] 

Сечовина перед емболізацією ммоль/л 9,1 (5,2-13,0) [6,7-11,2] 

Сечовина після емболізації 6,0 (5,0-14,0) [6,8-12,3] 

Креатинін перед емболізацією, мкм/л 81,0 (42-120) [56-98] 

Креатинін після емболізації 74,0 (56-168) [62-99] 

 

3.4 Алгоритм лікування пацієнтів з гострими кровотечами з верхніх 

відділів травного тракту неварикозної етіології 

 

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 (див. рис. 3.15).  
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Рисунок 3.15 Алгоритм лікування гострих гастро-дуоденальних кровотеч 

неварикозної етіології із застосуванням ендоваскулярних методів 

 

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 

гемостатична терапія. 

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

Якщо вона ефективна і ризик РК невисокий, пацієнту залишається 

консервативна терапія з контрольним ендоскопічним оглядом. Якщо 
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ендоскопічний гемостаз неефективний або ризик РК високий, пацієнту слід 

проводити ангіографію з емболізацією, можливо, неодноразова комбінація 

ендоваскулярних і ендоскопічних втручань. І лише, коли можливості 

ендоскопічних і ендоваскулярних втручань вичерпано, а стабільного гемостазу 

не досягнуто – пацієнта слід кваліфікувати до конвенційного операційного 

втручання. 

Пацієнтам 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. 

Матеріали, викладені у розділі, опубліковано в наступних публікаціях: 

1. Матвійчук Б.О. Мультидисциплінарний підхід до діагностики та 

лікування псевдо кісти підшлункової залози ускладненої кровотечею / 

Б.О. Матвійчук, О.І.Кушнірук, М.Р.Бубняк, О.Т.Гірняк, 

Н.П.Мотринець, А.В.Гоцуленко, В.П.Євтух // Шпитальна хірургія, 

№3, 2013р., ст. 141-144 [144]. 

2. Бубняк М.Р. Рентгенендоваскулярні методики в лікуванні шлун-ково-

кишкових кровотеч неварикозної етіології / М.Р.Бубняк, 

С.Л.Рачкевич, Я.А.Король // Шпитальна хірургія. Журнал ім. 

Л.Я.Ковальчука, №2(70) 2015р., ст. 65-67 [146]. 

3. Матвійчук Б.О. Сучасні аспекти лікування виразкових 

гастродуоденаль-них кровотеч / Б.О.Матвійчук, Я.А.Король, 

С.Т.Федоренко, М.Р.Бубняк // Клінічна фармація, фармакотерапія та 

медична стандартизація, №1-2 (26-27) 2015р., ст. 57-60 [147]. 

4. Матвійчук Б.О. Ендоваскулярні втручання при гострих кровотечах як 

ускладненнях псевдокіст підшлункової залози / Б.О.Матвійчук, 

М.Р.Бубняк // Матеріали науково-практичної коференції з 

міжнародною участю «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії», 
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Вінниця 2-3.03.2017, ст. 50-51 [148]. 

5. Матвійчук Б.О. Гострі шлунково-кишкові кровотечі / Б.О.Матвійчук, 

Я.А.Король, І.М.Тумак, Я.З.Патер, О.І.Кушнірук, М.Р.Бубняк // 

Навчальний посібник рекомендований ЦМК МОЗ України №23-01-

9/285 від 08.06.2017. Львів, «Тріада плюс», 2018 [150]. 

6. Матвійчук Б.О. Алгоритм застосування ендоваскулярних методик у 

діагностиці, лікуванні і профілактиці неварикозних 

гастродуоденальних кровотеч /  Б.О.Матвійчук, М.Р.Бубняк, 

Я.А.Король, І.М.Тумак // Art of medicine № 4(8) жовтень-грудень, 

2018, ст..118-120 [151]. 

7. Король Я.А. Гострі кровотечі з верхніх відділів травного тракту 

неварикозної етіології: особливості танатогенезу / Я.А.Король, 

Р.Л.Бохонко, М.Р.Бубняк, О.П.Цимбала // Клінічна хірургія, Том 85, 

№ 11.2 листопад, 2018, ст. 22-24 [152]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕНДОВАСКУЛЯРНА ПРОФІЛАКТИКА КРОВОТЕЧ З 

ВАРИКОЗНО-РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ І ШЛУНКА У 

ХВОРИХ З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

 

У розділі представлено результати комплексного лікування хворих, 

з кровотечами з ВРВ стравоходу на грунті ПГ, та застосування комбінації 

ендоскопічного лігування вен стравоходу і склеротерапії вен шлунка у 

поєднанні з парціальною емболізацією селезінкової, а, в окремих 

випадках, і 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.  

 

4.1 Особливості ендоваскулярної ЕСА у хворих з ПГ 

 

Проспективна група пацієнтів з ПГ налічувала 82 особи – 43 чоловіки 

(52,4%) і 39 жінок (47,6%). Вік хворих знаходився в межах від 22 до 79 років 

(середній вік 52 роки, міжквартильний проміжок 46 – 60 років). 

 У більшості пацієнтів причиною ПГ був ЦП токсико-аліментарного (37 

осіб – 45,1%) чи вірусного (40 осіб – 48,8%) ґенезу. Вірусний ЦП спричинений 

здебільшого хронізацією гепатиту С (38 пацієнтів). У 5 (6,1%) випадках 

виявлено підпечінковий тип ПГ – тромбоз ворітної вени, серед них за 

відсутності цирозу – 1. 

Переважна більшість хворих з ПГ на грунті ЦП (68 – 82,9%) підлягали 

лікуванню із стадією субкомпенсації (Child-Pugh В). Декомпенсований процес 

(Child-Pugh С) визначено у 12 (14,6%) пацієнтів. Стравохідно-шлункові 

кровотечі до виконання ендоваскулярних втручань були у 74 (90,2%) 

пацієнтів, серед них у 65 (79,3%) – неодноразові.  

Усім хворим при госпіталізації виконано ЕГДС, під час якої було 
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знайдено ВРВ стравоходу і/або шлунка різного ступеня та локалізації. 

Причиною більшості кровотеч серед хворих з ПГ були розриви ВРВ 

стравоходу. Однак у 19 пацієнтів були ВРВ шлунка, серед них у 14 саме вони 

були причиною кровотечі.  

Тип і ступінь ВРВ серед пацієнтів наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Тип і ступінь ВРВ 

Тип і ступінь варикозу Кількість хворих % 

ВРВ стравоходу 50 61 

ВРВ стравоходу і шлунка 

EGV1 

15 18,3 

ВРВ стравоходу і шлунка 

EGV2 

17 20,7 

Всього  82 100 

 

Слід вказати, що наявність ВРВ у шлунку значно утруднює можливість 

їх ендоскопічного лікування, повна їх ерадикація є проблематичною. При 

поєднанні з ВРВ стравоходу ерадикацію слід розпочинати саме з ВРВ шлунка, 

оскільки лігування ВРВ стравоходу унеможливлює доступ у шлунок до 

повного відторгнення лігованих ВРВ. З цих міркувань ендоваскулярне 

лікування особливо доцільне для цієї групи пацієнтів. 

Окрім встановлення факту триваючої кровотечі або виявлення ознак 

перенесеної важливими є не тільки визначення ступеня розширення вен, але й 

оцінка інших факторів ризику кровотечі — первинної або її рецидиву. 

Після зупинки геморагії або при профілактичному огляді виділяють 4 

типи “червоних знаків” на поверхні ВРВ, які є важливими предикторами 

варикозної кровотечі: 

1. Червона смуга — “слід удару батогом” — поздовжня розширена 

венула на поверхні ВРВ. 
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2. Вишнево-червоні плями — незначно випнуті над поверхнею вени, 

часто множинні ділянки червоного кольору діаметром близько 2 мм. Це 

розширені інтра- і субепітеліальні венули, які в нормі несуть кров від епітелію 

в підслизове венозне сплетіння. 

3. Гематоцистні плями — випнуті плями червоного кольору 

діаметром понад 4 мм, це – розширені інтраепітеліальні венозні вузли, 

розміщені в проекції комунікантної вени. Саме вони є найслабшими ділянками 

варикозної стінки і місцем розвитку кровотечі. 

4. Телангіектазії — мережа розширених субепітеліальних дрібних 

звивистих судин, переважно в нижній третині стравоходу. 

Виходячи з зонування анатомії вен стравоходу, очевидно, що розриви 

ВРВ як і гематоцистні плями переважно виникають на рівні перфорантної 

зони, тому ендоскопічні лікувальні заходи були націлені на дистальні 5-6 см 

стравоходу — палісадну і перфорантну зони. 

 У пацієнтів, які звернулися в клініку з приводу триваючої кровотечі, 

останню зупиняли медикаментно, а при перенесеній – термін виконання 

першої ЕГДС визначали з урахуванням стану гемодинаміки. 

Медикаментне лікування пацієнтів проводили згідно рекомендацій 

консенсусів Baveno [119, 120]. Відновлення об’єму крові здійснювали, 

застосовуючи плазмаекспандери для підтримання стабільності гемодинаміки 

та еритроцитарну масу для досягнення показника гемоглобіну на рівні 

приблизно 80 г/л, враховуючи також такі фактори, як супутні захворювання, 

вік, гемодинамічний статус і клінічні ознаки продовження кровотечі. Для 

попередження бактерійних інфекцій – спонтанного бактерійного перитоніту 

застосовували антибіотики. Антибіотикопрофілактика є невід’ємною 

частиною лікування пацієнтів із варикозною кровотечею і повинна бути 

призначеною відразу після госпіталізації. Лікування вазоактивними 

препаратами (терліпресин, соматостатин, вапреотид, октреотид) застосовували 

у пацієнтів із кровотечею зі стравохідних ВРВ протягом 2-5 діб. 
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Лише в окремих випадках (5 пацієнтів – 2%) ендоскопічне лікування 

виконували при триваючій кровотечі. Передумовами для цього були 

компенсований стан гемодинаміки, порівняно невелика інтенсивність 

кровотечі, яка давала змогу задовільної візуалізації і «часового вікна» для 

виконання гемостазу. Частіше триваюча під час ЕГДС кровотеча змушувала 

припиняти маніпуляцію та проводити інтенсивну терапію, яку, при локалізації 

крививлячої ВРВ у стравоході або кардії, доповнювали встановленням зонда 

Блекмора (1 хворий – 1,4%). 

Передумовою виконання ендоскопічної ерадикації ВРВ вважали 

компенсований або субкомпенсований стан пацієнта (Child-Pugh A і B). 

Хворих з класом Child-Pugh С кваліфікували на ендоскопічні відтерміновані 

втручання за умов досягнення, як мінімум, позитивної динаміки за асцитом, 

гіпербілірубінемією, енцефалопатією, оптимальним був перехід у клас В. Тому 

тривалість лікування від моменту госпіталізації до виконання ЕГДС з 

лікувальною метою коливалася від 1 до 14 діб (медіана 5 діб). 

Надалі проводили одно чи кількаетапну ендоскопічну ерадикацію ВРВ 

стравоходу і/чи шлунка методом лігування або/і склерозування ВРВ. 

Ендоскопічну ерадикацію ВРВ застосовано у 72 (87,8%) пацієнтів. У 

2 (2,4%) хворих ендоскопічне лікування не проводили через відсутність 

показань або технічні труднощі (розсипний тип ВРВ шлунка, кровотечі, 

зумовлені портальною гастропатією і розривами Мелорі-Вейса на тлі 

тромбоцитопенії). У решти 8 (9,8%) пацієнтів ЦП був вірусної етіології і 

показанням до ЕСА була виражена тромбоцитопенія, яка стала 

протипоказанням до проведення противірусної терапії. У цих пацієнтів 

ВРВ стравоходу і/або шлунка виявляли при дообстеженні перед ЕСА [209, 

210]. 

 Відтак, ендоскопічне лігування було виконано у 69 (95,8%) пацієнтів, 

причому найчастіше проводили 2 сеанси (35 осіб – 50,7% ). У 8 (11,6%) 

пацієнтів була потреба у виконанні 3-4 сеансів ЕЛВВ (див. табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Методи ендоскопічної профілактики кровотечі у хворих з ПГ 

Тип ерадикації Пацієнтів 

ЕЛВВС 69 

1 сеанс перед ЕСА 19 

2 сеанси 35 

3-4 сеанси  8 

1 ЕЛВВС перед ЕСА+1 після ЕСА 4 

1 ЕЛВВС після ЕСА 3 

Склеротерапія 29 

склеротерапія ВРВ стравоходу до ЕСА 6 

склеротерапія ВРВ шлунка (1 сеанс) до ЕСА 17 

1 склеротерапія ВРВ шлунка перед ЕСА і 1 після ЕСА 2 

1 склеротерапія ВРВ шлунка після ЕСА 4 

 

Переважній більшості хворих здійснено ЕЛВВ лише перед емболізацією 

СА (62 осіб – 89,9%). Однак, у 4 хворих після неї довелось виконати повторні 

сеанси ЕЛВВ (1 – планово відтермінована, у 3 – втручання з приводу рецидиву 

ВРВ), а у 3-х пацієнтів вони були первинні. У цих хворих ЕСА відігравала 

роль втручання, яке зменшувало ризик ускладнень ЕЛВВ, а саме виникнення 

кровотечі внаслідок високого тиску у ВРВ, коли ризик неповного 

перекривання просвіту вени кільцем при аспірації та внаслідок порушень у 

системі зсідання крові. Слід зауважити, що у 5 (7,6%) хворих після виконання 

ЕЛВВ до проведення ЕСА виникали РК. 

Склеротерапію проведено у 29 (40,3%) хворих, в 6 (20,7%) з них як 

додатковий метод лікування ВРВ стравоходу при їх розсипному типі, або як 

невідкладний захід при триваючій кровотечі. У 23 (79,3%) випадках цей метод 

застосовано при наявності ВРВ у шлунку, причому у 17 (73,9%) з них 

виконано інтравазальну емболізацію ВРВ дна шлунка ціакрином (Гістоакрил) 
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та у 6-и (26,1%) – паравазальну ін’єкцію етоксисклеролу. Переважно 

виконували одну сесію склеротерапії (21 особа – 72,4%).  

У 26 (36,1%) пацієнтів застосовано поєднання ЕЛВВ і склеротерапії. 

Ендоваскулярну ЕСА виконували як другий етап лікування з метою 

профілактики кровотеч з ВРВ стравоходу і шлунка шляхом зниження тиску в 

ворітній вені внаслідок зменшення перфузії крові через селезінку та за рахунок 

корекції показників гемостазу (ліквідація тромбоцитопенії).  

Для проведення ЕСА відбирали пацієнтів з вираженим синдромом 

гіперспленізму на грунті ПГ. Основними критеріями відбору був розмір 

селезінки, кількість тромбоцитів у периферійній крові, наявність ВРВ стравоходу 

і/або шлунка. Кількість тромбоцитів повинна була бути нижчою від норми, яка 

становить для жінок — 150-400х109 на один літр крові; для вагітних — 100-

420х109/л; для чоловіків — 180-320х109/л. У пацієнтів з гіперспленізмом на фоні 

ПГ кількість тромбоцитів рідко перевищує 100х109/л. У пацієнтів нашої вибірки 

медіана кількості тромбоцитів становила 95 х109/л (16-213х109/л). Додатковим 

критерієм відбору була наявність виражених колатеральних вен в басейні 

селезінкової і ворітної вен за даними УСГ [102, 104, 160]. 

Як правило, ЕСА проводили на 2-4 день з моменту поступлення в 

стаціонар після аналізу актуальних біохімічних і коагуляційних показників 

крові. 

У 4 пацієнтів з ВРВ стравоходу ІІІ-ІV ступеня з «червоними знаками», в 

яких ризик інтраманіпуляційної кровотечі під час ендоскопічного лігування 

визначено, як високий, першим етапом провели ЕСА і через тиждень на фоні 

зменшення розміру і напруженості ВРВ – ендоскопічну ерадикацію. 

 Серед пацієнтів з ПГ, які не мали кровотеч в анамнезі, до проведення 

ЕСА відбирали осіб з гіперспленізмом та наявними ВРВ ІІ-ІІІ ступеня. 

Основною метою такого втручання у 8 пацієнтів була підготовка до 

хіміотерапії гепатиту С, у яких виражена тромбоцитопенія була протипоказом 

до противірусної терапії.  
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4.2 Методика проведення ЕСА та її безпосередні результати 
 

Основним артерійним доступом для КСА була права загальна стегнова 

артерія. В ряді випадків, у зв’язку з анатомічними особливостями (гострий кут 

відходження ЧС чи ВБА від аорти, патологічна звивистість чи виражене 

атеросклеротичне ураження клубових артерій) для доступу обирали променеву 

або плечову артерію переважно справа. Під місцевою анестезією 0,5% 

розчином Новокаїну чи 2% розчином Лідокаїну проводили пункцію артерії і 

по провіднику в неї вводили інтродюсер діаметром 6F або 5F виробництва 

Cordis (США), Terumo (Японія), Balton (Польща), Medtronic (США). 

Селективну катетеризацію ВБА, ЧС і його гілок виконували катетерами типу 

«С-2» (Cordis, США; Сook, США), «JL-4», «JR-4» (Cordis, США; Terumo, 

Японія). 

Спочатку проводили селективну ангіографію ЧС і ВБА для візуалізації 

анатомії артерій (див.рис. 4.1), їх діаметрів, розмірів селезінки, швидкості 

наповнення й вимивання контрасту з дистальних гілок СА та виявлення 

потенційних шляхів колатерального кровоплину.  

 

а   
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б  

в  

Рисунок 4.1 а) Права печінкова артерія (стрілка) відходить від ВБА; б), 

в) ліва печінкова артерія (стрілки) відходить від лівої шлункової артерії. 

 

При спленомегалії на грунті ПГ, як правило, СА розширена до 8-10 мм у 

діаметрі, звивиста (див. рис. 4. 2). Селезінка збільшена, від 150 до 300 мм в 

повздовжньому розмірі. 
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Рисунок 4.2 Звивиста і розширена СА 

 

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 зменшенню проявів гіперспленізму 

(див. рис. 4.3).  

Кількість емболів визначалась розміром селезінки. За нашими 

спостереженнями, найкращого результату у профілактиці РК вдається 

досягнути при площі некрозів селезінки близько 45-50% після ЕСА. Такого 

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 

(Сook, США), Tornado Embolization Coil (Сook, США) з діаметром витків 3-10 

мм до різкого сповільнення кровоплину. 
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Рисунок 4.3 Сегментарна оклюзія емболами гілок верхнього і середнього 

сегментів селезінки 

 

Ступінь сповільнення кровоплину визначалась зміною часу наповнення і 

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

вважали сповільнення в 3-4 рази (див. рис. 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 Виражене сповільнення наповнення гілок СА після введення 

спіралей 
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Після досягнення такого результату введення спіралей припиняли. 

Менший ступінь сповільнення кровоплину вважали предиктором 

незадовільного результату і потреби у повторній емболізації. 

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 

(див. рис. 4.5).  

Після втручання катетери забирали з судинного русла, на місце 

пункції після мануальної компресії протягом 15 хв накладали тиснучу 

пов′язку на 12 год.  

Хворим призначали суворий ліжковий режим на 24 год. із обов’язковою 

антибіотикопрофілактикою впродовж 10–14 діб після ендоваскулярного 

втручання (переважно цефалоспорини 2-3 покоління дом’язево). 

 

 

Рисунок 4.5 Оклюзія гілок ЛША після введення емболів 
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На 3-6 день виникав постемболізаційний синдром у вигляді болю в 

проекції селезінки, що супроводжувалося підвищенням температури тіла до 

38-39°С. Виявлено, що оптимальні результати досягали при площі 

постемболізаційних некрозів селезінки 40-60% від усієї маси органа. У цих 

пацієнтів (68 – 82,9%) вираженість постемболізаційного синдрому була 

помірною, виявлено приріст кількості тромбоцитів, збільшення кількості 

лейкоцитів і стабілізацію ВРВ у стравоході при подальшому спостереженні. 

При меншій площі некрозів (6 хворих – 7,3%) спостерігався легший 

постемболізаційний період і, водночас, менше виражені позитивні наслідки 

втручання та імовірніша потреба в повторній операції. Однак, більша площа 

некрозів (7 хворих – 8,5%) була пов’язана з тяжчим перебігом 

післяопераційного періоду, сильнішим і тривалішим больовим синдромом, 

більш вираженими явищами інтоксикації та вищим ризиком розвитку абсцесу 

селезінки (2 хворих – 2,4%).  

На контрольній УСГ через 7-14 днів у хворих виявляли сегментарні 

некрози селезінки площею 30-60% паренхіми селезінки. Кількість тромбоцитів 

у периферійній крові починала зростати з 5-7 дня, і досягала показника, який 

перевищував початковий в 2-2,5 рази. Менш відчутно зростала кількість 

лейкоцитів. При УСГ у віддаленому періоді (від 6 місяців до 3 років) 

спостерігали ділянки склерозів селезінки із зменшенням її загального розміру. 

При доплерівському дослідженні виявляли сповільнений кровоплин по СА, 

зменшення діаметру селезінкової і ворітної вен, незначне збільшення 

швидкості кровоплину по ВВ. 

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.  
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4.3 Динаміка клінічних і лабораторних показників при застосуванні 

ендоваскулярної ЕСА 

 

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 (див. табл. 

4.3). 

 

Таблиця 4.3  

Ультрасонографічні показники портального кровоплину до і після виконання 

ЕСА, медіана (мінімум-максимум) [нижній-верхній квартилі] 

Показник Перед ЕСА Після ЕСА p 

VP мм 15,0 (10,7-20,0) [14,0 17,0] 13,5 (8,0-19,0) [12,5-15,0] <0.001 

VP см/с 22,0 (10,0-36,0) [18,0-23,0] 22,0 (11,0-31,0) [20,0-26,0] >0,05 

VL мм 12,0 (8,0-23,0) [10,0-13,5] 9,3 (6,0-18,3) [8,0-11,0] <0.001 

VL см/с 21,0 (12,0-71,0) [20,0-35,0] 20,0 (0,0-32,0) [17,0-27,0] >0,05 

 

Ще одним показником, що характерний для ультрасонографічного 

дослідження хворих з ПГ, було визначення розміру селезінки, який 

загалом не корелював із ступенем ПГ. Проте, якщо спленомегалія 

відсутня – ПГ є малоімовірною. Розміри селезінки найкраще вимірювати 

в коронарній проекції; якщо цефалокаудальна довжина по 

середньоключичній лінії перевищує 13 см, що означає її збільшення. 

Відтак, 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. Серед усієї низки хворих з ПГ 

у половини вільна рідина в черевній порожнині була відсутня (42 пацієнти – 
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51,2%). У решти – відзначено наявність асциту в різних його ступенях. Для 

аналізу динаміки асциту ми застосували ступеневу градацію, запропоновану 

Міжнародним клубом асциту [213], згідно якої хворих ділили на: 1 ступінь – 

помірний, 2 ступінь – середній, 3 ступінь – масивний або напружений асцит 

(див. табл. 4.4).   

З таблиці видно позитивний вплив ЕСА, зокрема збільшення кількості 

пацієнтів без асциту, та істотне зменшення числа хворих з асцитом 2 і 3 

ступеня. Окрім того, наявність і вираженість асциту прямо корелювали з 

діаметром СА і, обернено, – зі швидкістю кровоплину по ній, причому 

кореляції з цими показниками до втручання не було. У хворих з асцитом 

повільніше коригувалася анемія після ЕСА та визначалися лейкоцитоз і 

підвищення показника сечовини.  

Таблиця 4.4 

Ступені асциту у хворих з ПГ перед і після ЕСА 

Ступінь Перед Після p 

Немає 42 51,22% 57 69,51% <0.001 

1ст 7 8,54% 7 8,54% <0.001 

2ст 17 20,73% 10 12,20% <0.001 

3ст 16 19,51% 8 9,76% <0.001 

 

Протягом 1 міс. у пацієнтів після ЕСА істотно поліпшувалася низка 

лабораторних показників (див. табл. 4.5). Найпомітніше зростала кількість 

тромбоцитів – на 202%, достовірно також збільшувалися кількість лейкоцитів і 

рівень гемоглобіну, та спостерігалася тенденція до збільшення кількості 

еритроцитів. 

Ці дані засвідчують ефективне усунення або полегшення синдрому 

гіперспленізму. 

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

і після втручання обернено корелювали з віком, тобто більший ступінь 
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спленомегалії спостерігався у молодших пацієнтів (тау Кендала – 0,18 і 0,20 

відповідно, p < 0.05). 

Таблиця 4.5  

Лабораторні показники перед і після виконання ЕСА,  

медіана (мінімум-максимум) [нижній-верхній квартилі] 

Показник Перед Після p 

Гемоглобін,  

г/л 

95,0 (52,0-164,0) [85,0-

114,0] 

107,0 (66,0-162,0) [95,0-

120,0] 
<0.001

Еритроцити,  

х1012 /л 
2,9 (2,0-4,8) [2,5-3,3] 3,0 (2,1-5,6) [2,85-3,55] 0,04 

Тромбоцити,  

х109 /л 

95,0 (16,0-213,0)  [68,0-

130,0] 

192,5 (46,0-360,0) [178,0-

221,5] 
<0.001

Лейкоцити,  

х109 /л 
4,4 (2,0-10,8) [3,1-6,3] 5,8 (2,0-15,0) [4,7-8,4] <0.001

 

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 

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. 
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4.4 Віддалені результати лікування пацієнтів з ПГ із застосуванням 

ЕСА 

 

Стратегія лікування ШКК портального ґенезу визначається хронічним 

характером основного захворювання і неможливістю його радикального 

лікування без трансплантації печінки. В епоху інгібіторів протонної помпи і 

антигелікобактерної терапії лікування неварикозних ШКК – це порівняно 

короткотривалий комплекс заходів, а рецидиви захворювання у віддаленому 

періоді здебільшого пов’язані з неефективністю лікування. Натомість у хворих 

з ПГ комплекс лікування передбачає постійний нагляд і повторні втручання 

(насамперед, ендоскопічні) як з метою первинної профілактики ШКК (при 

великих ВРВ), так і запобігання РК у віддаленому періоді внаслідок 

прогресування ПГ і рецидивів ВРВ після одного або кількох сеансів їх 

ендоскопічного лікування. Окрім того, все це відбувається на фоні заходів, 

скерованих на запобігання і розвиток печінкової недостатності та подовження 

загального виживання хворих. 

Усього за вказаний період з використанням ендоскопічних і 

ендоваскулярних методик проліковано 252 пацієнти, серед них з ЕСА – у 74 

(29,4%), лише ендоскопічно – 178 (70,6%). Період спостереження коливався 

від 1 до 9 років. 

У таблиці 4.6 поданоосновні дані по групах пацієнтів. Звертає на себе 

увагу менша кількість кровотеч після початку лікування в групі ЕСА – 5,4% 

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

Таблиця 4.6 

Показники Лише ендоскопічна 

ерадикація ВРВ (n=178)

Комбіноване лікування 

з ЕСА (n=74) * 

Вік, медіана, квартилі 56 (46-63) 52 (42-59) 

Клас за Child-Pugh В 149 ( 83,7%) 62 ( 83,8%) 

Клас за Child-Pugh С 29 ( 16,3%) 12 ( 16,2%) 
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Таблиця 4.6  продовження 

Лише ВРВ стравоходу 126 ( 70,8%) 42 ( 56,8%) 

ВРВ шлунка 52 ( 29,2%) 32 ( 43,2%) 

Хворих, яким виконували 

лігування ВРВ 

стравоходу 

148 ( 83,1%) 69 ( 93,2%) 

Кількість сеансів 

лігування, медіана (мін.-

макс.) 

1 (0-5) 2 (0-5) 

Хворих, яким виконували 

втручання на ВРВ шлунка 

46 ( 25,8%) 23 (31,1 %) 

Кількість сеансів 

обтурації/склеротерапії 

ВРВ шлунка, медіана 

(мін.-макс.) 

1 (1-4) 1 (1-9) 

Кровотечі після початку 

лікування** 

26 (14.6%) 4 (5.4%)*** 

Померли за час 

спостереження 

17 (9,6 %) 6 (8,1 %) 

 

* Ендоскопічне і/або ЕСА 

** Для групи ЕСА – після емболізація 

*** Різниця істотна порівняно з групою лише ендоскопічного лікування 

(p<0,05). 

 

Для пацієнтів після комбінованого лікування з ЕСА відстежено віддалені 

результати протягом часу від 1 до 68 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. Через проспективний характер роботи більшість пацієнтів вибули з-
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під нагляду впродовж короткого періоду часу без події. Тому, для аналізу 

безподійного виживання було використано метод Каплан-Мейєра. Медіана 

кумулятивного безподійного виживання (комбінована кінцева точка ШКК 

і/або смерть) становила 53,9 міс., нижній-верхній квартилі – 42,4-61,5 міс (див. 

рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.6 Безподійне 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) 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.  
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Натомість, фактором ризику РК виявилась наявність ВРВ у шлунку 1 

типу (див. табл. 4.7). 

Таблиця 4.7  

Взаємозв'язок шлункової локалізації ВРВ з частотою РК 

ВРВШ РК « - »  РК « + » Разом 

0 54 (96,43%) 2 (3,57%) 56 

EGV 1 6 (75,00%) 2 (25,00%) 8 

EGV 1-2 1 (33,33%) 2 (66,67%) 3 

EGV 2 7 (100,00%) 0 (0,00%) 7 

Всього 67 6 74 

 

Як бачимо з таблиці 4.8, ще одним предиктором ризику РК були 

неодноразові кровотечі в минулому у кількості понад 4 епізоди. 

Таблиця 4.8 

Взаємозв'язок кількості кровотеч у минулому з частотою РК 

Кровотечі в анамнезі РК « - » РК « + » Разом 

1 9 (100,00%) 0 (0,00%) 9 

2 29 (96,67%) 1 (3,33%) 30 

3 14 (100,00%) 0 (0,00%) 14 

4 1 (100,00%) 0 (0,00%) 1 

5 14 (77,78%) 4 (22,22%) 18 

6 1 (50,00%) 1 (50,00%) 2 

Всього 68 6 74 

 

Окрім того пацієнти з РК були молодшими – медіана віку 42,5 проти 53 

р. (р=0.017, критерій Манн-Вітні). 

Багатофакторний дискримінантний аналіз засвідчив, що наявність EGV1 і 

кількість ШКК в анамнезі понад 4 є незалежними предикторами кровотеч після ЕСА. 



127 
 

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 (див. рис. 4.7).  

 

Рисунок 4.7 Алгоритм профілактики кровотеч з ВРВ стравоходу і шлунка у 

пацієнтів з ПГ. 

 

Пацієнтів з ПГ за даними ендоскопії слід ділити на 2 групи, залежно від 

наявності чи відсутності ШКК з ВРВ в анамнезі.  
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Пацієнтам групи ШКК з ВРВ І ступеня і групи без ШКК і 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 рекомендуємо 

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. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема лікування ГГДК є важливою і складною ланкою 

абдомінальної хірургії, яка потребує комплексного підходу та застосування 

можливостей різних спеціальностей для досягнення позитивного й 

прогнозованого результату. Пептична виразка, гострі ерозивно-виразкові 

ураження, онкопатологія та ВРВ стравоходу і шлунка зумовлюють основну 

частину з усіх причин ШКК з верхніх відділів ШКТ. 

Більшість хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами 

підлягають консервативному лікуванню із застосуванням методів 

конвенційного операційного втручання при РК за неефективності 

медикаментної терапії та ендоскопічного гемостазу. З огляду на високу 

летальність при РК, використання сучасних ендоваскулярних технологій 

для покращення результатів лікування цього контингенту пацієнтів стає 

дедалі актуальнішим. Хоча зарубіжний досвід та окремі вітчизняні 

дослідження свідчать про значну користь від ендоваскулярних втручань у 

пацієнтів з ШКК, ці методики дотепер не включені до стандартних 

діагностично-лікувальних заходів. Для діагностичної ангіографії у 

пацієнтів з ГГДК немає чітких показань які би враховували причини 

геморагій, ендоскопічні знахідки, ризик виникнення РК, загальний стан 

пацієнта, ризик операції. Потребують деталізації методики тимчасового і 

постійного ендоваскулярного гемостазу, що дасть можливість знизити 

ризик РК і, таким чином, відтермінувати або й зовсім уникнути 

конвенційного операційного втручання. 

 Ендоваскулярні методики використовують у випадках, коли джерело 

кровотечі не вдається виявити ендоскопічно, неможливо досягти стабільного 

гемостазу, а операція пов’язана з високим ризиком чи взагалі неможлива; їх 

арсенал включає ендоваскулярну діагностику з метою верифікації судини-
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джерела кровотечі, з можливим введенням середників для досягнення 

тимчасового або постійного гемостазу.  

Вірсунгорагія з несправжніх аневризм гілок ЧС при ППЗ становить 

значні труднощі у діагностиці, виборі тактики лікування та технічному 

виконанні операції.  Відтак, «золотим стандартом» у діагностиці таких 

ускладнень є ангіографія, яка показує екстравазацію контрастної речовини, 

псевдоаневризматичне розширення парапанкреатичних судин та дає змогу 

одночасного проведення емболізації судини – джерела кровотечі. 

Проблема лікування пацієнтів із ПГ та гіперспленізмом потребує 

застосування у клінічній практиці комбінації ендоскопічного лігування вен 

стравоходу і склеротерапії вен шлунка у поєднанні з парціальною ЕСА, а в 

окремих випадках і емболізації ЛША, причому цей комплекс заходів 

спрямований на профілактичне зниження об’ємного кровоплину у портальній 

системі і на корекцію наявних ускладнень. 

Саме ці обставини визначили мету нашого дослідження – покращення 

результатів лікування та профілактики кровотеч з верхніх відділів травного 

каналу шляхом забезпечення диференційованої тактики, визначення показань 

для ендоваскулярної емболізації при ГГДК, розпрацювання методики 

постійного і тимчасового ендоваскулярного гемостазу залежно від локалізації 

та причини кровотечі, удосконалення діагностично-лікувального алгоритму з 

використанням ендовакулярних методик у пацієнтів з ГГДК та оцінки 

віддалених результатів комплексного лікування хворих з ГГДК. 

Для визначення динаміки нозологічної структури ГГДК досліджено 

ретроспективну групу пацієнтів, яка складалася з 639 хворих з виразковими 

кровотечами і 1577 пацієнтів з геморагіями варикозної етіології на грунті ПГ. 

Встановлено чітку тенденцію до поступового зменшення частки ШКК 

виразкового ґенезу (у 2007-2013р.р. середня кількість госпіталізацій – 251/рік, 

у 2014-2017р.р. – 180/рік). Натомість впевнено зростали подібні показники 

серед контингенту хворих з варикозними кровотечами (107 vs 123/рік). 
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Зменшення частки хворих з кровотечами виразкової етіології 

супроводжувалось зростанням числа пацієнтів високого ризику, пов’язаного зі 

збільшення кількості осіб похилого і старечого віку з декомпенсованою 

супровідною патологією. 

Досліджено вибірку 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 2009-2018рр. Хворих цієї групи з кровотечами неварикозного генезу 

розподілено на осіб з геморагіями виразкового та пухлинного характеру, 

псевдокістами підшлункової залози. У групі виразкових та пухлинних уражень 

джерелом кровотеч у 9 хворих була хронічна виразка шлунка, у 6-и – злоякісні 

новоутвори шлунка та у 4-х – судинні аномалії.  

Перед здійсненням ендоваскулярного гемостазу кожному хворому 

проведено ранні ендоскопії, під час яких констатовано нестабільний гемостаз 

та високий ризик РК (Forrest-IIa та IIb). 

Діагностичну ангіографію при цій патології спрямовували і 

зосереджували на анатомії ЧС, який дає початок ЛША, від якої відходять гілки 

до дистального відділу стравоходу і дна шлунка. Для селективної катетеризації 

феморальним доступом найчастіше вживаними конфігураціями катетерів були 

“cobra”, “hook”, короткий чи довгий “sidewinder” діаметром 4-F або 5-F. Після 

проведення доступу проводили артеріографію для визначення анатомії  і 

виявлення екстравазації контрасту.  

У всіх пацієнтів з онкологічною патологією шлунка вдалось зупинити 

геморагію, двом з них (33,3%) виконано радикальне операційне втручання в 

плановому порядку. Крім того, при ангіографії виявлено анатомічні варіанти 

кровопостачання органів, які варто враховувати при проведенні відкритої 

операції. 

Кровотечу в порожнину ППЗ виявлено у 16 пацієнтів, після 

перенесеного в анамнезі деструктивного панкреатиту. Кровотеча в просвіт 
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травного каналу здебільшого проявлялась, як вірсунгорагія; рідше як 

поступання крові через цисто-гастро або цисто-дуоденальну норицю. Діагноз 

ППЗ верифіковано за даними ультрасонографії, на якій знайдено об’ємні 

утвори у проекції ПЗ з неоднорідним вмістом. Дуплексним скануванням 

виявлено артерійний кровоплин у цих утворах. 

Діагностичну ангіографію при ШКК, спричинених ППЗ зосереджували 

на анатомії басейнів ЧС і ВБА. Серед найчастіших джерел таких кровотеч 

були селезінкова, шлунково-дванадцятипала, шлунково-чепцева і 

підшлунково-дванадцятипала артерії. Враховуючи наявність подвійного 

кровопостачання ГДА і підшлунково-дванадцятипалої артерії з басейнів ЧС і 

ВБА, шлунково-чепцевої артерії з ГДА і СА, найнадійнішим способом 

емболізації їх була сендвіч-техніка, коли емболізаційні середники 

імплантували перед і після дефекту в артерії. В такому випадку мінімізовано 

імовірність РК через колатералі. У всіх пацієнтів виявлено екстравазацію 

контрасту в обмежену порожнину. Джерелом екстравазації у більшості 

пацієнтів була СА та нижня підшлунково-дванадцятипала артерія, права 

шлунково-чепцева й ГДА артерія – у решти. Усім пацієнтам виконано 

емболізацію судини - джерела кровотечі, з остаточною її зупинкою; РК не 

виникали. 

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 обсягу 

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. Застосування останнього з 

емболізацією ЛША (або, при потребі і можливості, інших артерій шлунка) і з 
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урахуванням усіх додаткових даних дало змогу зменшити летальність від РК з 

37,7% до 5,3%. 

За ходом виконання дослідження для покращення профілактики 

кровотеч з верхніх відділів травного каналу варикозної етіології на грунті ПГ 

різного ґенезу опрацьовано проспективну вибірку із 82 хворих, віковою 

структурою від 22 до 79 років, яким виконано ендоваскулярні втручання. 

Основною причиною ПГ був цироз печінки токсико-аліментарного чи 

вірусного ґенезу здебільшого у стадії субкомпенсації (Child-Pugh В). У 

окремих випадках виявлено підпечінковий тип ПГ внаслідок тромбозу 

ворітної вени. Серед цього контингенту 74 (90,2%) хворих до виконання 

ендоваскулярних втручань лікувалися з приводу стравохідно-шлункових 

кровотеч.  

У пацієнтів, яких поміщено в клініку з приводу триваючої кровотечі, 

останню зупиняли консервативними заходами з подальшою одно чи 

кількаетапною ендоскопічною ерадикацією ВРВ стравоходу і/чи шлунка 

методом лігування або/і склерозування вариксів. Другим етапом лікування 

виконували ЕСА з метою профілактики кровотеч шляхом зниження тиску у 

ворітній вені внаслідок зменшення перфузії крові через селезінку.  

Для проведення ЕСА відібрано пацієнтів з вираженим синдромом 

гіперспленізму на грунті ПГ, основними критеріями якого був розмір 

селезінки, кількість тромбоцитів у периферійній крові, наявність ВРВ 

стравоходу і/або шлунка. Втручання проводили за методикою «хронічної 

емболізації» з ініціальним введенням пінополіуретанових емболів розміром 

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

У післяопераційному періоді на 3-6 день відзначено постемболізаційний 

синдром у вигляді болю в проекції селезінки, що супроводжувався 

підвищенням температури тіла до 38-39°С. Оптимальні результати досягнено 

при площі постемболізаційних некрозів селезінки 40-60% від усієї. У цих 

пацієнтів вираженість постемболізаційного синдрому була помірною, 
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виявлено приріст кількості тромбоцитів у 2,5-3 рази, збільшення кількості 

лейкоцитів і стабілізацію вариксів в стравоході при подальшому 

спостереженні. 

За рахунок ЕСА досягнено виникнення сегментарних некрозів селезінки 

і зменшення кількості її функціонуючої паренхіми, що сприяло зменшенню 

проявів гіперспленізму. Виявлено сигніфікантне зменшення розмірів селезінки 

зі 180х70мм до 165х60мм в середньому (p<0,001). Окрім того, відображено 

позитивний вплив маніпуляції на перебіг захворювання у хворих з вираженим 

асцитом, де виявлено зменшення його кількості майже вдвічі, зокрема при 

другому ступені з 20,7% до 12,2% (p<0,001) і при третьому – з 10,5% до 9,8% 

(p<0,001). Наявність і вираженість останнього прямо корелювали з діаментром 

СА і обернено – з швидкістю кровоплину по ній, причому кореляції з цими 

показниками до втручання не було.  

Багатофакторний дискримінантний аналіз засвідчив, що наявність 

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

незалежними предикторами кровотеч після ЕСА. 

Використання ЕСА дало змогу розпрацювати алгоритм профілактики 

варикозних кровотеч при ПГ, застосування якого знизило виникнення РК та 

частоту поступлення в стаціонар у віддаленому періоді з 14,6% до 5,4% 

(p<0,05). Відповідно, виявлено тенденцію до зниження летальності серед 

хворих з варикозними геморагіями з 9,6% до 8,1% (p>0,05). 
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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 
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сегментарних некрозів 45-50% паренхіми селезінки і сповільненням 

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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6. Матвійчук Б.О. Ендоваскулярні втручання при гострих кровотечах як 

ускладненнях псевдокіст підшлункової залози / Б.О.Матвійчук, 

М.Р.Бубняк // Матеріали науково-практичної коференції з міжнародною 

участю «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії», Вінниця 2-

3.03.2017, ст. 50-51. 

Здобувачем проведено збір матеріалу, проведено аналіз та узагальнення 

результатів, формування висновків. 

7. Матвійчук Б.О. Місце ендоваскулярних методик у профілактиці 

варикозних кровотеч при портальній гіпертензії / Б.О.Матвійчук, 

М.Р.Бубняк, Я.А.Король, І.М.Тумак // Клінічна хірургія, Том 85, №6.2 

(червень) 2018, ст. 159-161. 

Здобувачем проведено збір матеріалу; спільно з науковим керівником  

проведено аналіз та узагальнення результатів, формування висновків. 

8. Матвійчук Б.О. Гострі шлунково-кишкові кровотечі / Б.О.Матвійчук, 

Я.А.Король, І.М.Тумак, Я.З.Патер, О.І.Кушнірук, М.Р.Бубняк // 

Навчальний посібник рекомендований ЦМК МОЗ України №23-01-9/285 

від 08.06.2017. Львів, «Тріада плюс», 2018. 

Дисертантом написано розділ ендоваскулярних втручань. 

9. Матвійчук Б.О. Алгоритм застосування ендоваскулярних методик у 
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діагностиці, лікуванні і профілактиці неварикозних гастродуоденальних 

кровотеч /  Б.О.Матвійчук, М.Р.Бубняк, Я.А.Король, І.М.Тумак // Art of 

medicine № 4(8) жовтень-грудень, 2018, ст..118-120. 

Здобувачем проведено збір матеріалу; спільно з науковим керівником  

проведено аналіз та узагальнення результатів, формування висновків, 

підготовка матеріалу до друку.  

10. Король Я.А. Гострі кровотечі з верхніх відділів травного тракту 

неварикозної етіології: особливості танатогенезу / Я.А.Король, 

Р.Л.Бохонко, М.Р.Бубняк, О.П.Цимбала // Клінічна хірургія, Том 85, № 

11.2 листопад, 2018, ст. 22-24. 

Здобувачем проведено збір матеріалу; спільно з науковим керівником  

проведено аналіз та узагальнення результатів, формування висновків. 

 

Результати та положення дисертації апробовано на наступних форумах:  
1. Науково-практичній конференції з міжнародною участю: ‘‘Нестандартні 

ситуації в хірургії’’ (Рівне, 2013) – доповідь. 
2. Науково-практичній міждисциплінарній конференції ‘‘Захворювання 

підшлункової залози в педіатрії’’ (Львів, 2013) – доповідь. 
3.  Міжнародній науково – практичній міждисциплінарній конференції 

‘‘Вісцеро-васкулярний контінуум – фізіологія, патологія, клінічні 
прояви, шляхи корекції’’ (Ужгород, 2014) – доповідь. 

4. Телесимпозіумі ‘‘Шлунково-кишкові кровотечі: шляхи вирішення 
проблеми’’ (Львів, 2015) – доповідь. 

5. Конференції з міжнародною участю ‘‘Х Міжнародна школа-семінар 
«Практичні питання сучасної візуалізації в клініці»’’ (Львів, 2015) – 
доповідь. 

6. Науково-практичній конференції з міжнародною участю ‘‘Сучасні 
досягнення ендоскопічної хірургії’’ (Вінниця, 2017) – доповідь. 

7. Науково-практичній конференції з міжнародною участю ‘‘IV 
прикарпатський хірургічний форум’’(Яремче, 2018) – доповідь. 
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Додаток Б 
Ступінь тяжкості шлунково-кишкової кровотечі (В.Д.Братусь, 1988) 

Показники 
 

Помірна 
крововтрата 
 

Середня 
крововтрата 
 

Тя. . жка 
крововтрата 
 

Гемодинамічні 
показники 
 

ЧСС<100 за хв. 
АТсист.>100 мм 
рт.ст. 
ЦВТ>40 мм 
вод.ст. 
 

ЧСС — 100-120 за 
хв. 
АТсист. — 80-100 
мм рт.ст. 
ЦВТ — 30-40 мм 
вод.ст. 
 

ЧСС>120 за хв. 
АТсист.<80 мм 
рт.ст. 
ЦВТ<30 мм 
вод.ст. 
 

Лабораторні 
показники 
 

Hb>100г/л 
Ht>0,35 
ШІ<0,8 
 

Hb — 80-100г/л 
Ht — 0,25-0,35 
ШІ — 0,8-1,2 
 

Hb<80 г/л 
Ht<0,25 
ШІ>1,2 
 

Дані 
коагулограми 
 

Концентрація 
фібриногену, 
тромбоцитів, 
тромбіновий час, 
фібринолітична 
активність у 
нормі 

Концентрація 
фібриногену, 
тромбоцитів, 
тромбіновий час 
знижені, 
фібринолітична 
активність 
підвищена 
 

Концентрація 
фібриногену, 
тромбоцитів, 
тромбіновий час 
значно знижені, 
фібринолітична 
активність 
підвищена 
 

Обсяг 
крововтрати 
 

15-20%  ОЦК (до 
1000 мл) 
 

25-35%  ОЦК (до 
1500 мл) 

>35% (більше 
2000мл) 
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Додаток В 

Львівський національний  медичний університет імені Данила Галицького 
Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО 

ПРОТОКОЛ № _____ 
 
1. Стац. карта № 

2. П.І.Пб               Вік     
Стать чол  жін 

3. Адреса 
4.  Соціальний статус:   службовець, робітник, військовий, вчиться, не працює, п/с    

Інвалідність_______ 
5. Дата госпіталізації     Час 
6. Дата захворювання     Час 
7. Ким скерований:   бШМД, попутнім транспортом, зверн.сам, інша лік.установа 
8. Госпіталізація:  відділ,  РАВ   Дата переводу у відділ ______________ 
9. Діагноз при скеруванні: _____________________________________________________  
10.Діагноз при госпіталізації: ___________________________________________________  
11.Клінічний діагноз:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
12. Скарги нудота, блювання кров’ю / кав.гущею, загальна слабість, мелена, запаморочення, 
втрата свідомості, біль в_____________________________, кашель 

13.Ан.захворювання 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

14.  Кровотечі в минулому, частота ні, так ________________________ СМВ ні, 
так__________________  

15.Ан.життя: ВГ ні, так______, паління так____, ні, професійні шкідливості так________, 
ні,  

16. Стан при поступленні:  задовільний, серед. тяжкості, тяжкий АТ                        Ps  
17. Контакт:  доступний повністю, затруднений, відсутній___________Glasgow_________ 
18.  Шкірні покриви  бліді, блідо-рожеві, іктеричні, ____________________________ 
19. Блювання: відсутнє, червоною кров’ю, «кавовою гущею»______     Частота________ 
20. Випорожнення: відсутні, сформований кал нормального кольору, рідкі, “мелена”    

Частота_______ 
21. Промивання шлунка свіжа кров, згустки, “кавова гуща”, звичайний вміст, _________ 
22. Per rectum “мелена”, звичайний кал, ампула порожня,________________ 
23. Пальпація живота не болюча, болюча ______________________________ 

Печінка в межах норми, збільшена, зменешна_______Селезінка норма, збільшена____ 

ШМД: АТ___________    

Ps__________ 

Заходи НІ ТАК
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25. ФГДС.від_____№____Кровотеча: перенесена, триваюча  Forrest Iа, Іb, IIa IIb III  
Джерело не встановлено 

Шлунок слизова блідо-рожева, бліда, гіперемована, зерниста, ерозована, 
гіпертрофована,  набрякла, мозаїчна, підслизові крововиливи, виразка, 
пухлина_____________________________ 12-пала кишка бліда, блідо-рожева, 
гіперемована, набрякла, еродована, виразка, пухлина ________________ 
Ендоскопічний гемостаз ні, так (діатермокоагуляція, аплікація 
_________,ін’єкція______________) 
Біопсія_____________________________________________________________________ 
Супутня патологія: ГЕРХ, ГСОД__________________________, ВГВС 
________________, виразка шлунка _____________, гастрит ______________, 
езофагіт_______________, ДГР, бульбіт, дуоденіт, виразка ДПК 
______________________________, ерозії ДПК__________________________________, 
інше _______________________ 

26. Група крові_____________ Rh________ 
27.  Лабораторні показники:  
Hb Ep Ht Тр Le е п с м л білір пр непр  
             
К Na тимол білок глюкоза ПІ фібр ПЧ ТГ АЛТ АСТ сечов креат  

              
        
28. Тяжкість крововтрати (Братусь В.Д.): легка, середньої важкості, важка 
29. Прогноз за шкалою Рокалл  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ 
30. Інші обстеження 

31. УСГ (            ) Печінка не виступає, виступає на_____ з-під реберної дуги, край 
гострий, заокруглений. Судинний малюнок збережений, збіднілий. Структура дрібно-, 
грубозерниста, ехогенність звичайна, підвищена, неоднорідна, знижена. Затухання по 
периферії є (виражене, невиражене), нема. Об’ємні утвори нема, є 
(_____________________). Внутрішньопечінкові пр. розширені, нерозширені. Холедох 
___ мм. V.portae ____мм. V.lienalis ____мм. Жовчевий міхур конкременти нема, є 
(_________), стінка (не) потовщена, чітка, неоднорідна, розшарована. Селезінка (не) 
гомогенна, (не) збільшена, _____ на______ мм. ПЗ (не)чітка, контур (не) рівний, 
паренхіма грубо-, дрібнозерниста. Кальцинати нема, є (____________________). Головка 
____мм, тіло ____мм, хвіст ___ мм. Вірсунг (не) розширений _____. Нирки 
норма,_________________. 
Інше______________________________________________________ 

32. Супутня патологія ні, так _________________________________________________ 
33.  Операція ні,  так (опис) 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

34. Гемотрансфузія ні, так__________________________________________________ 
35. Медикаментне лікування 
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______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

36. Ендоваскулярні втручання так, ні: ектравазація так, ні, непрямі ознаки кровотечі 
так, ні,  джерело кровотечі так, ні, аномалія судин так, ні, емболізація так, ні, 
емболізація лікувальна, профілактична,  емболізація селективна, неселективна, гемостаз 
медик.,пост., 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

37. Рецидив кровотечі так, ні, (1,2,3,4,5,__), до емболізації так, ні (1,2,3,4,5,__), після 
емболізації так, ні (1,2,3,4,5,__), 
___________________________________________________________________________ 

38. Післяопераційні ускладнення ні, так (нагноєння рани, недостатність швів, ТЕЛА, 
_____________) 

39. Контрольні ФГДС 
_____________________________________________________________________  

40. Лабораторні показники при виписуванні  
Hb Ep Ht Тр Le е п с м л білір пр непр 
             
К Na тимол білок глюкоза ПІ фібр ПЧ ТГ АЛТ АСТ сечов креат
             

 
41. Результат лікування: виписаний додому, помер, перевід в___________________ 

Дата ________________   Кількість ліжкоднів _____________ 
42. Патанатомічні дані і висновок 

___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________Здобувач
:                                    ______________________ /ас. Бубняк М.Р./ 

 
Головний лікар КМКЛШМД: _____________ /________________________/ 
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Додаток Г 
 

Шкала Rockall 

Ознака 0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 

Вік <60 60-79 ≥80  

Шок Нема 
 

Сист АТ ≥100 
Пульс ≥100 

Сист АТ <100  

Супутня 
патологія 

Нема  СН, ІХС, інші 
серйозні 
захворювання 

Ниркова нед., 

печінкова нед., 

дисемінований 

рак 

Діагноз С-м 
Меллорі-
Вейсса 

Інші діагнози Пухлина ШКТ  

Стигмати  
кровотечі 

Нема або 
темні 
плями 

 Кров, згусток, 
кривавляча 
судина 

 

 Інтерпретація результатів 
Кількість балів Летальність Летальність від кровтечі 
1 0 0 
2 0 0 
3 5% 5-10% 
4 5-10% 15-25% 
5 5-10% 15-25% 
6 5-10% 15-25% 
7+ 10-35% 25-50% 
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Додаток Д 

Критерії Child-Pugh 

(за вираженістю клініко-лабораторних змін): 

Бали Білірубін, 

ммоль/л 

Альбумін 

сироватки 

крові, г/л 

Протромбіно-

вий індекс, % 

Стадія 

печінкової 

енцефалопатії 

Асцит 

1 < 35 < 35 60 – 80 нема нема 

2 35 - 55 28 – 35 40 – 60 І - ІІ визначаєть-ся, 

м‘який, 

непостійний 

3 > 55 < 28 < 40 ІІІ – IV, у т.ч. 

прекома і 

кома 

виражений, 

напружений, 

рефрактерний
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Додаток Е 
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