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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АГ - артеріальна гіпертензія  

АВА - атеросклероз висхідної аорти  

АШК - апарат штучного кровообігу  

АКШ – аорто-коронарне шунтування  

БМШ - бімамарне шунтування  

ВГА - внутрішня грудна артерія  

ВГ - вентрикулографія 

ГХ – гіпертонічна хвороба 

ІХС - ішемічна хвороба серця  

ШВЛ - штучна вентиляція легенів  

ШК - штучний кровообіг  

ІМ - інфаркт міокарда  

КА - коронарна артерія  

КГ -  коронарографія   

КВГ - коронаровентрікулографія 

КДО – кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка  

КШ - коронарне шунтування  

ЛВГА - ліва внутрішня грудна артерія  

ЛШ - лівий шлуночок  

ЛКА - ліва коронарна артерія  

ЛПНЩ - ліпопротеїни низької щільності 

ЛПВЩ - ліпопротеїни високої щільності  

МКШ – мамаро-коронарне шунтування  

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

ОГ - огинаюча гілка лівої коронарної артерії  

ПВГА - права внутрішня грудна артерія  

ПКА - права коронарна артерія  

ПМШВ - передня міжшлуночкова гілка  
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ЦД - цукровий діабет  

СКА - стентування коронарної артерії  

ТЕЕхоКГ - трансезофагеальна ехокардіографія  

ЕАЕхоКГ - епіаортальна ехокардіографія 

ЕКГ - електрокардіографія  

ЕхоКГ – ехокардіографія 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми 

 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) – найбільш актуальна медико-соціальна 

проблема у сучасному світі. Захворюваність в Україні в 2014 році склала 

близько 16 тис випадків на 100 тисяч населення. Смертність від ІХС в нашій 

країні посідає перше місце і становить близько 635 випадків на 100 тисяч 

населення. 

Хірургічний метод лікування ІХС на сьогоднішній день залишається 

найефективнішим. Успіхи в кардіології та кардіохірургії дозволили 

збільшити середній вік пацієнтів з ІХС, яким можливо провести хірургічну 

реваскуляризацію міокарда. Однак, з розширенням показань до операцій 

коронарного шунтування (КШ) збільшується також і частота періопераційної 

атероемболії з атеросклеротично ураженої висхідної аорти, що являє собою 

причину летальних випадків у 9–15,9 %, як зазначають у своїх роботах R. G. 

Demaria та D. Chu і співавт. [112, 125]. Ураження висхідної аорти, за даними 

В. І. Урсуленко, у хворих на ІХС зустрічається в 9,6 % випадків та потребує 

особливого хірургічного підходу до лікування ІХС [21]. Різної вираженості 

ураження висхідної аорти у хворих на ІХС за даними S. J. Hoff та співавт. 

зустрічається від 6,3 % до 57,1 % випадків з летальністю приблизно 4,7 % 

[54]. Виражена (важка) ступінь атеросклерозу висхідної аорти (АВА) – так 

звана «порцелянова аорта», може зустрічатися у 4,2 % пацієнтів з ІХС [74]. 

При наявності у пацієнта атеросклеротичного ураження аорти ризик тільки 

неврологічних ускладнень сягає 16,7 % [37]. Відомо, що АВА є 

найважливішим предиктором інсульту після КШ, тому що причиною 

ішемічних ускладнень під час операції є дислокація атероматозних мас з 

висхідної аорти [91]. 

У випадках застосування апарату штучного кровообігу (ШК) при 
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реваскуляризації міокарда важкі неврологічні події можуть зустрічатися з 

частотою від 6,3 % до 7,1 % випадків [54, 119]. Стандартна діагностика 

можлива через декілька годин після операції, тому лікування стає 

малоефективним. Але моніторинг мозкового кровообігу під час операції за 

допомогою транскраніальної доплерографії та церебральної оксиметрії дають 

змогу своєчасно діагностувати розвиток інсульту. 

Крім інсультів, що пов’язані з маніпуляціями на ураженій аорті, до 

атероемболії відносять також дислокації атероматозних мас в клубові, 

ниркові, мезентеріальні та інші периферичні артерії [43]. 

Маніпуляції при АВА можуть призводити до пошкодження стінки 

висхідної аорти в ході операції. Таке ускладнення загрожує масивною 

кровотечею і розшаруванням стінки аорти (0,97 %), що, в свою чергу, може 

потребувати подальшого протезування певної ділянки або всієї аорти, як 

доповідають у своїх роботах Jean-Marie De Smet та Ahmet Umit Gullu зі 

співавт. [25, 92]. Більшість хірургів вважають за необхідне мати чітке 

уявлення про стан висхідної аорти ще до операції АКШ, або, у всякому разі, 

до початку маніпуляцій на аорті. За даними Fernando A. Atik та співавт. 

використання тільки пальпації як методу діагностики атеросклерозу 

висхідної аорти, дає змогу виявити патологію аорти приблизно у 3,3 % усіх 

пацієнтів з ІХС [71]. 

В сучасний літературі недостатньо представлено методики 

попередження ускладнень при наявності у пацієнта АВА. Відсутні єдині 

рекомендації при виявленні вираженого АВА під час операції. Недостатньо 

висвітлені методи своєчасного виявлення цих ускладнень інтраопераційно 

під час їх розвитку. 

Розробка і впровадження методів своєчасної діагностики АВА та 

методик попередження ускладнень дозволять знизити ризик операції 

реваскуляризації міокарда при ІХС із супутнім АВА. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану НДРДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 

НАМН України», і є фрагментом НДР «Розробити та вдосконалити методику 

хірургічного лікування мітральної недостатності ішемічного генезу» (номер 

державної реєстрації 0111U010413, термін виконання 2012–2014 рр.), в якій 

автор була співвиконавцем. 

 

Мета роботи: покращити результати хірургічного лікування пацієнтів 

з ІХС та атеросклерозом висхідної аорти шляхом зниження кількості 

періопераційних ускладнень та летальності на госпітальному етапі. 

 

Задачі дослідження: 

1. Визначити частоту АВА у пацієнтів з ІХС при реваскуляризації 

міокарда. 

2. Визначити найбільш чутливий, точний та доступний метод 

діагностики атеросклеротичного ураження висхідної аорти. 

3. Визначити вплив АВА на результати операції реваскуляризації 

міокарда у пацієнтів з ІХС. 

4. Розробити методики профілактики ускладнень при хірургічному 

лікуванні ІХС з АВА на доопераційному, інтраопераційному та 

післяопераційному етапах. 

5. Визначити методи своєчасної інтраопераційної діагностики 

порушень мозкового кровообігу. 

6. Розробити алгоритм діагностики та хірургічного лікування 

пацієнтів з ІХС, що ускладнена АВА. 

 

Об’єкт дослідження: атеросклеротичне ураження висхідної аорти у 

пацієнтів з ІХС. 
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Предмет дослідження: діагностика стану аорти, оптимізація 

хірургічного лікування пацієнтів з ІХС при АВА, методи профілактики 

ускладнень. 

Методи дослідження: анамнестичні, фізикальні, загальноклінічні, 

лабораторні, спеціальні інструментальні методи дослідження серцево-

судинної системи (електрокарділграфія, трансторакальна ехокардіографія та 

черезстравохідна ехокардіографія, коронарографія, вентрикулографія, 

ангіографія магістральних і периферичних артерій, епіаортальне 

ультразвукове дослідження, церебральна оксиметрія, транскраніальна 

доплерографія), моніторинг показників центрального кровообігу, 

математичні та  статистичні методи.  

 

Наукова новизна одержаних результатів  

 

В дисертаційній роботі вперше представлено аналіз результатів 

хірургічного лікування пацієнтів з ІХС та супутнім АВА. Наукова новизна 

полягає в наступному: 

–  на підставі аналізу структури і частоти післяопераційних ускладнень 

після коронарного шунтування визначено роль атеросклеротичних  

змін висхідної аорти у виникненні цих ускладнень; 

–  науково обґрунтовано доцільність планового інтраопераційного 

епіаортального УЗД при реваскуляризації міокарда як найточнішого методу 

виявлення кількості, якості та локалізації атеросклеротичних бляшок; 

доведена необхідність застосування церебральної оксиметрії та 

транскраніальної доплерографії як обов’язкових методів дослідження 

мозкового кровообігу на інтра- та післяопераційному етапах; 

–  науково обґрунтовано вибір хірургічної тактики під час КШ, яка 

базується на даних інтраопераційної епіаортальної ехокардіографії 

(ЕАЕхоКГ). 
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Практична значимість одержаних результатів 

При виконанні дисертаційного дослідження автором розроблено:  

–  заходи профілактики пошкодження атеросклеротичної бляшки під 

час маніпуляцій на аорті; 

–  заходи профілактики емболії у випадку пошкодження бляшки під час 

операції та протокол ревізії висхідної аорти після відновлення гемодинаміки 

для виявлення гематом, розшарування і деформації стінок аорти; 

–   методику своєчасного виявлення емболізації периферичних артерій 

в післяопераційному періоді; 

–   схему оптимальної діагностики та хірургічного лікування пацієнтів з 

ІХС, що ускладнена АВА. 

В дослідженні визначено частоту атеросклеротичного ураження 

висхідної аорти хворих на ІХС, що було підставою для розробки та 

впровадження додаткових заходів профілактики ускладнень при КШ. 

Автором розроблено та впроваджено комплекс профілактичних хірургічних 

заходів, що забезпечують мінімізацію маніпуляцій на пошкодженій 

атеросклерозом аорті. 

Автором запропоновано комплекс методів профілактики ускладнень, а 

у випадку їх виникнення, своєчасної діагностики, що включає епіаортальну 

ехокардіографію, церебральну оксиметрію і транскраніальну доплерографію 

при реваскуляризації міокарда хворим с ІХС та АВА. Це дозволило 

застосувати невідкладні заходи при виникненні інтраопераційних або 

реанімаційних ускладнень, що призвело до зменшення кількості ускладнень з 

12,0 % до 5,1 % та летальності – з 3,3 % до 0,5 %. 

Підсумком даної роботи є впровадження розробленої автором 

оптимальної тактики хірургічної реваскуляризації міокарда при ІХС з АВА. 

Результати дисертаційного дослідження були впроваджені в ДУ 

«Інститут серця МОЗ України», в ДУ «НПМЦДКК МОЗ України» та в ДУ 

«НІССХ ім. Амосова М. М. НАМН України». 
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Особистий внесок здобувача 

 

Дисертація є завершеним науковим дослідженням здобувача. Автором 

самостійно проведений літературний та патентний пошук, сформульовані 

мета і завдання дослідження, розроблені основні теоретичні і практичні 

положення роботи, зібрано клінічний матеріал дослідження. 

Автор брала участь в 47 операціях за 2012–2013 роки, 9 з яких 

виконала особисто. Інтраопераційна ЕАЕхоКГ здебільшого проводилась 

безпосередньо дисертанткою за участі досвідченого спеціаліста УЗД. Аналіз 

отриманих даних та їх статистична обробка проведені особисто автором 

роботи, узагальнення результатів, обґрунтування висновків та практичних 

рекомендацій виконано безпосередньо дисертантом. Здобувачем підготовлені 

до друку статті, написані всі розділи дисертаційної роботи, проведено 

текстове і графічне оформлення роботи. Особистий внесок автора у 

публікації показано у переліку опублікованих робіт. 

 

Апробація результатів дослідження  

 

Теоретичні, методичні та практичні положення дисертаційної роботи 

доповідалися на науково-практичних конференціях: «Атеросклероз і нові 

європейські рекомендації з реваскуляризації міокарда» (Київ, 2014); 

«Актуальні питання кардіології та кардіохірургії» (Київ, 2016). 

Матеріали дисертації апробовані на спільному засіданні співробітників 

наукових відділів та клінічних підрозділів ДУ «НІІССХ ім. Амосова М. М. 

НАМН України», на кафедрі хірургії серця та магістральних судин 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

16.01.2017. 
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Публікації  

 

Основні результати дисертації опубліковано у 8 наукових працях. 

Шість статей опубліковано у фахових виданнях, серед них 1 – в іноземному 

журналі, 2 – у виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних 

базах. Отримано 2 патенти на корисну модель, що безпосередньо пов’язані з 

темою дисертації. 

 

Об’єм та структура дисертації  

 

Дисертація викладена на 136 сторінках комп’ютерного тексту. 

Складається із вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, 

розділу аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій та списку літератури. Робота ілюстрована 20 таблицями, 16 

рисунками. 
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1. Поширеність ІХС у поєднанні з атеросклерозом висхідної 

аорти 

 

Серцево-судинні захворювання в багатьох випадках залишаються 

причиною високого рівня непрацездатності, інвалідизації у всьому світі, 

незважаючи на досягнення в останні десятиліття в профілактиці та лікуванні 

серцево-судинних захворювань. У структурі смертності від серцево-

судинних захворювань більшість припадає на інфаркт міокарда та інсульт.  

Атеросклероз, як системне захворювання, вражає в тій чи іншій мірі 

артерії різної локалізації з розвитком відповідної клініки захворювання. 

Західноєвропейські дослідження показали, що у пацієнтів з 

атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних і периферичних артерій 

частота ішемічної хвороби серця значно вища. Hertzer і співавт. (1984,1985 

рр) повідомили, що важкий перебіг ІХС було виявлено у 35% хворих з 

атеросклерозом брахіоцефальних і у 28% пацієнтів з ураженням 

периферичних артерій [56, 52]. Поєднане атеросклеротичне ураження в 

декількох артеріальних басейнах і прогресування захворювання збільшує 

ризик кардіальних і неврологічних ускладнень.  

Крім того, ІХС з атеросклеротичним ураженням аорти у деяких 

групах хворих може поєднуватись з атеросклеротичним ураженням інших 

артерій та  сягати 63% випадків, а частота післяопераційних ускладнень 

після реконструктивних судинних операцій може коливатись від 12 до 

23,2% [22, 132]. 
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1.2. Класифікація ступеню атеросклеротичного ураження стінки 

висхідної аорти 

  

Tomohiro M., Masaaki T. (2000) вимірювали товщину стінки висхідної 

частини аорти, дуги і низхідної частини аорти за допомогою 

трансезофагеальної ехокардіографії (ТЕЕхоКГ) у 315 хворих, яким 

виконувалась операція АКШ з ШК. Автори зазначили, що найбільші 

показники середньої товщини стінки спостерігалися в дузі і низхідній частині 

аорти, на відміну від висхідного сегмента аорти [163]. За даними Royse А., С. 

Royse і співавт. (2006), поширеність атероматозу аорти збільшувалася прямо 

пропорційно відстані від аортального клапана [127].  

Наступна класифікації атеросклерозу аорти по Montgomery більш 

практична та дає уявлення про нюанси атеросклеротичного ураження, має 

п’ять ступенів: 

Ступінь I – візуально нормальна  інтима; 

Ступінь II –мінімальне потовщення інтими; 

Ступінь III – бляшка виступає в просвіт < 5 мм; 

Ступінь IV - бляшка виступає в просвіт > 5 мм; 

Ступінь V – будь-які мобільні або пошкоджені бляшки. 

  

Свої висновки Montgomery та співавт. зробили під час ТЕЕехоКГ 191 

пацієнту. З них у 44 пацієнтів обстеження показало відсутність змін  

в висхідній аорті (I ст.), у 52 хворих виявили потовщення інтими (II ст.), у  

62 хворих виявили наявність атером та віднесли їх до III ст., у 19 пацієнтів 

діагностували значні зміни в  аорті, що відповідало IV ст. та у 14 пацієнтів 

було діагностовано надважке ураження висхідної аорти. 

В подальшому, протягом року 30 пацієнтів зі 191 були повторно 

оглянуті за допомогою ТЕЕехоКГ. За результатами досліджень 20 (66%) 

хворих  
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не мали ніяких змін в стані атеросклеротичного ураження висхідної аорти.  

В решти 10  пацієнтів атеросклеротичне ураження висхідної аорти  

прогресувало на  один клас вище [106]. 

 

1.3. Предиктори атеросклерозу висхідної аорти 

На сьогодні описано більш ніж 100 факторів ризику виникнення 

атеросклерозу, однак жоден із них не є обов'язковим для розвитку 

патологічного процесу. До загальновідомих факторів ризику належать: 

гіперліпопротеїнемія, артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет, 

ожиріння, постменопауза у жінок, куріння, малорухливий спосіб життя, 

спадковість, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя та багато 

інших [5].  

Фактором ризику АВА визначено також високий доопераційний  

рівень креатиніну сироватки. А також, Davila R. і співавт. продемонстрували, 

що атеросклероз висхідної аорти - предиктор ниркової дисфункції  

після операцій аортокоронарного шунтування у пацієнтів з нормальною 

доопераційною функцією нирок. Цей зв'язок, можливо, обумовлений 

атеросклеротичним процесом, який також вражає і ниркові артерії  

або емболічним пошкодженням ниркових судин [33].  

Предиктори атеросклеротичного ураження висхідної аорти були 

вивчені Т. Schachner і співавт.  та показали, що максимальна товщина стінки 

висхідної аорти та низхідної аорти значно корелювала з віком пацієнтів. В 

протилежність цьому індекс маси тіла, фракція викиду лівого шлуночка 

(ЛШ), чоловіча стать і цукровий діабет не показали ніякої кореляції з 

максимальною товщиною стінки висхідної аорти [132, 70].   

Багатофакторний аналіз всіх чинників, які були значно пов'язані  

із збільшенням товщини стінки висхідної аорти, в однофакторному аналізі 

показав, що максимальна товщина стінки низхідної аорти, церебрально-

васкулярна патологія, ураження периферичних артерій і АГ були незалежно 
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пов'язані з максимальною товщиною стінки висхідної аорти  [85, 32, 165,  

170]. В той же час, не виявлено зв’язку АГ з АВА. Але є відомості про 

зв’язок аневризм черевної аорти із хронічним обструктивним захворюванням 

легень (ХОЗЛ) [105, 89]. Однак, у багатофакторному аналізі ХОЗЛ, як фактор 

ризику АВА, не фігурує [70]. 

Дані щодо виявлення атеросклеротичного ураження аорти в 

дослідженнях відрізняються. Так, в групі з 1200 пацієнтів, яким проводилося 

ЕАЕхоКГ, атеросклеротичне ураження висхідної аорти середнього ступеня 

або важкого було виявлено у 19,3%  пацієнтів [98]. З 352-х хворих, яким 

виконували АКШ, АВА середнього ступеня було виявлено у 47,5%, важкого 

- у 9,6% пацієнтів [101]. Серед 463 пацієнтів молодше 60 років у 28% 

пацієнтів виявили наявність помірного та  вираженого АВА [26]. Показано, 

що важкість і поширеність АВА в дузі аорти збільшуються пропорційно віку 

пацієнта [98, 34, 41, 32, 139].  

За даними деяких авторів патолого-анатомічні дослідження 

вказують, що висхідний сегмент аорти рідше уражається атеросклерозом 

порівняно з дугою аорти і низхідним сегментом. У цій серії важкий 

атероматоз висхідного сегмента аорти було виявлено в 4% випадків, а дуги 

аорти - в 12% випадків [6, 42]. Ці дані збігаються з даними інших авторів, 

які виявили помірний і важкий атероматоз висхідного сегмента аорти в 4,9% 

випадків, а дуги аорти - в 12,3% випадків [53, 110].  

Аналогічні дані отримані іншими авторами. Так, згідно з 

результатами дослідження В. С. Жданова, Н. М. Черпаченко, і співавт., 

(1999р), атеросклеротичні зміни виявлені у всіх біоптатах з висхідної аорти, 

отриманих від 125 хворих на ІХС у віці 42-65 років при проведенні операції 

аортокоронарного шунтування. Ці зміни в 91,2% випадків мали характер 

ліпідних плям і тільки в 8,8% (11 хворих) відзначено формування бляшок, 

що вказує, з урахуванням віку хворих, на сприятливий перебіг 

атеросклерозу в цьому відділі аорти [15]. 



 17 

У статтях, присвячених ІХС та атеросклерозу, багато інформації з 

вивчення факторів, які сприяють формуванню атеросклеротичних бляшок. 

Але чітко не сформульовані предиктори атеросклерозу висхідної аорти за 

якими ще під час госпіталізації пацієнта має виникнути настороженість. 

 

1.4. Ускладнення реваскуляризації міокарда при АВА 

 

Останнім часом, удосконалюється хірургічна техніка, методи 

штучного та допоміжного кровообігу, захисту міокарда під час 

реваскуляризації міокарда. Також широко використовуються артеріальні 

кондуїти, проводяться операції на працюючому серці, впроваджуються 

методи зниження ризику розвитку атероемболій та інших періопераційних 

ускладнень. Але, незважаючи на очевидний прогрес в коронарній хірургії, 

післяопераційний неврологічний дефіцит залишається тяжким 

ускладненням у хворих після АКШ [25, 51].  

Ішемічний інсульт зустрічається в 1,5-8,4% випадків у пацієнтів, що 

піддаються серцево-судинної хірургії [25, 150, 131, 51, 118, 147, 44], і емболія 

визнана як її найчастіша і основна причина [41, 44, 148, 60]. Але знайти 

причину в більшості випадків досить проблематично через існування великої 

кількості потенційно конкуруючих факторів [4, 5, 6, 21, 9, 22, 134, 76, 60, 

111]. До останніх належать:  

-  літній вік пацієнтів;  

-  наявність гемодинамічно значущих стенозів брахіоцефальних 

судин (або перенесена каротидна ендартеректомія);  

-  періопераційна гіпотонія, або “стрибки” артеріального тиску; 

-  наявність у пацієнта аневризми лівого шлуночка, в якій 

утворилися  тромби;  

- постійна форма мерехтіння передсердь;  

-  повітряна емболія з контуру АШК;  

-  атеросклероз висхідної аорти; 
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-  повторна операція реваскуляризації міокарда або втручання на 

клапанах серця;  

-  інсульт або транзиторні ішемічні атаки в анамнезі;  

-  поєднане ураження периферичних артерій або післяінфарктна 

нестабільна стенокардія;   

-  миготлива аритмія в післяопераційному періоді або 

використання кардіотоніків після операції; 

-  фракція викиду лівого шлуночка менше 30%. 

Але тільки атероемболія, що пов'язана з важким ураженням висхідної 

частини і дуги аорти, визнається як головний патофізіологічний механізм 

розвитку інсульту, хоча може бути причиною і інших порушень, як, 

наприклад, зниження когнітивних функцій [100, 23, 149].  

У спеціальній медичній літературі всі ускладнення при операціях 

АКШ, що пов'язані з маніпуляціями на ураженій атеросклерозом висхідній 

аорті, умовно поділяють на чотири групи: 

1. Неврологічні ускладнення: а) вогнищеві - інсульти та транзиторні 

ішемічні атаки та б) дифузні - супроводжуються дезорієнтацією або 

тимчасовим зниженням інтелекту і пам'яті.  

2. Різного роду кардіальні ускладнення (гостра серцева недостатність 

(ГСН), порушення ритму), які можуть бути наслідком емболії атероматозних 

мас в коронарне русло.  

3. Емболічні ускладнення, що пов'язані з попаданням атероматозних 

емболів в різні периферичні артерії (найчастіше в артерії кінцівок і 

вісцеральні артерії). 

4. Механічні пошкодження висхідної аорти в ході операції, що 

призводять до масивних кровотеч і дисекції аорти.  

Проспективне мультицентрове дослідження (2108 пацієнтів, які 

піддалися операції АКШ) показало частоту несприятливого неврологічного 

результату - 6,1% [25]. При цьому пацієнти, які перенесли післяопераційну 

неврологічну дисфункцію, мали значно вищу смертність (16% проти 2%), 
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більш тривале перебування у лікарні (22 дня проти 9,5 днів) на відміну від 

пацієнтів без неврологічних ушкоджень. Головним фактором ризику 

неврологічного дефіциту, за даними цього дослідження, була наявність 

атероматозу висхідної аорти, котра збільшила частоту неврологічних 

ускладнень. Автори зробили висновок, що більшість інсультів обумовлено 

великими атеросклеротичними емболами, які утворилися ятрогенно під час 

хірургічних маніпуляцій на аорті 

Вперше залежність між атероматозом висхідної аорти і 

післяопераційною неврологічною дисфункцією була виявлена на початку 

1970-их років [167, 71]. Надалі, ця залежність була підтверджена низкою 

патологоанатомічних і клінічних досліджень [34, 11, 41, 133, 122, 35, 91, 162]. 

Зв'язок причина-наслідок між наявністю аортальних атером та емболічним 

інсультом демонструвався в проспективному вивченні неоперованих 

пацієнтів протягом 1990-их років [79, 164, 171]. Ці дослідження показали 

приблизно 4-кратне збільшення ризику майбутнього емболічного інсульту 

для пацієнтів із суттєвим атероматозом аорти, яке було визначене  

ехокардіографічними дослідженнями. Наявність вираженого атероматозу 

аорти збільшувало частоту інсульту після операції АКШ з 1,8-3% до 8,7-21% 

[166, 170]. Крім того, за даними нейропсихологів неврологічні реакції були 

значно гірше за наявності вираженого атеросклерозу - 26% порівняно з 8% в 

групі з нормальною аортою або помірним атеросклеротичним ураженням 

останньої [26]. 

Неврологічний дефіцит після операції значно погіршує якість життя 

пацієнта і у віддаленому періоді. Thomas Schachner і співавт. (2005) протягом 

52 місяців спостерігали за 387 пацієнтами, яким не виконували епіаортальне 

ультразвукове дослідження під час операції АКШ на предмет діагностики 

наявності та розташування атеросклеротичних бляшок у висхідній аорті для 

прогнозування післяопераційних неврологічних ускладнень. Частота 

інсульту у цих пацієнтів склала 7%, а сумарна відсутність неврологічних 

ускладнень за період після 1, 3, 5 років склала 99%, 95%, 89% відповідно. 



 20 

Автори зробили висновок, що атеросклеротичне ураження висхідної 

аорти з товщиною стінки 4 мм і більше, літній вік, наявність в анамнезі 

нестабільної стенокардії, хронічної обструктивної хвороби легень, ураження 

периферичних артерій, порушення мозкового кровообігу в анамнезі є 

факторами ризику розвитку неврологічних ускладнень після АКШ у 

віддаленому періоді [132].  

Мікроемболія атероматозними масами з висхідної аорти в коронарне 

русло може призвести до невідновного ушкодження серця, яке проявляється 

тяжкою гострою серцевою недостатністю в післяперфузійному періоді 

(«trash-heart syndrome» - «синдром засміченого серця») [77, 93, 135, 30].  

До числа ускладнень, що пов'язані з маніпуляціями на ураженій аорті, 

відносяться також макроемболії атероматозними масами в клубові та інші 

периферичні артерії [41]. В іншому дослідженні ознаки системної 

атероматозної емболії були виявлені в 37% випадків у померлих після АКШ 

пацієнтів з важким АВА, що значно перевищує 2% - у пацієнтів без явних 

ознак ураження висхідної аорти [149]. 

До механічних пошкоджень висхідної аорти в ході операції можуть 

призвести маніпуляції на атеросклеротично ураженій аорті, що в свою чергу 

стане причиною масивних кровотеч і дисекції аорти, що може вимагати 

протезування ділянки аорти [135]. Це ускладнення реєструється з частотою 

від 0,02% до 0,24% всіх операцій на «відкритому» серці [41, 120, 58]. 

Причому спостерігається частіше у пацієнтів, яким виконується АКШ без 

ШК [92].  

Ретроспективний аналіз гострих дисекцій висхідної аорти, які 

ускладнювали хірургічну реваскуляризацію міокарда, виявили, що ятрогенна 

гостра аортальна дисекція відбулася в 0.97% з 308 пацієнтів, яким була 

виконана операція АКШ без ШК та в 0.04% з 2723 пацієнтів при виконанні 

АКШ з ШК [84]. Ятрогенну гостру дисекцію аорти 1 типу спостерігали у 

0,23% випадків з 3000 кардіохірургічних пацієнтів, при цьому у 3 хворих з 7 

дисекція сталася під час канюляції і деканюляції аорти [160].  
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1.5. Діагностика атеросклерозу висхідної аорти 

  

Раннє виявлення атеросклерозу висхідної частини аорти вважається 

важливим кроком на шляху зниження періопераційних неврологічних 

ускладнень, що виникають внаслідок емболії атеросклеротичними масами, 

яка відбувається під час та після реваскуляризації міокарда.  

 

1.5.1. Доопераційні інструментальні методи  

 

Для діагностики атеросклеротичного ураження висхідної аорти раніше 

найчастіше використовували доопераційну рентгенографію грудної клітки, 

ангіографію та пальпацію аорти.  

Рентгенографічне дослідження грудної клітки для ідентифікації 

атеросклерозу при наявності ділянок кальцинації має прогнозуючу цінність 

84%, а чутливість 52%. Ангіографія також не забезпечує лікаря додатковою 

інформацією до рентгенографічного дослідження грудної клітки [151].  

Більш нові променеві методи відображення атероматозу висхідної 

аорти (комп'ютерна томографія (КТ); магнітно-резонансна томографія (МРТ) 

та ультразвукове дослідження) покращили можливість клініцистів 

діагностувати атеросклероз аорти. При порівнянні КТ з ТЕЕхоКГ, була 

виявлена її чутливість 87% і специфічність 82% для виявлення атероматозної 

бляшки, що вибухає в просвіт аорти [66]. Кращі результати діагностики 

атеросклерозу аорти були отримані під час МРТ, яка має чутливість і 

специфічність еквівалентну ТЕЕхоКГ, але її тенденція до недооцінки 

товщини бляшок створює діагностичне обмеження [31].  

Краща альтернатива з методів променевої діагностики для 

відображення потенційно атеросклеротичного ураження аорти може 

з'явитися у спіральної комп'ютерної томографії (СКТ). Останні дослідження 

Мічиганського університету продемонстрували 92% прогнозуючу цінність 
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СКТ з багатоплановою реконструкцією для ідентифікації атеросклеротичного 

ураження аорти в передопераційному періоді [69]. Не дивлячись на те, що 

МРТ та СКТ відрізняються високою чутливістю і специфічністю при 

діагностиці атероматозу аорти, в основному вони застосовуються для 

діагностики розшарування аорти та її гілок. Ці методи часто недоступні в 

більшості  клініках і для багатьох пацієнтів у зв’язку з високою вартістю 

[157, 27].  

 

1.5.2. Обстеження висхідної аорти під час операції  

 

Інтраопераційна оцінка висхідної аорти починається з ретельного 

візуального дослідження. В окремих ділянках зміни кольору і неоднорідне 

поширення vasa vasorum на поверхні аорти припускають наявність важкого 

атеросклерозу. Діагностична цінність пальпації аорти вивчена достатньо [88]. 

Але безпосередня пальпація дозволяє визначити тільки щільні атероматозні 

бляшки [41, 136, 61]. Відомо, що до емболізації схильні м'які атероматозні 

скупчення (бляшки), тому необережна пальпація може викликати відділення 

атероматозних мас від стінки аорти. З цієї причини пальпація повинна 

виконуватися обережно або, що більш переважно, не проводитися взагалі.  

Деяким авторам таким чином  вдалося виявити ділянки значимого 

атероматозного ураження тільки у 38% пацієнтів, в яких важкий 

атеросклероз було зареєстровано за допомогою епіаортального 

ультразвукового сканування. Подібні дані отримали в своїх дослідженнях і 

інші автори [63, 170]. Деякі автори показали нечутливість пальпації і огляду 

висхідної аорти для діагностики атеросклерозу аорти [70, 71]. Інші автори 

повідомляють те, що пальпаторна оцінка аорти здатна виявити тільки 50% 

помірних або серйозних ушкоджень висхідної аорти [139, 141]. Більш того, 

ділянки, які визначаються за допомогою пальпації, не завжди збігалися з 

ділянками, що виявляються за допомогою епіаортального УЗД.  
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В даний час ТЕЕхоКГ залишається досить поширеним методом 

діагностики ураження висхідної аорти перед  кардіохірургічними операціями, 

що дозволяє хірургу прогнозувати ускладнення з боку серцево-судинної 

системи [136, 61]. При тому, що ТЕЕхоКГ може з великою точністю виявляти 

атеросклеротичне ураження дуги та низхідної частини аорти, все ж у 

визначенні ураження висхідної частини аорти даний метод набагато менш 

чутливий, ніж пряме епіаортальне сканування [87, 142, 124]. 

 

1.5.3. Інтраопераційна епіаортальна ехокардіографія 

 

У пацієнтів кардіохірургічного профілю можливість розташувати 

датчик ультразвукового дослідження безпосередньо на висхідну аорту 

створила додаткові дебати щодо оптимального способу ехокардіографічного 

дослідження. Ці дебати виникли через той факт, що ультразвуковий сигнал 

від стравохідного датчику до аорти, нездатний проникнути через заповнені 

повітрям структури, за типом трахеї і проксимальних бронхів. Це дає фізичну 

перевагу епіаортального дослідження перед ТЕЕхоКГ для оцінки дистальної 

частини висхідної аорти і проксимального відділу дуги аорти, куди 

найчастіше накладаються затискачі та встановлюється аортальна канюля ШК 

при АКШ (ділянка найбільш небезпечна в плані можливого джерела 

атероемболії) [38, 46, 87].  

При порівнянні результатів ЕАЕхоКГ і ТЕЕхоКГ, яке виконувалося під 

час операції АКШ 22 хворим, ушкодження сегментів висхідної частини аорти 

було виявлено в 15 пацієнтів при ЕАЕхоКГ, і лише в 5 випадках - під час 

ТЕЕхоКГ [28]. Деякі дослідники свідчать про неможливість адекватно 

візуалізувати висхідну аорту (в 42% випадках була погана візуалізація 

висхідної аорти) [156]. При порівнянні результатів ТЕЕхоКГ з епіаортальним 

ультразвуковим дослідженням було виявлено, що ТЕЕхоКГ не діагностувала 

атероматоз аорти проксимальної (39%) і дистальної частин (66%) висхідної 

аорти [87]. Аналогічні результати привели інші автори [153, 96, 78].  
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Датчик епіаортального ультразвукового сканера посилає сигнал більш 

високої частоти (7 МГц) порівняно з датчиком сканера ТЕЕхоКГ (5 МГц) 

(обидва використовуються для отримання двомірного зображення), і його 

можна встановити безпосередньо над аортою та ультразвукове дослідження 

зображення виходить більш якісне і точне. Ґрунтуючись на цих та інших 

повідомленнях [146, 101, 170, 67], В. Zingone і співавт. (2006) 

використовували ЕАЕхоКГ з метою адекватної діагностики АВА та 

запобігання можливої емболії.  

Багатоваріантним аналізом було визначено, що відсутність  ЕАЕхоКГ і 

екстракардіальні ураження артерій, незалежно пов'язані з раннім 

післяопераційним інсультом [159]. Але майже усі автори зазначають,  

що інтраопераційна підготовка та проведення епіаортального УЗД подовжує 

тривалість оперативного втручання та є ризиком можливих інфекційних 

ускладнень. 

Частина авторів вважає ТЕЕхоКГ досить зручним та надійним методом 

діагностики стану аорти. Але ряд авторів не задоволені якістю дослідження 

саме висхідної ділянки аорти за допомогою ТЕЕхоКГ. Необхідно 

використовувати  дві методики діагностики (ТЕЕхоКГ і ЕАЕхоКГ) під час 

оперативного втручання у пацієнтів, для їх порівняння та виявлення більш 

чутливого і надійного методу кількісної та якісної діагностики 

атеросклеротичного ураження висхідної аорти. 

 

1.6. Вибір оптимальної хірургічної тактики 

 

Ряд авторів повідомляли про використання ЕАЕхоКГ для 

інтраопераційного визначення місць аортальної канюляції, перетискання 

висхідної аорти і місць накладення проксимальних анастомозів з метою 

зменшення частоти періопераційного інсульту і смертності, пов'язаних з 

операцією реваскуляризації міокарда в умовах штучного кровообігу [68, 83].  
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У літературі описано значну кількість технічних модифікацій 

виконання хірургічної реваскуляризації у хворих на ІХС із поєднаним 

ураженням висхідної аорти. Останнім часом все частіше зустрічається 

словосполучення "no-touch aorta technique", яке можна перекласти 

українською як «техніка не торкання аорти» [104, 110]. Цим 

словосполученням різні автори позначають цілий ряд технічних прийомів, 

які дозволяють повністю або максимально виключити маніпуляції на 

висхідній аорті під час АКШ в разі пошкодження висхідної аорти 

патологічним процесом. 

Судячи з даних літератури, мінімізація, а, по можливості, і повна 

відсутність маніпуляцій на висхідній аорті виключає ускладнення та 

негативні наслідки. До таких принципів "no-touch aorta technique" можна 

віднести наступні заходи:  

- виключення канюляції і перетискання висхідної аорти 

(виконання операції АКШ без ШК);  

- невикористання кардіоплегії (виконання основного етапу 

операції на фібриляції або фармакологічно індукованій брадикардії в 

поєднанні з дренуванням лівого шлуночка), низькопотокову гіпотермічну 

зупинку серця із зупинкою ШК або без неї;  

- використання альтернативних місць для аортальної канюляції 

(стегнова артерія, підключична артерія, ендоваскулярна катетеризація через 

стегнову артерію до висхідної аорти, безіменна артерія); 

- ендоваскулярне перетискання аорти балоном;  

- максимальне використання артеріальних кондуїтів «in situ» 

(обидві ВГА), розташування проксимальних анастомозів венозних шунтів по 

типу «кінець в бік» з ВГА, тобто конструювання Y-образних композитних 

шунтів;  

- альтернативне проксимальне шунтування (анастомоз з 

безіменною, підключичної або пахвовою артеріями з ШК або без ШК);  
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- накладання проксимальних анастомозів при одноразовому 

перетисканні висхідної аорти; 

- використання дистальних фільтрів для емболів.  

При такому підході маніпуляції на висхідній аорті повністю 

виключаються або мінімізуються.   

Недавні дослідження дозволили визначити, що АКШ без ШК пов'язане 

з більш низькою частотою післяопераційного інсульту, особливо у літніх 

пацієнтів [54, 125]. Попередньо демонструвалося, що присутність 

атеросклерозу у висхідній аорті, виявленого епіаортальним дослідженням під 

час операції, є кращим предиктором для післяопераційного інсульту, ніж 

літній вік пацієнта [170].  

Перехід від запланованого АКШ в умовах штучного кровообігу  на 

АКШ без використання апарату ШК після виявлення атеросклеротичного 

ураження висхідної аорти за допомогою ЕАЕхоКГ зменшує частоту 

післяопераційного інсульту у пацієнтів з поширеним АВА [30].  

В групі пацієнтів, яким виконувалася операція АКШ без ШК інсульти 

не спостерігали, тоді як у групі АКШ в умовах ШК таких випадків було 31%. 

Використання техніки композитного шунтування (47%) і техніки «no-touch 

aorta» також частіше використовувалися в групі пацієнтів з АКШ без ШК [30, 

24].  

Вісім досліджень було присвячено  питанню - чи можуть зміни в 

кількості маніпуляцій на атеросклеротично ураженій висхідній аорті 

(діагностовано шляхом виконання ЕАЕхоКГ) ефективно зменшити частоту 

інсульту у пацієнтів, які йдуть на КШ [26, 29, 101, 170, 127, 166, 130, 67]. В 

результаті було встановлено, що ЕАЕхоКГ виявляє найбільш високий рівень 

атеросклерозу у висхідній аорті порівняно з пальпацією [170, 67]. Інші 

автори не виявили зменшення частоти неврологічних ускладнень в 

залежності від хірургічної техніки. Хоча є повідомлення про відсутність 

неврологічних ускладнень при використанні хірургічної техніки «no-touch 

aorta» [26], також про один випадок післяопераційного інсульту [29]. 
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При поєднанні реваскуляризації міокарда без ШК за технікою «no-

touch aorta» у пацієнтів з вираженим атеросклерозом відзначено зниження 

неврологічних ускладнень до 2,8%, a при зменшенні модифікацій в 

хірургічній техніці частота неврологічних ускладнень склала 8,7% [101, 170]. 

Повна артеріальна реваскуляризація із застосуванням Y-образного 

композитного шунтування у пацієнтів високого ризику призвела до зниження 

частоти післяопераційних неврологічних ускладнень з 38% до 4% [127].  

Змінювання хірургічної техніки з використанням одноразового 

перетискання аорти не призвело до зменшення частоти виникнення інсульту 

[166]. Тільки після введення в клінічну практику ЕАЕхоКГ було відзначено 

істотне зменшення неврологічних реакцій, що проявляються й через місяць 

після операції [130].  

Введення ЕАЕхоКГ в їх клінічну практику запобігло розвитку інсульту 

у 195 оперованих пацієнтів. Використовуючи ЕАЕхоКГ для своїх пацієнтів, 

результати Duda показали, що модифікація звичайної хірургічної техніки 

була потрібна для кожного 14 пацієнта, переглянутого за допомогою 

ЕАЕхоКГ [67].  

На скорочення частоти інсульту в результаті модифікацій в хірургічній 

техніці після проведення ЕАЕхоКГ вказали п'ять з восьми досліджень. 

Можливо, ступінь модифікації хірургічної техніки хірургом при виявленні 

атеросклерозу є визначальним фактором в цих дослідженнях, так само як 

скорочення частоти інсульту може бути досягнуто за допомогою техніки «no-

touch», що є найбільш кращою у пацієнтів з високими факторами ризику.  

Про зміну запланованої хірургічної стратегії (заміна АКШ в умовах 

ШК на АКШ of-pump, зміна ділянки канюляції, пристінкового відтискання 

аорти і накладення проксимальних анастомозів) повідомили в своїх 

дослідженнях G. Bolotin (2005) [168]. 

Шунтування вінцевих артерій без ШК у хворих з атеросклеротичним 

ураженням висхідної аорти пов'язана з більш низьким ризиком 

неврологічних ускладнень і смертності після операції реваскуляризації 
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міокарда [121, 64]. Аналіз показав меншу частоту госпітальної смертності 

(1,4% проти 3,3%) і поширеності інсульту (0,50% проти 0,97%) при АКШ без 

ШК порівняно з АКШ в умовах ШК [119]. Але в останньому повідомленні 

автори вважають, що значення АКШ off-pump в зменшенні післяопераційних 

неврологічних ускладнень, порівняно з АКШ в умовах ШК є суперечливим. 

Автори зазначили, що АКШ без ШК пов'язане з більш низькою частотою 

розвитку післяопераційних неврологічних ускладнень у всій серії, але не 

суттєво (1,8% проти 2,5%). Ця різниця збільшилася по розрахункам “Northern 

New England Cardiovascular Disease Study Group score” (2,8% проти 4,2%). 

Післяопераційна частота інсульту була значно нижча при АКШ без ШК з 

використанням ЕАЕхоКГ, ніж при АКШ зі ШК, але без використання 

ЕАЕхоКГ (0,4% проти 3,9%). Результати  були подібні в цих групах (4,6 ± 2,1 

проти 4,9 ± 2,2). Ризик розвитку післяопераційного інсульту зменшується 

після АКШ без використання апарату ШК, але він очікується у пацієнтів 

групи ризику. Для кращого планування хірургічної стратегії у таких хворих, 

прагнучи мінімізувати ризик емболії під час операції, необхідно 

використовувати ЕАЕхоКГ [119]. 

Незалежно від того, чи виконується хірургічна реваскуляризація 

міокарда в умовах ШК або на працюючому серці, зберігається небезпека 

розвитку неврологічних ускладнень при накладенні аортального 

пристінкового затискачу для виконання проксимальних анастомозів.  

Крім того, пристінкове відтискання аорти під час off-pump може 

збільшити ризик інтимальних ушкоджень з подальшим розвитком дисекції, 

оскільки системний систолічний тиск є пульсуючим і більшим, ніж під час 

штучного кровообігу. За даними Oren Lev-Ran і співавт. відхід від 

пристінкового відтискання аорти під час операції «off-pump» забезпечує 

кращий неврологічний результат. Частота інсульту (0,2% проти 2,2%) була 

значно нижчою в групі «no-touch» (1/429) порівняно з групою, в якій 

виконувались проксимальні анастомози з висхідною аортою [128, 108].  
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Стала широко застосовується методика виконання всіх проксимальних 

анастомозів під час одноразового поперечного перетискання аорти, без 

додаткового бокового відтискання, оскільки найбільша кількість емболів 

утворюється та потрапляє до кровоносного артеріального русла саме під час 

перетискання аорти та зняття затискача з аорти [7, 145].  

 В одному з останніх досліджень John W. Hammon, David A. Stump 

(2006) оцінили когнітивну дисфункцію у пацієнтів через 6 місяців після 

операцій АКШ з різною технікою виконання: пацієнти, яким виконувалася 

операція шунтування вінцевих судин з одноразовим перетисканням аорти 

для виконання дистальних і проксимальних анастомозів, і пацієнти після 

стандартного АКШ зі штучним кровообігом. Була також зареєстрована група 

пацієнтів, яким виконувалася АКШ за методом оff-pump. Хірургічна 

стратегія була  розроблена таким чином, щоб мінімізувати маніпуляції на  

аорті за рахунок одноразового перетискання. Це може значно зменшити 

частоту когнітивних порушень у пацієнтів, які піддалися коронарному 

шунтуванню в порівнянні з традиційними методами АКШ. В цьому ряду, 

результати операцій із застосуванням хірургічної стратегії із зменшенням 

маніпуляцій на висхідній аорті значно не відрізнялися від тих, де пацієнти 

зазнали коронарне шунтування без ШК. Таким чином, підкреслюється, що 

хірургічна техніка є первинною та основною причиною пошкодження 

головного мозку у пацієнтів з аорто-коронарним шунтуванням [145].  

У літературі описаний приклад використання ендоаортального балона, 

як альтернатива поперечному перетисканні аорти у хворих з 

атеросклеротичною аортою. Результати використання балона виявилися 

поганими: ускладнення у вигляді післяопераційного інсульту стали 3,8%, а 

госпітальна смертність досягла 25% [152]. 

Хірургічна реваскуляризація міокарда без використання апарату ШК в 

поєднанні з технікою «no-touch aorta» з використанням артеріальних 

кондуїтів "in situ" є ключем до зменшення ускладнень пов'язаних з 

маніпуляціями на ураженій аорті [169, 37, 118, 8, 109]. Причому, якщо раніше 
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у пацієнтів високого ризику ускладнень відзначалася висока частота неповної 

реваскуляризації [50], то в подальшому було запропоновано виконання Т та 

Y-подібного композитного і секвенційного шунтування, що дозволило 

виконувати повну реваскуляризацію міокарда, при цьому проксимальні 

анастомози на аорті виключаються, а джерелом артеріальної крові для всіх 

шунтів стають внутрішні грудні артерії [138, 47, 123, 112, 8, 1, 109, 128, 108]. 

У разі вираженого атеросклеротичного ураження висхідної аорти, 

зокрема, при наявності виступаючої в просвіт атероматозної бляшки, для 

попередження емболії може бути рекомендована пластика або протезування 

скомпрометованого сегменту аорти. В якості методу, що дозволяє 

попередити інсульт під час і після кардіохірургічних втручань, неодноразово 

використовувалася ендартеректомія висхідного відділу і дуги аорти з 

видаленням шару інтими і частково середньої оболонки на тлі гіпотермічної 

зупинки кровообігу [59, 95, 122, 154, 172].  

Задовільні результати були показані різними авторами на прикладі 

невеликої кількості пацієнтів - 10, 6, 22 [116,154,172]. Дослідження великої 

групи (268 пацієнтів з виступаючою в просвіт аорти або рухомою атеромою 

дуги аорти) дало негативні результати [122]. Серед 43 пацієнтів, яким була 

виконана ендартеректомія, частота післяопераційного інсульту склала 34,9%. 

В той час, як серед решти хворих цей показник склав 11,6%. При виконанні 

розширеної ендартеректомії інтими і середнього шару зберігається 

потенційний ризик прогресуючої дилатації і повторного розвитку 

атеросклеротичного ураження аорти в області втручання. 

При важкому атеросклеротичному процесі альтернативним методом 

корекції є резекція ураженого сегмента аорти із заміщенням його протезом на 

тлі гіпотермічної зупинки кровообігу. Даний підхід пропонується 

використовувати при важких атеросклеротичних змінах аорти, циркулярному 

ураженні, залученні дистальної частини висхідного відділу аорти або при 

виявленні значно виступаючих в просвіт атероматозних бляшок висхідного 

відділу або дуги аорти. За даними Masetti і Kouchoukos (2003) протягом 11 
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років при виконанні  ЕАЕхоКГ під час АКШ виявлено 81 пацієнт з явищами 

важкого атеросклерозу аорти [99]. У зв’язку з цим 80 пацієнтам виконано 

повне або часткове протезування висхідної аорти, у 34 - повне або часткове 

протезування дуги аорти, у 19 - протезування аортального клапана, в шести - 

каротидна ендартеректомія, в одному випадку - резекція одиночної 

атероматозної бляшки. [137]. Показник 30-денної летальності склав 8,6%. В 

4,9% випадків відзначали розвиток інсульту після операції, в 2,5% - 

скороминучий неврологічний дефіцит. King і співавт. показанли менш 

обнадійливий результат протезування висхідної аорти у пацієнтів, яким 

виконувалося планове АКШ, з показником госпітальної летальності 24% та 

частотою розвитку інсульту в післяопераційному періоді 18% [94].  

В літературі є дані про використання внутрішньоаортального фільтру 

для профілактики цереброваскулярних ускладнень під час кардіохірургічних 

операцій з реваскуляризації міокарда у пацієнтів з АВА. Під час втручань зі 

ШК - зняття затискача з аорти, накладання пристінкового затискачу і 

виконання проксимальних анастомозів може супроводжуватися утворенням 

великої кількості газових і матеріальних емболів.  

Для попередження емболічних ускладнень була розроблена система 

для внутрішньоаортальної фільтрації “EMBOL- X(c)Inc., Mountain view, СА”, 

яка приєднується до артеріальної канюлі і розкривається в аорті 

безпосередньо поруч і трохи проксимальніше її кінчика перед зняттям 

затискача з аорти. В дослідженні Reichenspurner і співавт. виповнена оцінка 

цього типу канюлі на 77 пацієнтів, яким в 74% випадках виконувалося АКШ. 

У жодного з цих пацієнтів інсульт не зареєстрований [114]. Подібне 

дослідження виконав Per Bergman і співавт. (2002) на 40 пацієнтах, яким 

виконувалося стандартне АКШ. Найважливішим фактором ризику стало 

атеросклеротичне ураження висхідної аорти [115]. При порівнянні 

результатів операцій АКШ у пацієнтів із застосуванням 

внутрішньоаортального фільтру і без нього у групі з використанням фільтру 
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отримано нижчу частоту несприятливих неврологічних ускладнень, ніж у 

пацієнтів в групі контролю (4,3% проти 11,9%) [48]. 

Експериментальні дані (модель була апробована на трупній аорті з 

виконанням ретроградної перфузії) свідчать про те, що постановка і 

видалення самого внутрішньопросвітного аортального фільтру також можуть 

призвести до дислокації атеросклеротичних частинок в доповнення до 

емболів, які утворилися під час канюляції і перетискання аорти [43]. 

Показано, що під час операції АКШ зі ШК кількість атероматозних уламків з 

висхідної аорти не залежить від ступеня АВА [77].  

Повна артеріальна реваскуляризація міокарда, як було зазначено 

раніше, та виконання Т і Y-образних композитних та секвенційних  шунтів в 

значній мірі знижують потребу у пристінковому відтисканні аорти при АКШ 

без ШК, але ці методи не можуть бути застосовані для всіх пацієнтів [39, 96]. 

У цьому сенсі в хірургічну практику були введені проксимальні 

анастомозуючи пристрої, щоб зменшити кількість маніпуляцій на аорті та 

пов'язані з ними ускладнення. Ці пристрої класифікуються на автоматичні і 

ручні [174]. Автоматичний анастомозуючий пристрій використовує 

технологію сполучення та є технічно більш складним і проблемним щодо 

вартості і виявлення ранніх результатів прохідності анастомозів [50, 174, 

117]. 

Погана прохідність анастомозів була приписана конструкції з'єднання 

венозного кондуїту з аортою під кутом 90°, що веде до кінкінгу шунта і 

контакту крові з чужорідним матеріалом [174, 117]. Інший недолік - ці 

пристрої дозволяють використовувати для шунтів тільки вени. 

Про застосування аортальних конекторів (з'єднувачів) писали в своєму 

повідомленні Michael J. Mack і співавт. (2003) [97]. Для накладання 

проксимальних анастомозів при виконанні операції АКШ of-pump було 

отримано хороші результати з використанням аортальних конекторів [161].  

Інші автори, на противагу попереднім, вважають, що застосування 

проксимальних аортальних з'єднувачів без пристінкового затискачу не 



 33 

зменшує макроемболію і не покращує клінічні результати в порівнянні зі 

звичайними анастомозами. Поперечне затискання аорти під час ШК менше 

руйнує інтиму і утворює менше макрочастинок, ніж автоматично виконані 

проксимальні анастомози без використання АШК. Останнє наводить на 

думку, що головне джерело емболії - процес накладання анастомозів [153].  

Другий тип пристроїв - це ручні системи, які діють як перевернута 

розкрита парасолька в просвіті аорти, створюючи тим самим обмежену 

безкровну ділянку площею 1 см2. Порожнина утворюється між верхньою 

частиною пристрою і нижньою, з якої розкривається мембрана. Це дозволяє 

хірургові створити проксимальний анастомоз накладений як зазвичай вручну 

[50, 174].  

Дослідниками описано клінічний експеримент з подібним ручним 

пристроєм “Novare Enclose II” для накладання проксимальних анастомозів 

під час операції АКШ на працюючому серці [38]. Даний пристрій не 

виключає використання артеріальних кондуїтів, але має недоліки. При 

використанні пристрою необхідно мати в наявності як мінімум дві ділянки 

аортальної стінки без атеросклеротичного ураження, одна для введення 

нижньої «щелепи» з мембраною, що розкривається, і другий безпосередньо 

для накладання проксимального анастомозу. “Novare Enclose II” не можна 

використовувати при кальцинованій аорті.  

При неоднорідності стінки аорти для вибору ділянок без ураження 

використовують ЕАЕхоКГ. В ньому є ще один недолік - це пристрій для 

одноразового застосування, що відповідно призводить до збільшення його 

вартості. З іншого боку, можливість виконувати більш одного 

проксимального анастомозу через один отвір для введення інструменту дає 

перевагу перед іншими анастомозуючими пристроями. За даними 

транскраніальної доплерографії під час накладання проксимальних 

анастомозів з використанням “Novare Enclose II” спостерігалася менша 

кількість мікроемболій, ніж при використанні пристінкового відтискання 

аорти [38].  
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Таким чином, проведений нами аналіз наукових публікацій щодо 

хірургічного лікування ІХС з атеросклеротичним ураженням висхідної аорти, 

виявив наявність суперечливих даних, які стосуються як діагностичного, так 

і лікувального аспектів, що створює підстави для подальшого ретельного 

вивчення цього питання. 
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РОЗДІЛ 2  

КЛІНІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Загальна характеристика пацієнтів 

 

З 1 січня 2010 р. по 31 грудня 2013 року в  ДУ «Інститут серця МОЗ 

України» на хірургічному лікуванні знаходилися  1685  пацієнтів з ІХС.  

При цьому частота виявлення  АВА у цих хворих склала 22,5%. Цей інтервал 

спостереження нами було поділено на два хронологічних періоди 

хірургічного лікування пацієнтів з ІХС, що ускладнена АВА.   

За перший період (2010-2011 р.р.) виконано 872 операцій КШ у хворих 

на ІХС, серед яких у 184 випадках було діагностовано АВА, що склало  

21,1%. Наступний період (2012-2013р.р.) ми присвятили впровадженню 

розроблених нами методик діагностики АВА (епіаортальна ехокардіографія, 

церебральна оксиметрія, транскраніальна доплерографія) та вдосконаленню 

хірургічного лікування  пацієнтів з ІХС та АВА. За цей період нами було 

виконано 813 операцій хірургічної реваскуляризації міокарда у  пацієнтів  

з ІХС, у  195 з них ми діагностували АВА, що склало 24,1%.  

Для аналізу ефективності впровадження розроблених нами  

та впроваджених методів діагностики та результатів вдосконалення 

хірургічного лікування пацієнтів з ІХС у  поєднанні з АВА клінічний 

матеріал було поділено на дві групи. До І групи (основна) було включено 

результати лікування 195 пацієнтів, що були прооперовані з використанням 

нових методів діагностики та хірургічного лікування. ІІ група (порівняння) 

включала результати лікування 184 пацієнтів з ІХС та АВА з використанням 

традиційного підходу. 

Всім хворим на ІХС з АВА була виконана хірургічна реваскуляризація 

міокарда.  
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З дослідження були виключені пацієнти із супутньою патологією 

серця, до якої належали: патологія клапанів серця, аневризми ЛШ, вроджені 

вади серця, інфекційний ендокардит.  

При аналізі результатів хірургічного лікування пацієнтів з ураженням 

коронарних артерій у поєднанні з АВА враховували такі показники  

як кількість та характер ускладнень під час операції та в ранньому 

післяопераційному періоді,  а також - показник летальності та причини 

смерті  на госпітальному етапі. 

В обох групах не відмічали відмінності у клініко-демографічних 

характеристиках пацієнтів. Групи були співставні статтю, як показано в  

таблиці.2.1.1. 

 

Таблиця 2.1.1 

Демографічна характеристика пацієнтів 

 

Група Чоловіки Жінки 

I (n=195) 158 (81%) 37 (19%) 

II (n=184) 145 (78,8%) 39 (21,2%) 

р p>0,05 p>0,05 

 

М - середнє значення; 

SD - стандартне відхилення. 

 

 

Також обидві групи були співставні за віком та вагою, що видно з 

таблиці  2.1.2. 
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Таблиця 2.1.2 

Характеристика пацієнтів ( продовження) 

 

Група Вік, років Вага, кг 

M+SD M+SD 

I (n=195) 60,9 +8,6 87,6 +14,9 

II (n=184) 60,7 +8,5 85,5 +15,1 

р p>0,05 p>0,05 

 

Наймолодший пацієнт в групі II був віком 48 років, найстарший - 77 

років. В I групі вік коливався від 48 до 80 років. Вага в II групі була від  

50 кг до 120 кг, а в I групі – від 49 кг до 110 кг. 

Діагноз ІХС був виставлений всім хворим при надходженні в  

ДУ «Інститут серця МОЗ України» на підставі скарг, анамнезу, клініки 

стенокардії напруги та / або спокою, об'єктивних додаткових методів 

обстеження.  

Ступінь ураження коронарних судин оцінювали за результатами 

коронарографічного дослідження, яке виконували не менше, ніж у  

двох проекціях. Звуження просвіту коронарної артерії більш, ніж 50%  

вважали гемодинамічно значущим. Індекс реваскуляризації розраховували  

як відношення кількості виконаних дистальних анастомозів до числа 

звужених або оклюзованих коронарних артерій. 

Загальну та сегментарну скоротливість міокарда оцінювали  

за показниками фракції викиду ЛШ, що було отримано за допомогою 

ехокардіографічного дослідження, і за даними лівої вентрикулографії. 

Задовільною вважали фракцію викиду >40%, незадовільною - <40%  

( таб. 2.1.3). 
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Таблиця 2.1.3 

Показники стану лівого шлуночка  

у пацієнтів з ІХС до операції 

 

 

Група 

КДО, мл ФВ, % 

M +SD M +SD 

I (n=195) 125,9 36,5 52,5 9,7 

II (n=184) 127,1 36,5 55,1 9,6 

р >0,05 0,02 

 

М - середнє значення; SD - стандартне відхилення 

ФВ – фракція викиду лівого шлуночка 

КДО – кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка 

 

Найнижчий показник ФВ у II групі був 26%, найкраща скоротливість 

відповідала ФВ 70%. Майже ті самі показники спостерігали в I групі – 23%  

і 77% відповідно. Аналогічні результати реєстрували і в розмірах ЛШ: КДО в 

II групі  - від 70 мл до 230 мл. В I групі-  від 70 мл до  227 мл відповідно. 

У деяких пацієнтів в анамнезі відмічали порушення мозкового 

кровообігу (ПМК). В обох групах сумарно таких пацієнтів було 50 (13,5%). 

Давність неврологічних подій з анамнезу у пацієнтів першої групи 

коливалась від 8 років до 5 місяців перед операцією. В другій групі  

неврологічні події відбулися від 10 до 4 місяців перед реваскуляризацією 

міокарда.  

Характеристика доопераційного неврологічного статусу пацієнтів по 

групах представлена наступним чином: в II групі з 27 хворих у 21 були гострі 

ПМК, у одного – мікроінсульт,  у 3 - енцефалопатії після повторних 

транзиторних ішемічних атак (ТІА). В I групі в анамнезі у 23 пацієнтів мали 

ПМК: 20 перенесли гострі ПМК, 1 – мікроінсульт і два пацієнти - ТІА. 
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Як розподілились по групах порушення мозкового кровообігу  

показано в таблиці 2.1.4. 

 

 

Таблиця 2.1.4 

Частота реєстрації ПМК за даними анамнезу  

у пацієнтів і та ІІ груп  (р>0,05). 

 

Група Частота ПМК 

I (n=195) 23 (11,7%) 

II (n=184) 27 (14,7%) 

 

ПМК – порушення мозкового кровообігу 

 

Всі пацієнти на доопераційному етапі отримали огляд і консультацію 

невролога та  окуліста. При необхідності було відкориговане медикаментозне 

лікування  

 

Основними супутніми захворюваннями в обох групах були 

гіпертонічна хвороба та цукровий діабет, що показано в табл. 2.1.5. 

Під час нашої роботи  ГХ була діагностована у 167 (90,8%) пацієнтів  ІI 

групи, та у 176 (90,3%) - у І групі; цукровий діабет - у 32 (17,4%) хворих у  ІI  

групі, та в 56 випадках (28,7%) у І групі. В анамнезі перенесений інфаркт 

міокарду відмічали у 100 (54,3%) пацієнтів ІІ групи та у 116 (59,5%) 

пацієнтів І групи.  
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Таблиця 2.1.5 

Частота реєстрації супутніх захворювань 

 у пацієнтів І та ІІ груп 

 

Група ГХ ЦД ІМ(в анамнезі) 

I (n=195) 176 (90,3%) 56 (28,7%) 116 (59,5%) 

II (n=184) 
167 (90,8%) 32 (17,4%) 100 (54,3%) 

р >0,05 <0,001 >0,05 

 

ГХ - гіпертонічна хвороба;  

ЦД - цукровий діабет  

ІМ - інфаркт міокарда 

 

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) виявляли з 

анамнезу (якщо раніше пацієнти неодноразово консультувались у 

пульмонолога та  одержували специфічне лікування), а також за даними 

рентгенографічного обстеження і дослідження функції зовнішнього дихання. 

Пацієнтів, хворих на ХОЗЛ, в І групі було 10  (5,1%),  в ІI групі - 9 (4,9%). 

Виразкову хворобу шлунково-кишкового тракту встановлювали за 

даними анамнезу та при контрольній езофагогастродуоденоскопії. Таких 

пацієнтів в обох групах було 36 (9,4%). Виразкова хвороба шлунку і / або 

дванадцятипалої кишки –виявлена у 15 (7,7%) пацієнтів І групи та у 21 

 (11,4%) пацієнта ІІ групи.  

Ниркову патологію відмічали сумарно у 18 пацієнтів  обох груп: 9 

(4,6%) - в І групі, 9 (4,8%) - в ІІ групі. 
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Госпітальною вважали летальність хворих у стаціонарі або протягом  

30 днів після виконаного хірургічного втручання від причин, безпосередньо 

пов'язаних з операцією.  

 

 

2.2. Методи дослідження 

 

1) Загальноклінічні методи дослідження включали в себе: анамнез, огляд, 

аускультацію, загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, 

ліпідний профіль, електрокардіографію, рентгенографію органів 

грудної клітки.   

Всім пацієнтам під час перебування в стаціонарі проводилися 

загальноклінічні фізікальні, лабораторні та інструментальні методи 

обстеження. Обстеження хворих починалось з вивчення даних анамнезу 

життя та хвороби. При опитуванні пацієнтів з’ясовували анамнез життя, 

особливості розвитку, супутні захворювання та вади розвитку, враховувались 

давність встановлення діагнозу, наявність обтяженого анамнезу чи 

ускладнень основного захворювання. При цьому звертали увагу на 

аускультативну картину патологічних шумів, характер задишки (в спокої та 

при навантаженні), розміри печінки, адекватність діурезу.  

Всім хворим виконували антропометрію, показники якої 

використовували для оцінки фізичного стану, розрахунків анатомо-

гемодинамічних показників та терапевтичних доз лікувальних препаратів. 

Всім хворим перед операцією та протягом усього лікування 

виконувались клінічні аналізи крові і сечі, а також повне біохімічне 

дослідження. 
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Серед загальноприйнятих лабораторних аналізів для пацієнтів з ІХС 

обов’язковим був ще й ліпідний профіль. 

 Ліпідний профіль - набір специфічних аналізів крові, що дозволяє 

визначити відхилення в жировому обміні організму, що має велике значення 

для діагностики атеросклерозу. Визначали:  

 а) холестерин (холестерол загальний) - основний ліпід крові,  

що надходить в організм з їжею, а також синтезується клітинами печінки. 

Кількість загального холестерину є одним з найважливіших показників 

ліпідного обміну і побічно відображає ризик розвитку атеросклерозу. 

Нормальні показники холестерину: 3,2-5,6 ммоль / л; 

 б) ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) - одна з найбільш 

атерогенних, «шкідливих» фракцій ліпідів. ЛПНЩ дуже багаті холестерином 

і, транспортуючи його до клітин судин, затримуються в них, утворюючи 

атеросклеротичні бляшки. Нормальні показники ЛПНЩ: 1,71-3,5 ммоль / л; 

 в) ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) - єдина фракція ліпідів,  

що перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок в судинах (тому 

ліпопротеїди високої щільності також називають «хорошим» холестерином). 

Антиатерогенна дія ЛПВЩ обумовлено їх здатністю транспортувати 

холестерин в печінку, де він утилізується і виводиться з організму. 

Нормальні показники ЛПВЩ:> 0,9 ммоль / л; 

 г) тригліцериди, які є нейтральними жирами, що знаходяться в плазмі 

крові. Нормальні показники тригліцеридів: 0,41-1,8 ммоль / л; 

 д) коефіцієнт атерогенності (індекс атерогенності) - показник,  

що характеризує співвідношення атерогенних («шкідливих», які осідають  

в стінках судин) і антиатерогенних фракцій ліпідів. Нормальні значення 

коефіцієнта атерогенності: <3,5. 

Рентгенографія органів грудної клітки є необхідною складовою 

діагностичних досліджень при ІХС та серцевій недостатності і може надати  

важливу клінічну інформацію. Рентгенографія органів грудної клітки  

дає можливість визначити збільшення розмірів серця, що відразу робить 



 43 

діагноз серцевої недостатності високодостовірним. Загальноприйнятий 

об'єктивний критерій кардіомегалії — підвищений кардіоторакальний індекс. 

Для дорослих норма до 0,5; незначна збільшення - 0,51-0,55; помірне 

збільшення- 0,56-0,6; значне> 0,6. 

Рентгенографічне дослідження надає також важливу інформацію щодо 

наявності і вираженості застійних явищ у легенях як при діагностиці 

серцевих захворювань, так і при динамічному спостереженні хворого. 

Важливою функцією рентгенографії грудної клітки на етапі уточнення 

діагнозу ХСН є також диференційна діагностика із захворюваннями 

дихальної системи. 

2) Спеціальні діагностичні методи: трансторакальна ЕхоКГ, 

ультразвукова доплерографія, черезстравохідна ехокардіографія, 

холтерівське моніторування, велоергометрія, методики стрес-ЕхоКГ, 

селективна коронарографія, ліва вентрикулографія, ангіографія 

магістральних і периферичних артерій; епіаортальне ультразвукове 

дослідження висхідної аорти, КТ, МРТ, церебральна оксиметрія, 

транскраніальна доплерографія; 

Якщо виникала необхідність, то будь-яке дослідження повторювали, 

або їх спектр розширювали (консультації фахівців інших спеціальностей 

медицини, гормональні та імунологічні тести). 

 

2.2.1. Електрокардіографічне дослідження  

Для аналізу ритму серця, порушень провідності, локалізації ішемічних 

змін міокарда всім хворим виконували  електрокардіографію на апаратах 

“Hatskrin 80 s-l” (Угорщина):  при госпіталізації, в динаміці перед 

проведенням коронарографії та операції, щодня в ранньому 

післяопераційному періоді, а потім при обстеженні хворих на виписку. В 

палаті інтенсивної терапії  після операції проводився постійний  

ЕКГ-моніторинг.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1�
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У своїх дослідженнях ми використовували класичні 12 відведень, 

відведення по Небу, а також реєстрацію ЕКГ на тлі фізичного навантаження. 

Реєструвалася тривалість інтервалу R-R, наявність порушень ритму, зміни 

зубця Т (негативний або двофазний), зміщення сегмента ST вниз або вгору 

від ізоелектричної лінії на 1 мм і більше. Зміни кінцевої частини 

шлуночкового комплексу враховувалися тільки при реєстрації їх в двох і 

більше відведеннях стандартної ЕКГ. При підозрі на наявність вогнищевих 

змін в міокарді реєструвалися при включенні хворого в дослідження і в 

подальшому аналізувалися. 

Після стабілізації стану (відсутність нападів стенокардії спокою 

протягом 3-5 днів) і зникнення новопосталих (в період погіршення) змін ЕКГ, 

виконувався навантажувальний тест - велоергометрія.  

 

2.2.2. Велоергометрія  

Навантажувальний тест проводився у більшості пацієнтів, включених у 

дослідження. Тест з дозованим фізичним навантаженням проводився за 2 - 3 

дні до хірургічної реваскуляризації міокарда. 

Дозоване навантаження проводили на велоергометрі “Koroval” 

(Голландія) в першій половині дня, натщесерце, в положенні сидячи. Перший 

ступінь навантаження складав 25 Вт (150 кг м / хв) протягом 3-х хвилин під 

постійним клініко-електрокардіологічним контролем. Кожний наступний 

ступінь навантаження перевищував попередній на 25 Вт. Навантаження 

припиняли при появі ознак її неадекватності. У спокої, а також в кінці 

кожного навантажувального ступеня і на граничному навантаженні 

вимірювали артеріальний тиск. Основні параметри гемодинаміки (частота 

серцевих скорочень, артеріальний тиск) перед початком проби навантаження 

і після кожного ступеня реєстрували за даними кардіоскоп (ЧСС) і за 

методом Короткова (АТ). У відновлювальному періоді ЕКГ реєструвалася на 

першій, третій, п'ятій хвилині, або ж до повного відновлення. Критеріями 

припинення проби з фізичним навантаженням (ФН) служили клінічні ознаки 
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і зміни на ЕКГ, згідно з рекомендаціями ВОЗ (1971). Діагностична проба з 

фізичним навантаженням розглядалася як позитивна в разі появи одного або 

декількох наступних ознак: 

- нападу стенокардії; 

- важкої задишки або задухи; 

- зниження артеріального тиску; 

- горизонтального зміщення сегмента ST не менше, ніж на 1 мм під 

ізоелектричну лінію; 

- підйому сегмента ST на 1 мм і більше; 

- локального зниження зубця R більше 50% від початкового. 

Негативний результат велоергометричної проби характеризувався 

відсутністю змін ЕКГ, типовою стенокардією або її еквівалентів при 

досягненні частоти серцевих скорочень 75 - 85% максимальної розрахункової 

для даного віку. У випадках припинення навантаження при максимальній 

частоті серцевих скорочень нижче 75% розрахункової і при відсутності 

ішемічних проявів пробу вважали сумнівною. 

Протипоказаннями для проведення велоергометричної проби були: 

- серцева недостатність III - IV ступеня за NYHA; 

- шлуночкова екстрасистолія в спокої; 

- порушення атріовентрикулярної провідності більш першого ступеня; 

- миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія; 

- артеріальна гіпертонія з АТ більш 200/100 мм. рт. ст .; 

- стан після порушення мозкового кровообігу; 

дихальна недостатність II - III ступеня. 

 

2.2.3. Холтерівське моніторування  

Пацієнтам з порушеннями ритму в анамнезі та пацієнтам з 

нестабільною стенокардією виконували добове ЕКГ-моніторування з 

використанням комплексу «Heaco siv hc4a1211209» (Великобританія). 
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Реєстрували два відведення - VI і V5 протягом 24 годин. Також протягом 

доби пацієнт вів щоденник суб'єктивних відчуттів і виконуваних фізичних 

навантажень.  

При розшифровці запису ЕКГ оцінювали появу ішемічних змін на ЕКГ  

і / або порушень ритму. Дослідження провели на доопераційному етапі в  

II групі 32 (17,4%) хворим, в I групі - 28 (14,4%) пацієнтам. В 

післяопераційному періоді в I групі – 14 (7,2%) досліджень, а в II групі було 

проведено 16 (8,2%) досліджень.  

 

2.2.4. Ехокардіографія (ЕхоКГ)  

Ехокардіографію проводили на апаратах «Philips IE-33» з датчиками 

Philips F/3, L 11/3, C 12/3 (Голландія); Toshiba Xario SSA-660A (Японія). Для 

розрахунку регіональної та глобальної скоротливості ЛШ була використана 

комп'ютерна програма «Ultra Medic Promed». При аналізі ехокардіограми 

розглядали загальну фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ), порушення 

локальної скоротливості, кінцево-систолічний розмір (КСР), кінцево-

діастолічний розмір (КДР), кінцево-систолічний об'єм (КСО), кінцево-

діастолічний об'єм (КДО), наявність аневризми, тромбу в порожнині ЛШ, а 

також спроможність всіх клапанів і, в обов'язковому порядку, стан висхідної 

аорти. 

Черезстравохідну ехокардіографію за загальноприйнятою методикою  

з використанням черезстравохідного мультіпланового датчика Philips C  

12/3 (Голландія) проводили при атероматозі висхідної аорти або при 

незадовільній візуалізації порожнини ЛШ з трансторакального доступу. 

Контроль сегментарної скоротливості проводили до операції і в ранньому 

післяопераційному періоді апаратом «Siemens  Ocuson» (США).  

Клапанну регургітацію визначали як ретроградний потік, який займає  

не менше половини фази серцевого циклу. Ступінь регургітації оцінювали  

за обсягом поширення турбулентного потоку. Дослідження ЕхоКГ проведено 



 47 

всім хворим. ТЕЕхоКГ провели 87 (44,6%) хворим I групи та 57 (30,9%) 

пацієнтам II групи. 

 

2.2.5. Стрес-ехокардіографія  

Ультразвукові дослідження виконували на апаратах «Philips IE-33» 

(Голландія). Аналіз регіонарної скоротливості проводили в 18 сегментах ЛШ. 

Напівкількісну оцінку кінетики стінок ЛШ здійснювали з використанням 

загальноприйнятої 4 - бальної системи, де за 1 бал приймався нормокінез, за 

2 - гіпокінез, за 3 - акінез і 4 - дискінезії. 

Стрес-ехокардіографію проводили після попередньої відміни 

антиангінальних препаратів за 24 години до дослідження та бета-блокаторів - 

за 36 год. При виникненні нападів стенокардії за цей період  

хворі користувалися нітратами короткої дії (нітрогліцерином, ізокет-спреєм). 

Реєстрацію ЕхоКГ-даних проводили початково (I етап), при максимальному 

збільшенні скоротливості (II етап), появі локальної асінергії та / або зниженні 

скоротливості (III етап) і після закінчення проби в стадії відновлення. В  

якості критерію життєздатності на II етапі розглядалося поліпшення кінетики 

міокарда зі зниженням дисінергії на 1 бал більше, ніж в 1 сегменті ЛШ. 

Срес-ЕхоКГ з велоергометрією. Пробу з дозованим фізичним 

навантаженням виконували на велоергометрі “Koroval” (Голландія). 

Велоергометрію  проводили в положенні сидячи за стандартним протоколом, 

прийнятим в ДУ “Інститут серця МОЗ України”. Після першого ступеня 

навантаження або при збільшенні ЧСС на 10-20 уд/хв реєстрували ЕхоКГ  

в положенні сидячи (II етап). Скоротливу функцію також оцінювали  

при закінченні проби на піку навантаження або під час першої хвилини 

відновлення в горизонтальному положенні (III етап). 

Стрес-ЕхоКГ з добутаміном проводили з внутрішньовенною інфузією 

препарату в початковій дозі 5 мкг/кг/хв протягом 3 хв з поступовим 

збільшенням дози до 10, 15, 20, 30 і 40 мкг/хв кожні 3 хв. Наприкінці 

кожного ступеня реєстрували ЕхоКГ в 4 позиціях з подальшим 
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комп'ютерним аналізом. Аналіз локальної скоротливості проводили 

початково (у стані спокою), на малих дозах добутаміну при максимальному 

збільшенні скоротливості і на високих дозах добутаміну (при розвитку 

ішемії).  

Стінки ЛШ, що виявляють поліпшення функції при малих дозах 

добутаміну і стають гіпо- або акінетічними при інфузії великих  

доз добутаміну, визначали як області з зонами ризику ішемії. Зони ж, які 

були акінетичні або дискінетичні і не змінювали кінезу при стимуляції 

допаміном, визначали як рубцеву тканину. Крім того, оцінювали товщину і 

систолічне потовщення стінок серця. 

ЕхоКГ з нітрогліцерином проводили з використанням двох таблеток по 

0,5 мг нітрогліцерину кожна сублінгвально. ЕхоКГ реєстрували у спокої  

і після прийому нітрогліцерину. Оцінювали зміну зон асінергії міокарда. 

Стрес-ехокардіогафічні методики виконані всім хворим.  

 

2.2.6. Ультразвукова доплерографія артеріальних судин 

 За допомогою доплерографії здійснюють оцінку артеріального 

кровотоку в брахеоцефальних судинах, ниркових артеріях та судинах   

нижніх кінцівок, та допомагають виявити зони стенозу. 

Ультразвукова доплерографія артеріальних судин виконувалася  

на апараті "Vasoflo-4", який дозволяв реєструвати лінійну швидкість 

кровообігу і проводити його спектральний аналіз. Використовувалися лінійні 

датчики 7,5 кГц, 5 кГц і конвексійний датчик 3,5 кГц. Оцінювали 

морфологію доплеровської хвилі, розраховували пульсаторний індекс (PI), 

індекс лодижечного тиску (ІЛД).  

Дослідження виконано всім пацієнтам.  

 

2.2.7. Дуплексне дослідження судин  

Дуплексне сканування відрізняється високою здатністю, 

неінвазивністю і можливістю проведення багаторазових повторних процедур. 
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Завдяки цьому дослідження вважається незамінним інструментом в 

кардіохірургії. Дуплексне сканування дозволяє виявляти судинні хвороби у 

безсимптомних пацієнтів.  

Дуплексне сканування - процедура, яка об'єднує можливість 

візуалізації просвітів кровоносних судин і навколишніх тканин в режимі  

2-мірної сірошкальної ехографії (В-режим) і одночасну оцінку гемодинаміки 

з використанням доплерівських технологій. Відповідно до результатів 

проводиться аналіз еластичності і жорсткості стінок, функціонального  

стану ендотелію, порушення цілісності (дисекції), наявності, поширеності  

та характеру змін в структурі і товщиною стінки. У ході дослідження   

виявляються тромби та атеросклеротичні бляшки, їх локалізація, ехогенність, 

протяжність.  

Дуплексне сканування судин дозволяє оцінити ступінь прохідності 

просвіту, зміни діаметра. У ході процедури аналізується геометрія 

кровоносних судин. Зокрема, виявляються деформації, відхилення  

від нормальної анатомічної траєкторії, аномалії відходження, розгалуження  

і протяжності. Дуплексне сканування судин дозволяє отримати інформацію 

про внутрішньопросвітні потоки крові. Відомості отримують на підставі 

обробки допплерівського відбитого сигналу, використовуючи метод Фур'є 

(швидкого перетворення). 

Всім пацієнтам для виявлення ступеня ураження судин і 

характеристики атеросклеротичної бляшки, її розміру, рухливості та ін. 

проводили дуплексне дослідження  на апараті “Sonos -1500” фірми «Hewlett-

Packard».  

 

2.2.8. Коронарографія (КГ), вентрикулографія (ВГ) і  ангіографія 

магістральних судин (АГ)  

Коронарографічне дослідження проводили на ангіографічних 

установках «Siemens Axiom» (Німеччина) за стандартними методиками: 

трансфеморальним, рідше трансрадіальним доступом. З метою визначення 
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скоротливої функції міокарда ЛШ та його об'ємних параметрів після пункції 

артерії за методикою S. Seldinger проводили вентрикулографію.  

Ліву вентрикулографію виконували в правій косій проекції, а також з 

метою оцінки скоротливості міжшлуночкової перегородки (МШП) та 

розмірів передньоверхівкових аневризм ЛШ – в лівій боковій проекції. У 

випадку візуального оцінювання порушень загальної скоротливості ЛШ 

використовували класифікацію Herman та співавторів, які розділили 

порушення скоротливості стінки лівого шлуночка на наступні типи:  

1) гіпокінезія (зниження реґіонарної скоротливості),  

2) акінезія (відсутність рухливості),  

3) дискінезія (парадоксальні рухи під час систоли),  

4) асинхронія (порушення взаємної послідовності скоротливості).  

При проведенні ангіографії вінцевих артерій проводили 

контрастування окремо ЛКА та ПКА. 

На фоні введеного гепарину по діагностичному провіднику проводився 

діагностичний катетер у висхідну аорту. Далі під контролем флюороскопії  

та пробних введень контрастної речовини проводилась селективна 

катетеризація вусть коронарних артерій з метою оптимальної візуалізації 

стану всіх ділянок коронарного русла. При цьому оцінювались  

тип коронарного кровообігу, кількість уражених артерій, локалізація та 

ступінь вираженості атером, наявність біфуркаційних стенозів, 

міокардіальних «містків», підвищеної звивистості КА. 

Ступінь обструкції КА визначали за відношенням ширини 

максимального звуження просвіту в зоні ураження до ширини просвіту 

«неураженої» ділянки судини, що розташована дистальніше безпосереднього 

місця обструкції, та виражався у відсотках.  

Зазвичай у дослідженні використовували суб'єктивну зорову оцінку 

ступеня стенозу коронарних артерій. Ступінь стенозу КА маркували по 

прийнятій в НІССХ НАМНУ ім. М.М. Амосова методиці:  

1) стеноз ≤ 30 %,  
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2) стенози 50 %,  

3) стеноз 70 %,  

4) стеноз 90 %,  

5) стеноз 100 % або оклюзія коронарної артерії. 

Крім того, проводилось незалежне експертне оцінювання даних КВГ 

двома лікарями відділення рентгенендоваскулярних методів діагностики та 

лікування захворювань серця і судин.  

За даними первинної та повторних коронарограм визначали зміну 

ступеня звуження діаметру КА у відсотках відносно дистально 

розташованого неураженого сегмента. Звуження діаметру на повторних 

коронарограмах 20% або більше, порівняно із первинною коронарограмою, 

свідчило про прогресування коронарного атеросклерозу. 

 Так під час коронарографії виглядали атеросклеротичні бляшки в 

проекції висхідної аорти на рис. 2.2.1. 
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Рис 2.2.1. Хворий К., 71 р., і.х. № 1928/11. Коронаровентрикулографія, 

Атеросклероз висхідної аорти. 

 

Коронарографія виконана  всім хворим. Також, всім хворим виконана 

ангіографія лівої і правої внутрішньої грудної артерії.  

Скупчення кальцію під час обстеження найчастіше можна побачити по 

контуру висхідної аорти та синусів Вальсальви, але цих даних, як правило, не 

достатньо для деталізації атеросклеротичного процесу в висхідній аорті. На 

підставі цього обстеження приймається рішення про необхідність 

комп’ютерної томографії або епіаортальної ехокардіографіі під час операції. 

 

 

2.2.9. Комп’ютерна томографія  

 Після проведеного ЕхоКГ, ТЕЕхоКГ та коронаровентрикулографії, під 

час яких було запідозрено атеросклеротичне ураження висхідної аорти, по 

можливості, необхідно провести комп’ютерну томографію. Для виявлення 

ділянок атеросклеротичного ураження з вмістом кальцію виконували 

комп’ютерну томографію на апараті Toshiba Scanner TSX-301A (Японія).  

Це високоякісне обстеження, що дозволяло отримати чітке уявлення 

про локалізацію, скупченість та стан атеросклеротичних бляшок на всіх 

ділянках висхідної аорти та її гілкок, синусів Вальсальви та коронарних 

судин в різних режимах 3D реконструкції, як зображено на  рис. 2.2.2 

(a,b,c,d).  

Під час нашої роботи ангіо-КТ дослідження було виконано лише 5 

пацієнтам I групи, що склало 2,6%. При порівнянні цього діагностичного 

методу з  епіаотральним ЕхоКГ аорти ми побачили, що другій метод є 

чутливим та більш доступним, ніж КТ, що стало для нас вирішальним 

фактором. 
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                          a                                                                 b  

              

 

c                                             d 

                

 

Рис. 2.2.2. Хворий В., 72 р., і.х. № 271/13. Візуалізація скупчення 

кальцію на 3D в висхідній аорті, в синусах Вальсальви, стулках аортального 

клапана та коронарних артеріях реконструкції КТ (a,b,c,d). 
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2.2.10. Епіаортальне ультразвукове дослідження 

Епіаортальне ультразвукове дослідження (ЕАЕхоКГ) проводили на 

апараті «Philips IE-33». Метою наших розробок було створення способу 

проведення інформативного УЗД під час операції реваскуляризації міокарда 

у пацієнта з ІХС з використанням різних датчиків: неонатальний (патент на 

корисну модель № 95754), черезстравохідний (патент на корисну модель № 

94128).  

Малий розмір цих двох датчиків забезпечував можливість більш 

детального дослідження висхідної аорти на всьому протязі та оцінки її стану, 

а також - вибору оптимального хірургічного лікування під час операції на 

підставі отриманих даних.  

Використання оптимізованого УЗД аорти інтраопераційно дозволило 

отримувати наступну інформацію: 

1)  наявність атеросклеротичних бляшок; 

2)  кількість бляшок; 

3)  розміри бляшок; 

4)  локалізація бляшок;  

5)  найкраще місце для канюляції аорти; 

6)  можливість накладання затискачів на аорту; 

7) вибір місця для накладання проксимальних анастомозів. 

 

Спосіб проведення інтраопераційного епіаортального УЗД полягає  

в наступному. Після серединної стернотомії та розрізу перикарду перед 

накладанням кисетів для канюль ШК маємо провести ретельне дослідження 

аорти. У середину  стерильного целофанового рукава наливаєм 5-7 мл гелю  

та обережно стерильно занурюємо всередину неонатальний або 

черезстравохідний датчик. Змочуємо поверхню аорти фізіологічним 

розчином та обережно, не натискаючі на аорту, починаємо ії досліджувати 

(фото 1). В місцях скупчення кальцію  робимо на адвентиції аорти помітки, 
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наприклад, стебками пролену (фото 2). Надалі уникаємо будь-яких 

маніпуляцій з аортою в місцях міток. 

Під час опису атеросклеротичного ураження аорти ми притримувались 

наступної класифікації атеросклерозу аорти по Montgomery: 

Ступінь I – мінімальне ущільнення  інтими; 

Ступінь II –мінімальне потовщення інтими; 

Ступінь III – бляшка виступає в просвіт < 5 мм; 

Ступінь IV - бляшка виступає в просвіт > 5 мм; 

Ступінь V – будь-які мобільні або пошкоджені бляшки. 

Дослідження ми почали виконувати з лютого 2012 року, тому нами 

було оглянуто  73 (37,4%) хворих групи I.  

 

2.2.11. Транскраніальна доплерографія 

Для оцінювання кровотоку по мозкових судинах ми використовували 

транскраніальну доплерографію – методику ультразвукового дослідження 

судин головного мозку, на апараті Dinars, Nicolet Vaskular, виробництво 

Кореї. Цей метод контролю за станом мозкового кровообігу ми 

використовували у 55 (28,2%) пацієнтів першої групи під час операції 

реваскуляризації  міокарда при  ІХС та супутньому АВА.  

 

2.2.12. Церебральна оксиметрія  

Під час реваскуляризації міокарда при АВА у 52 (26,7%) пацієнтів І 

групи ми використовували нову методику – церебральну оксиметрію, що 

дозволяло проводити диференційну діагностику між ішемічним і 

гіпоксичним ураженням мозку під час серцево-судинної хірургії.  

Унікальний прилад (апарат Invos 5100b фірми Tyko Healthcare 

виробництва Швейцарії) для неінвазивного безпосереднього і безперервного 

вимірювання регіонарного насичення гемоглобіну киснем в судинному 

басейні кори головного мозку із визначенням індексу rSO2 дозволяв  

отримати  уявлення про баланс між доставкою і споживанням кисню в  
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корі головного мозку. 

 

2.2.13. Статистична обробка  

Взаємозв'язок частотних ознак визначали за критерієм Пірсона. 

Стандартна обробка даних здійснювали за допомогою статистичних пакетів 

програм "Stat Plus 2007 Professional" та SPSS 21.0. 

Оцінювались як якісні показники (використання певних діагностичних 

процедур чи втручань, застосування певних методик хірургічної корекції, 

факт зостосування певних лікувальних тактичних кроків), так і параметричні 

(вік, вага, ехокардіографічні показники, тривалість ШВЛ та інотропної 

підтримки тощо). 

Всі дані описової статистики представлені у вигляді середніх значень ± 

стандартне відхилення, а також у вигляді медіани та інтерквартильної 

відстані. Оскільки дані розподілені за нормальним законом (тест 

Колмогорова-Смірнова), то для статистичного порівняння рангових і 

параметричних показників був використаний параметричний t-критерій 

(Стьюдента), а також  непараметричні критерії Вілкоксона,  Манна-Уітні та 

точний тест Фішера. 

Таким чином, застосовані в роботі методи дослідження дозволяють 

отримати об’єктивну дослідницьку інформацію, адекватно підійти до її 

оцінки та отримати достовірні наукові результати. 

 

 

2.3. Планування хірургічної тактики в залежності від отриманих 

результатів досліджень 

 

Планування хірургічного втручання виконували з урахуванням аналізу 

результатів досліджень, отриманих як на передопераційному, так  

і інтраопераційному етапах. 

В ІІ групі зі 184 операцій в п’яти випадках хірургічна тактика  
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була змінена інтраопераційно, що склало всього 2,7%.  Під час операції у  

п’яти хворих методом пальпації було виявлено виражений АВА. У чотирьох  

з них замість тільки АКШ  було виконано поєднане АКШ та мамарне 

шунтування. Ще одному пацієнту АКШ замінили на мамарокоронарне 

шунтування. 

В групі I  інтраопераційна хірургічна тактика вимагала зміни у  

45 пацієнтів зі 195, що склало 18,7%. Це стало можливим після того, як  

ми почали застосовувати інтраопераційно додатковий метод обстеження 

аорти - епіаортальне ультразвукове дослідження, яке ми виконали  73 

пацієнтам. Зміна хірургічної тактики торкнулась не тільки заміни кількості та 

якості шунтів, але й використання ШК, або відмови від ШК. Наприклад,  

ми планували в І групі 165 (84,6%) операцій зі ШК, а використали апарат ШК  

під час операцій тільки в 121 випадку (62,1%). 

Таким чином, для виконання поставлених в роботі задач до матеріалу 

дослідження було включено результати діагностики, спостереження  

та лікування двох груп, що були близькі за демографічними та клінічними 

характеристиками (І - основна та ІІ – група порівняння). Це створило умови 

для об’єктивної оцінки результатів хірургічного лікування пацієнтів з ІХС  

та АВА при використанні нових методик діагностики  в нашому дослідженні 

(інтраопераційна епіаортальна ехокардіографія, церебральна оксиметрія та 

транскраніальна доплерографія). 

 

 

Розроблені нами методи представлені в наступних патентах: 

 

1. Пат. на корисну модель 94128, Україна, МПК А 61В 17/00.  

Спосіб інтраопераційної діагностики атеросклеротичного ураження 

висхідної аорти / Аксьонова І. О. (UA), Тодуров Б. М. (UA), Дудко О. М. 

(UA); заявитель і патентоутримувач Державна установа "Інститут серця  
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МОЗ України", № u 2014 06211; заявл. 05.06.14; опубл. 27.10.14, Бюл. № 20.  

  

2. Пат. на корисну модель 95754, Україна, МПК А 61В 17/00.  

Cпосіб проведення інтраопераційного епіаортального ультразвукового 

дослідження / Аксьонова І. О. (UA), Тодуров Б. М. (UA), Дудко О. М.  

(UA); заявитель і патентоутримувач Державна установа "Інститут серця  

МОЗ України", № u 2014 06208; заявл. 65.08.14; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1.   
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РОЗДІЛ 3  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ТА  

ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ: ДОДАТКОВІ МЕТОДИ 

ОБСТЕЖЕННЯ, ВИБІР МЕТОДИКИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ 

МІОКАРДА ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ 

 

 

Для визначення кількості і структури  ускладнень, випадків летальності 

та їх причин було проведено ретроспективний аналіз результатів 

спостереження та лікування 184 пацієнтів групи порівняння (ІI група).  

Це спонукало нас до пошуку додаткових діагностичних та хірургічних 

технологій у лікуванні пацієнтів з ІХС у поєднанні з  АВА, що могло сприяти  

отриманню кращих результатів лікування. Передопераційні методи 

дослідження серця та аорти з використанням традиційного протоколу 

протягом багатьох років залишаються обов’язковими, і дозволяють 

запідозрити атеросклеротичне ушкодження стінки аорти. Але, саме  

на інтраопераційному етапі була можливість отримати більш достовірні 

результати щодо стану аорти за рахунок візуального контролю аорти, а  

також – безпосереднього контакту датчика УЗД.  

Пацієнтам основної групи (І) було проведено хірургічне лікування  

ІХС з АВА з використанням додаткових методів діагностики, результати 

яких, в свою чергу, впливали на хірургічну тактику, що представлено в 

наступних підрозділах. 

 

3.1. Інтраопераційне обстеження висхідної аорти для кінцевого 

вибору хірургічної тактики 

 

Всім хворим І групи була виконана операція реваскуляризації міокарда. 

73  пацієнтам І групи під час операції було виконано епіаортальне 
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ультразвукове дослідження і, в залежності від результатів, було визначено 

подальшу хірургічну тактику. 

Хірургічна тактика визначалася в два етапи:  

1) на передопераційному етапі хірургічна тактика базувалася на даних 

неінвазивних і інвазивних методів обстеження, коронарографії та досвіді  

хірурга;  

2) на інтраопераційному етапі остаточне  рішення щодо  хірургічної 

тактики приймав оперуючий хірург під час операції після огляду, пальпації 

аорти та проведення епіаортального ультразвукового дослідження висхідної 

аорти.  

У нашому дослідженні в І групі було виконано ТЕЕхоКГ 78  

(40%) пацієнтам, інтраопераційне ЕАЕхоКГ – 73 (37,4%) пацієнтам, 

транскраніальна доплерографія  - 55 (28,2%) пацієнтам та церебральна 

оксіметрія – 52 (26,7%) пацієнтам. Одночасне використання всіх методик  

було у 73 пацієнтів. Тільки транскраніальна доплерографія та оксіметрія 

можуть використовуватись окремо кожна, що показано на рис. 3.1.1. 

 

 

 
 

                               

                                          n=73 

 

Рис. 3.1.1. Розподіл додаткових обстежень в групі I.  

 

ЕАЕхоКГ = 73 

ТЕЕхоКГ = 78 

цереб.  оксіметр.+транскрані. 
допл. =107 

група N1 = 195 
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На доопераційному етапі 78 пацієнтам було виконано 

трансезофагеальну ЕхоКГ, на інтраопераційному єтапі – епіаортальну ЕхоКГ, 

та 39 з 73 пацієнтів отримало транскраніальну доплерографію, та решта  

34 пацієнта – церебральну оксіметрію.  

Враховуючи початковий важкий стан пацієнтів, що було обумовлено 

мультифокальним атеросклерозом, вираженим ураженням коронарних 

артерій та супутньою патологією, у 165 (84,6%) хворих планували виконати 

операцію реваскуляризації міокарда зі ШК. У всіх випадках при виконанні 

АКШ зі ШК ми планували накладання проксимальних анастомозів  

з висхідною аортою. Але,  у 44 випадках отримані результати ЕАЕхоКГ  

стали підставою для зміни хірургічної тактики, що призвело до виконання 

операції без використання ШК.  

Операція АКШ починалася за стандартною методикою з серединної 

стернотомії та одночасним забором кондуїтів. Після розрізу перикарда  

ми виконували огляд, пальпацію та, в 73 випадках, ЕАЕхоКГ висхідної  

аорти. Спосіб проведення інтраопераційного епіаортального УЗД (патенти 

України №№ 94128, 95754) полягав в тому, що за допомогою неонатального 

або черезстравохідного датчика, зануреного в стерильний рукав, 

досліджували безпосередньо стінку аорти на наявність, локалізацію  

та кількість атеросклеротичних бляшок, а місця їх виявлення помічали  

проленом на адвентиції аорти. Ми впевнилися, що цей спосіб  визначення 

місць, де небезпечно робити будь-які маніпуляції із стінкою аорти - 

доступний та ефективний.  

Використання оптимізованого інтраопераційного УЗД аорти дозволяло 

отримати інформацію про наявність атеросклеротичних бляшок та  

їх характеристику (кількість,  розміри, локалізація). Крім цього, за 

допомогою цього методу хірург отримував дані про можливість канюляції 

аорти та  вибір найкращого місця для її виконання; можливість накладання 

затискачів на аорту. Це забезпечило можливість  хірургу виключити 

небезпечні місця на висхідній аорті для накладання проксимальних 
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анастомозів. Все це дозволяло нам легко обирати оптимальну тактику 

хірургічного лікування під час операції.  

Після серединної стернотомії та розрізу перикарду перед накладанням 

кисетів для канюль ШК ретельно досліджували аорту. У середину  

стерильного целофанового рукава наливали 5-7 мл стерильного гелю  

та обережно занурювали в середину неонатальний або черезстравохідний 

датчик для ультразвукового дослідження. Малі розміри неонатального  

або черезстравохідного датчиків дозволяли  нам виконувати більш детальне 

сканування. Змочували поверхню аорти фізіологічним розчином та 

обережно, без тиску на аорту, проводили її сканування. Місця скупчення 

кальцію відмічали на адвентиції аорти проленовим швом для уникнення 

будь-яких маніпуляцій з аортою в місцях міток (рис. 3.1.2). 

 

 
 

Рис 3.1.2. Хворий П., 63 р., і.х. № 1312/13 

Методика інтраопераційного УЗД стінки аорти. 
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Для зручності в дослідженні для опису ділянок - висхідну аорту  

ми розділили трьома площинами на відділи, як показано на рис.  

3.1.4: проксимальний – дистальний; передній – задній; правий – лівий.  

Між собою вони утворили вісім сегментів. Від аортального клапана  

до плечоголовної артерії - горизонтальною площиною на дві рівних частини 

(проксимальну та дистальну). Сагітальною площиною - на ліву та праву 

частини, та фронтальною - на передній та задній сегменти. Після цього 

описати локалізацію уражених ділянок легко.  

 

 
 

Рис. 3.1.5. Висхідна аорта розділена на 8 сегментів. 

 

Назва та розміщення кожного сегменту позначені нами наступним 

чином: 

1 сегмент – проксимально-задньо-правий 
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2 сегмент – проксимально-задньо-лівий 

3 сегмент – проксимально-передньо-правий 

4 сегмент - проксимально-передньо-лівий 

5 сегмент – дистально-задньо-правий 

6 сегмент – дистально-задньо-лівий 

7 сегмент - дистально-передньо-правий 

8 сегмент – дистально-передньо-лівий 

9 сегмент - корінь аорти 

10 сегмент - дуга аорти. 

Утворення та будова атеросклеротичної бляшки: ЛПНЩ, що несе 

холестерин, надходить в кровоток, щоб циркулювати там. По мірі 

накопичення ЛПНЩ, «поганий» холестерин починає захоплюватися 

макрофагами і відкладатися на стінках судин, вибираючи переважно зони 

турбулентного потоку (місця розгалуження артерій, гирла) або високого 

тиску. 

 ЛПНЩ, накопичуючись в макрофагах,  утворюють «пінисті» клітини, 

які спочатку бляшку навіть не нагадують, хоча атеросклеротичний процес 

вже має місце, про що може свідчити біохімічний аналіз крові (ліпідний 

профіль); 

Ці «пінисті» клітини розташовуються на внутрішніх поверхнях судин, 

покриваючи їх плямами і смужками. Поява сполучнотканинних волокон на 

місці «пінистих» клітин можна вважати початком формування 

атеросклеротичної бляшки, яка буде називатися фіброзною. 

Фіброзна бляшка утворюється зі сполучної тканини і має сіруватий 

колір та вважається наступною стадією атеросклерозу. 

По мірі збільшення покришка бляшки все більше виступає в просвіт 

судини, підносячись над поверхнею його внутрішнього шару, і, таким чином, 

звужує його діаметр і ускладнює кровоток в артеріях в цілому. 

Атеросклеротичний процес зачіпає не якусь одну ізольовану ділянку, він 

розвивається у всьому кровоносному руслі, вражаючи переважно артеріальні 
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судини. 

Ліпідні маси продовжують накопичуватись, фіброзні волокна 

ущільнюються, тобто, всередині бляшки продовжують йти процеси 

(атероматоз). 

Накопичення жирного вмісту призводить до розриву покришки бляшки 

і виходу в просвіт судини атероматозних мас, які, стикаючись з плазмою 

крові, вступають з нею в реакцію.  

Атерокальциноз - кінцева стадія атеросклерозу. Кальциновані судинні 

бляшки є результатом дегенеративних процесів з фіброзуванням та 

відкладанням кальцію в ділянці розрива покришки. Атерокальциноз 

ущільнює стінку, проте в той же час вона стає крихкою, легко ламається, 

втрачає еластичність. На рисунку 3.1.3 і 3.1.4 представлено зображення під 

час виконання епіаортального дослідження – проксимальної та дистальної 

частин висхідної аорти.  

 
 

Рис. 3.1.3. Хворий С., 92 р., і.х. № 1071/12. Епіаортальне дослідження 

проксимальної частини висхідної аорти.  
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Стрілочками позначене скупчення кальцію. На рис 3.1.3 показано  

рихлі та рухомі бляшки, які значно виступають в просвіт аорти та флотують 

під час скорочень серця. Локалізація цих атером в ділянках сегментів №7  

та №5. 

 

 
 

Рис. 3.1.4. Хворий С., 92 р., № 1071/12. Епіаортальне дослідження 

дистальної частини висхідної аорти. Стрілочками позначене скупчення 

кальцію.  

Стрілочками показано пласкі нерухливі бляшки в ділянках сегментів № 

1 і №2 висхідної аорти. 

У 73 (37,4%)  хворих першої групи нами інтраопераційно проведено 

епіаортальне ультразвукове дослідження висхідної аорти після того,  

як попередній діагноз був встановлений на ЕхоКГ або черезстравохідному 

ультразвуковому дослідженні. Під час ТЕЕхоКГ було виявлено легкий 
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ступінь ураження висхідної аорти в 11 випадках, а помірний ступінь 

ураження  

(в основному локальні бляшки) тільки в чотирьох  випадках в 

проксимальному відділі аорти. Атеросклеротичні ураження в  дистальному 

відділі аорти не були виявлені під час ТЕЕхоКГ. Дослідження ЕАЕхоКГ 

виявило наявність уражень в 42 випадках в проксимальному відділі, в 38 

випадках в дистальному відділі. За ступенем атеросклеротичного ураження із 

73 досліджень було виявлено: важкий ступінь ураження у восьми (10,9%) 

хворих, у 52 (71,2%) пацієнтів –  помірний ступінь атеросклерозу, у 13 

(17,8%) хворих - легкий ступінь ураження висхідної аорти. 

За результатами епіаортального дослідження з використанням 

вищевикладеної класифікації атеросклерозу аорти по Montgomery (де  

I ступінь має мінімальне потовщення або ущільнення  інтими; II – 

потовщення інтими до 3,9 мм; III – бляшка виступає в просвіт < 4 мм; IV - 

бляшка виступає в просвіт > 4 мм; V – будь-які мобільні або пошкоджені 

бляшки) всі пацієнти  були розподілені за трьома категоріями  в залежності 

від важкості атеросклеротичного ураження висхідної аорти, що мали 

значення для хірурга.  

 

Таблиця  3.1.1.  

Розподіл хворих за категоріями важкості атеросклерозу висхідної аорти 

в залежності від ступеня ураження АВА (n=73). 

 

Категорія Ступені ураження висхідної 

аорти атеросклерозом 

Кількість 

(n/%) 

1 к. I - II 13 (17,8%) 

2 к. III 52 (71,2%) 

3 к. IV - V 8 (10,9%) 
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Як видно з табл. 3.1.1, у трьох пацієнтів відзначали наявність 

осередкового потовщення інтими < 3 мм при відсутності кальцинозу,  

у 37 пацієнтів відзначили осередкове або дифузне потовщення інтими до  

3-5 мм незалежно від наявності кальцинозу. У трьох пацієнтів відзначалося 

дифузне потовщення інтими > 5 мм, нерухома, мобільна або виступаюча  

в просвіт атероматозна бляшка, ураження вздовж всього кола, незалежно від 

наявності кальцинозу.  

В наступній таблиці представлено результати оцінювання поширеності 

атеросклеротичного ураження  висхідної аорти за сегментами (рис. 3.1.5),  

запропонованого нами. 

 

Таблиця 3.1.2.  

Поширеність атеросклеротичного ураження висхідної аорти за даними 

ЕАЕхоКГ (n=73) 

 

    сегмент 

 

категорія 

1с. 22с. 33с. 44с. 55с. 6с. 77с. 8с. Всього 

1 0 1 2 3 1 2 3 1 13 

2 4 4 8 9 4 5 10 8 52 

3 2 1 3 1 1 2 2 3 15 

Всього 6 6 13 13 6 9 15 12 80 

 

Виражений атероматоз аорти третьої категорії ми відзначали майже 

рівномірно на всіх ділянках висхідної аорти. У пацієнтів з другої категорії 

(середній ступінь ураження) атеросклеротичні бляшки розташовувалися 
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переважно по передній поверхні та правих сегментах висхідної аорти 

дистального відділу та по всій аорті проксимального відділу. 

Атеросклеротичний процес відрізняється безперервно рецидивуючим 

перебігом, він йде в різних артеріальних судинах, стадії його постійно 

змінюють одна одну тому поруч можна виявити, плями, фіброзні, 

атероматозні бляшки та атерокальциноз. 

 

У кожного пацієнта могло бути декілька уражених сегментів. В 

нашому дослідженні ми виявили три пацієнта з “порцеляновою” аортою. 

 

3.2. Методики виконання реваскуляризації міокарда 

 

За даними ЕАЕхоКГ, у 13 пацієнтів першої групи з першою категорією 

атеросклерозу висхідної аорти (I - II  ступінь) АКШ ми проводили  

за стандартною схемою. Модифікувати операційну техніку в цих випадках  

не потрібно, оскільки ризик неврологічних ускладнень в цій категорії 

пацієнтів незначний або відсутній. Однак, перетискання  аорти  

або пристінкове відтискання аорти для накладення проксимальних 

анастомозів ми виконували на тлі «stop by-pass», тобто зупиняли штучний 

кровообіг на 2-3 сек. для накладання аортального затискачу без напруги  

і опору тиском.  

У пацієнтів з помірним і вираженим атеросклеротичним ураженням 

аорти, тобто 2 і 3 категорії, ми намагалися при будь-якій можливості 

коригувати техніку втручання з метою зниження або усунення  

ризику емболізації, в першу чергу, судин головного мозку  атероматозними 

масами.  

В І групі нами було заплановано інтраопераційне епіаортальне 

ультразвукове дослідження висхідної аорти, після того як попередньо діагноз 

був запідозрений на ЕхоКГ або черезстравохідному ультразвуковому 

дослідженні. 
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Обсяг і хірургічна тактика оперативних втручань, які виконані  

в основній групі, в залежності від даних обстежень аорти, зокрема ЕАЕхоКГ, 

представлені в наступних таблицях. 

Всі хворі І групи отримали оперативне лікування – реваскуляризацію 

міокарда. Операції прямої реваскуляризації міокарда були виконані  

з використанням як артеріальних, так і венозних кондуїтів. Операції 

проводили як в умовах штучного кровообігу, так і на працюючому серці,  

без ШК, або за технікою "по-touch aorta". Детальніше про це буде викладено 

нижче. 

Одним зі шляхів мінімізації травми аорти було зменшення кількості 

проксимальних анастомозів.  

Розподіл хворих в залежності від кількості проксимальних та 

дистальних шунтів показано в табл. 3.2.1.  

 

Таблиця 3.2.1. 

Співвідношення дистальних до проксимальних шунтів 

 

Група 

 

До коронарних артерій До аорти 

M +SD M +SD 

I (n=195) 2,8 0,8 1,5 0,9 

II (n=184) 3,0 0,9 2,2 1,1 

р <0,02 <0,001 

 

З даних, представлених в  табл. 3.2.1, видно, що переважали пацієнти  

з багатосудинними  ураженням вінцевих артерій. В групі II - співвідношення 

дистальних шунтів до проксимальних КА/Аорта = 3,0/2,4 = 1,4; а в групі I  

ми запланували збільшити це співвідношення та, таким чином, зменшити 

кількість маніпуляцій на висхідній аорті. Під час роботи з пацієнтами першої 

групи  це співвідношення змінилось і стало КА/Аорта = 2,8/1,5 = 1,9.  
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Тобто, чим більше було співвідношення, тим більше міокарда 

раваскуляризовано з меншим травмуванням аорти. 

Одним із засобів мінімізації  травми аорти є зменшення, по можливості, 

застосування апарату ШК, що дозволяє уникнути накладання кисетів на 

аорту, безпосередньо канюляції та струміння потоку з канюлі, які є 

потенційними факторами пошкодження атеросклеротичних бляшок та 

ризику атероемболізації. Тому в І групі ми намагались уникнути 

використання ШК, якщо це дозволяв стан пацієнта. Так, частота 

використання ШК в І групі була достовірно  меншою (62,1%), ніж у ІІ групі 

(83,7%) , як показано в таблиці 3.2.2.  

 

Таблиця 3.2.2. 

Частота використання ШК у групах спостереження 

 

Група З АШК Без АШК 

I (n=195) 121 (62,1%) 74 (37,9%) 

II (n=184) 154 (83,7%) 30 (16,3%) 

р <0,001 <0,001 

 

Частині пацієнтів з основної групи ми планували оперативне лікування 

з використанням АШК, але, отримавши дані наших обстежень щодо  

АВА, тактика відносно можливості канюляції була нами переглянута.  

З табл. 3.2.3 видно, що 165 (84,6%) хворим ми мали надати хірургічну 

допомогу з використанням АШК, але ми  змінили тактику з метою уникнення 

емболічних ускладнень та  використали АШК тільки у частини пацієнтів.  
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Таблиця 3.2.3.  

Розподіл запланованих та виконаних оперативних втручань в групі 

дослідження (n=195) 

 

Вид втручання З АШК Без АШК 

заплановано 165 (84,6%) 30 (15,4%) 

виконано 121 (62,1%) 74 (37,9%) 

p <0,001 <0,001 

 

Сорок чотири хворих першої групи змогли уникнути використання ШК 

та, як наслідок, ускладнень, пов’язаних з використанням ШК, що склало 

18,2% пацієнтів, на відміну від ІI групи, де хірургічна тактика змінювалася 

після пальпації аорти в процесі операції всього у п’яти (2,4%) хворих. В 

97,6% випадків виконували стандартне АКШ з виконанням двох і більше 

проксимальних анастомозів з висхідною аортою.  

При виконанні АКШ зі ШК, коли його неможливо уникнути  

при наявності ураження стінки  аорти в “класичній” ділянці,  накладання 

кисетів для канюляції та накладання затискача, при необхідності 

перетискання аорти, ми виконували в альтернативному місці без 

атеросклеротичних змін за даними епіаортального сканування.  

Зазвичай, при наявності ураження всієї дистальної частини висхідної 

аорти, атероматозні зміни були відсутні в самому проксимальному її відділі  

в безпосередній близькості від аортального клапана, що було відзначено  

нами при ЕАЕхоКГ. При підтвердженні відсутності змін стінки аорти 

накладання затискача в цій зоні представлялося нам безпечною 

маніпуляцією. При такому методі проксимальний анастомоз виконували в 

місці вже наявного отвору для кардіоплегічної канюлі ( якщо операція була з 

кардіоплегією). Даний метод ми застосовували у двох пацієнтів з другої 
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категорії, тобто у хворих з помірним атеросклеротичним ураженням 

висхідної аорти.  

На рис. 3.2.1 представлено частину атероматозної кальцінованої 

бляшки з висхідної аорти, яку дістали з отвору для накладання 

проксимального анастомозу. 

 

 

 
 

Рис. 3.2.1. Хворий Н., 71 р., і.х. № 2832/13. Частина атероматозної 

бляшки з 4 сегменту. 

 

Атерокальциноз - кінцева стадія атеросклерозу. Кальциновані судинні 

бляшки є результатом дегенеративних процесів (фіброз + відкладення солей 

кальцію). Атерокальциноз ущільнює стінку, проте, в той же час, вона стає 

крихкою, легко ламається, не скорочується і не розтягується, тобто, втрачає 

еластичність. Найчастіше подібні явища локалізуються в висхідній аорті та в 

місцях відходження судин від аорти під великим кутом (брижові, ниркові 

артерії). 
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У одного хворого також з І групи накладення проксимальних 

анастомозів виконували на поперечно перетиснутій аорті у зв'язку з тим,  

що атеросклеротична бляшка локалізувалась на передній і передньо-боковій 

поверхні досить короткої висхідної аорти. В даному випадку накладання 

пристінкового затискача без ризику пошкодження ураженої ділянки  

було неможливим. Тому було прийнято рішення повністю перетиснути аорту 

та таким чином накласти проксимальний анастомоз .  

Якщо не вдавалося перетиснути аорту, то шунтування виконували  

під час гіпотермічної фібриляції шлуночків. В цьому випадку повне 

перетискання аорти було не потрібне. У нашому дослідженні таких випадків  

була більшість, тобто, серед 121 операцій зі ШК у 88 (72,7%) пацієнтів    

ми використали штучну фібриляцію. 

Само по собі атеросклеротичне ураження висхідної аорти є прямим 

показом до мамарного, бімамарного, а також, композитного та секвенційного 

шунтування.  

Незалежно від того, між якими судинами накладався композитний 

анастомоз, хірургічна техніка  завжди залишалася однаковою. У нашому 

дослідженні ми виконували проксимальний анастомоз композитного шунта 

після накладання всіх дистальних анастомозів.  

В наший роботі ми намагались притримуватись такої тактики, щоб як 

можна менше було проксимальних анастомозів з висхідною аортою, та це 

ніяк не позначилось би на якості і повноті реваскуляризації міокарда.  

На схематичному рисунку 3.2.2 ми наочно відтворили можливість 

одним проксимальним анастомозом реваскуряризувати декілька ділянок 

міокарда. 
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Рис. 3.2.2. Стрибаючий та Y- подібний анастомози. 

 

 

При порівнянні I групи  та II групи пацієнтів виявилась закономірність 

використання нами хірургічних підходів, що показано в табл. 3.2.4. 

 

Таблиця 3.2.4. 

Види проведеної  реваскуляризації міокарда 

 

 

Група АКШ АКШ+МКШ МКШ 

I (n=195) 88 (45,2%) 73 (37,4%) 31 (17,4%) 

II (n=184) 108 (58,7%) 58 (31,5%) 18 (9,7%) 

р <0,05 <0,05 <0,05 
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На рис. 3.2.3. дані цієї таблиці ми бачимо більш наочно. Динаміка 

зростання кількості ізольованих мамарних шунтів, а також поєднання  

з аортокоронарними шунтами в І групі очевидна. 

 

 

 
 

Рис. 3.2.3. Реваскуляризація міокарда при атеросклерозі висхідної 

аорти 

 

Іншим альтернативним методом у пацієнтів з тяжким ураженням 

висхідної аорти атеросклерозом було виконання операції на працюючому 

серці з відмовою від ШК.  

У всіх хворих ми використовували виключно кондуїти на ніжках, 

включаючи одну або обидві ВГА, або в поєднанні з венозними вставками  

для композитних або секвенційних шунтів. Ця техніка в літературі отримала 

назву - техніка «no-touch aorta». На наш погляд, це найкраща методика  

для пацієнтів з атеросклеротичним ураженням стінки висхідної аорти.  
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Якщо у пацієнта не діагностовано супутньої серцевої патології,  

яка б потребувала ШК, та розміри і стан серця дозволяють – завжди перевага 

має бути віддана цьому методу при наявності різного ступеня вираженості 

атеросклеротичного ураження стінки висхідної аорти. Тому ми збільшили 

кількість операцій за хірургічною технікою "no-touch aorta" з 15  

(8,1%) операцій в групі II до 29 (14,9%) операцій в групі I, що видно з табл. 

3.2.5. 

 

Таблиця 3.2.5. 

Частота використання хірургічної техніки  

"no-touch aorta" в обох групах 

 

Група "no-touch aorta technique" 

I (n=195) 29 (14,9%) 

II (n=184) 15 (8,1%) 

р <0,05 

 

У 29 хворих з атеросклеротичним ураженням висхідної аорти в рівній 

кількості шунтували одну, дві або три коронарні артерії. При цьому ми не 

накладали проксимальних анастомозів з висхідною аортою. Це так звана 

хірургічна техніка реваскуляризації міокарда «nо-touch aorta».  Для більш 

повної реваскуляризації міокарда ми додатково використовували венозні та 

артеріальні вставки (кондуїти) та виконували анастомози між ними та 

мамарним шунтом.   
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Рис. 3.2.4.  Техніка «nо-touch aorta». 

 

З 29 операцій І групи (табл. 3.2.6.) в 19-ти випадках був накладений  

один мамарний шунт (МКШ-1). Ще в трьох випадках ми використали обидві 

мамарнi артерії та зашунтували по дві коронарних артерії (МКШ-2).  

У чотирьох пацієнтів в мамарний шунт додатково були вшиті  венозні 

кондуїти, що дозволило нам  зашунтувати по дві коронарні артерії однією 

мамарною артерією, не торкаючись аорти. Та ще в трьох випадках  

ми виконали У-образний анастомоз мамарного шунта з венозним 

“пригаючим” кондуїтом, що дало нам можливість, знову ж таки,  
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не торкаючись аорти, провести реваскуляризацію трьох вінцевих судин 

(МКШ-3) в кожному випадку, використавши тільки одну мамарну артерію.  

 

 

Таблиця 3.2.6. 

Частота використання техніки «по-touch aorta»в обох групах в 

залежності від кількості МКШ 

 

Група МКШ-1 МКШ-2 МКШ-3 

I (n=29) 19 (65,5%) 7 (24,1%) 3 (10,3%) 

II (n=15) 4 (26,7%) 6 (40%) 5 (33,3%) 

p <0,05 

 

 

3.3. Інтраопераційні заходи профілактики ускладнень 

 

Вище ми описували, як виявити уражені атеросклерозом ділянки 

висхідної аорти та як не пошкодити атеросклеротичні бляшки і уникнути 

емболізації. 

Якщо ми все ж таки працювали на зміненій ділянці аорти, то ми 

вживали ряд заходів для того, щоб уникнути  емболізації або знизити ризик  

до мінімуму. До останніх належали:  

1. Зменшення впливу ШК на уражені ділянки висхідної аорти. 

Під час роботи апарату ШК в момент  перетискання аорти або зняття 

будь-якого затискача з аорти  на 3-4 секунди зупиняли ШК для того,  

щоб нестабільні  рухливі бляшки не змивались потоком крові з аортальної 

канюлі. В І групі ми взагалі не використовували цю методику. В ІІ групі  
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таку методику ми  використали у 15 (7,7%) хворих, у котрих неможливо  

було уникнути використання ШК та використання судинних затискачів. 

2. Техніка видалення уламків атеросклеротичних бляшок з просвіту 

аорти. 

Після формування  отворів на аорті для проксимальних анастомозів на 

шприц ми одягали пластиковий периферичний катетер і під тиском вимивали 

з середини аорти всі пошкоджені атероматозні маси. Ми впевнені, що ця 

проста маніпуляція значно знизила емболізацію судин  головного мозку та 

периферичних судин. Майже половині пацієнтів І групи (n=91) 46,7%  

була виконана ця процедура.  

 

 
 

Рис. 3.3.1. А. Видалення уламків атеросклеротичних бляшок з просвіту 

аорти. 

 

3. Ревізія висхідної аорти після основного етапу  операції. 
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По закінченні основного етапу операції ми ввели в протокол операції 

обов’язкову ретельну ревізію висхідної аорти, щоб виявити пошкоджені 

ділянки аорти у вигляді гематом, тріщин, деформацій та інше. Ці зміни  

могли стати причиною розшарування аорти або масивної кровотечі.  При 

наявності підозрілих ділянок – ми спочатку оцінювали стан стінки аорти.  

В першій групі у 3 пацієнтів ми помітили значні гематоми під адвентицією 

аорти. Для кращої візуалізації ми розрізали адвентицію над гематомою,  

та цю ділянку профілактично укріпили двома П-подібними швами проленом 

№4 з тефлоновими прокладками. В післяопераційному періоді у цих 

пацієнтів не було реторакотомій.  

 

 

 
 

Рис. 3.3.1. Б. Профілактика розшарування аорти. 

 

 

 4. Техніка усунення пошкоджень ураженої стінки аорти. 
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При явному пошкодженні стінки аорти після зняття затискача 

профілактичне укріплення стінки аорти швами, як описано вище,  

з прокладками або заміна пошкодженої ділянки штучною заплатою дає 

гарний результат. У двох  пацієнтів з першої групи була реторакотомія  з 

причини кровотечі. Під час ревізії було виявлено джерело кровотечі - 

пошкоджена ділянка висхідної аорти. В одному випадку на ділянці, яка 

перебувала під затискачем для відтиснення аорти під час накладання 

проксимальних анастомозів. В другому випадку кровотеча була поблизу 

кисетного шва для канюляції аорти. В обох випадках аорта була укріплена П-

подібними проленовими швами № 4 із зустрічними тефлоновими 

прокладками. Більше в післяопераційному періоді у цих хворих не було 

ускладнень, пов’язаних з травмою стінки аорти. 

 

 

3.4. Використання  церебральної оксиметрії під час 

реваскуляризації міокарда 

 

З появою в нашій клініці церебрального оксиметра ми почали 

застосовувати його інтраопераційно у хворих І групи під час 

реваскуляризації міокарда як найбільш ефективний метод контролю за 

рівномірністю  кровопостачання і сатурації в різних ділянках головного 

мозку.  

Ми використали цей метод для ранньої доклінічної діагностики 

порушень мозкового кровообігу у 52 (26,7%) хворих І групи. 
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Рис. 3.4.1. Апарат церебральної оксиметрії. 

 

Порушення кровообігу під час операції було виявлено тільки в одному 

випадку. 
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Рис. 3.4.2. Методика накладання електродів церебральної оксиметрії. 

 

Порушення кровообігу під час операції було виявлено тільки в одному 

випадку. 

 

3.5. Використання транскраніальної доплерографії під час операції 

 

В подальшому, з появою в  клініці транскраніальної доплерографії, яка 

дає інформацію під час операції про  кровообіг головного мозку, ми 

використали цей метод також для ранньої діагностики порушень мозкового 

кровообігу.  

 

 
 

Рис. 3.5.1. Апарат для транскраніальної доплерографії. 
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Цю методику ми використали під час 55 операцій, що склало  

28,2%. Порушення мозкового кровообігу під час операції ми зафіксували 

лише у двох пацієнтів.  

За допомогою церебрального оксиметра та транскраніального  

доплерографа анестезіолог мав змогу слідкувати за станом судин головного 

мозку у пацієнта під час операції. Ці дві методики допомагали запідозрити 

ішемічний інсульт ще на інтраопераційному етапі. Усього 107 (54,9%) 

пацієнтів отримали інтраопераційну діагностику порушень мозкового 

кровообігу. Це допомогло розпочати лікування ішемічного інсульту  

вже в операційній та в перші години після операції, та стало показом до КТ 

та МРТ головного мозку в ранньому післяопераційному періоді без 

очікування клінічних проявів інсульту, що дало кращий результат після 

своєчасного лікування.  

 

 
 

Рис. 3.5.2. Методика накладання електродів для транскраніальної 

доплерографії. 

 

З табл. 3.5.1 видно, що з 107 пацієнтів основної групи, котрим під час 

оперативного втручання виконували церебральну оксиметрію або 
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транскраніальну  доплерографію, у трьох пацієнтів виникло порушення 

мозкового кровообігу. Причому, у одного це порушення тривало близько 10 

хвилин та було інтраопераційно розцінено неврологом як транзиторна 

ішемічна атака.  У двох пацієнтів виникло гостре порушення мозкового 

кровообігу. У одного з цих пацієнтів протягом місяця зберігався 

неврологічний дефіцит у вигляді асиметрії лиця та дизартрії. Другий пацієнт 

помер в післяопераційному періоді. 

В ранньому післяопераційному періоді (особливо на фоні активізації 

пацієнта) ми розробили методику своєчасного виявлення емболізації  

різних артерій. У прооперованих пацієнтів з АВА погіршення зору, 

неврологічний дефіцит, олігурію  ми розцінювали як прояв емболії 

атероматозними масами відповідних артерій.  

 

 

Таблиця 3.5.1. 

Інтраопераційне виявлення порушень  мозкового кровообігу в I групі 

 

ПМК 

кількість 

ТІА ГПМК Всього 

n=107(52+55) 1 (0,9%) 2 (1,8%) 3 (2,8%) 

 

ПМК - порушення мозкового кровообігу 

ТІА – транзиторна ішемічна атака 

ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу 

 

Наявність в клініці всіх суміжних фахівців дало можливість своєчасно 

оглянути пацієнта офтальмологом, невропатологом, нефрологом, а також 

своєчасно зробити доплерографію різних судин, КТ та МРТ для  

надання своєчасної допомоги. 
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Таким чином, ретроспективний аналіз результатів спостереження та 

лікування 184 пацієнтів групи порівняння з  використанням традиційного 

протоколу дозволив визначити додаткові діагностичні та хірургічні 

технології для лікування пацієнтів з ІХС, що ускладнена АВА. Пацієнтам 

основної групи було проведено хірургічне лікування ІХС з АВА з 

використанням додаткових методів діагностики, результати яких, в свою 

чергу, впливали на хірургічну тактику, що представлено в наступних 

підрозділах.  

Додаткове інтраопераційне обстеження висхідної аорти за допомогою 

епіаортальної ехокардіографії дозволило оптимізувати вибір хірургічної 

тактики в 73 (37,4%) випадках. Кінцевий вибір методики виконання 

реваскуляризації міокарда залежав від локалізації та розмірів атероматозних 

бляшок на висхідній аорті. Завдяки деталізації оцінки атеросклеротичного 

процесу в висхідній аорті хірургічна тактика інтраопераційно була змінена на 

більш безпечну в 44 (18,2%)  випадках за рахунок відмови від штучного 

кровообігу.  

Також інтраопераційно  ми застосовували методики профілактики 

ускладнень: зупинку штучного кровообігу на 3-4 секунди під час маніпуляцій 

на аорті, механічне вимивання відламків бляшок з просвіту аорти, ревізію 

аорти в кінці операції, укріплення або заміну пошкодженої ділянки аорти, 

використання церебральної оксиметрії та транскраніальної доплерографії під 

час операції. Аналіз результатів основної групи та групи порівняння 

продемонстрував зменшення кількості ускладнень з 22 (12%) до 10 (5,1%), в 

тому числі й неврологічних – з  6 (3,3%) до 3 (1,5%) відповідно. 

 

 

Результати, представлені в цьому розділі, опубліковано в 

наступних роботах: 
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РОЗДІЛ 4  

 

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЙ  

ШУНТУВАННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ 

 НА ІХС З АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ  УРАЖЕННЯМ  

ВИСХІДНОЇ АОРТИ 

 

 

Для оцінки ефективності оперативного лікування з використанням 

розроблених нами заходів був проведений порівняльний аналіз безпосередніх 

результатів лікування  за групами. При цьому  аналізували клінічний  

стан хворих на ІХС, який оцінювали за допомогою неінвазивних та 

інвазивних методів дослідження. Крім того, враховували наступні показники:  

тривалість ШВЛ в післяопераційному періоді, кількість діб перебування  

у ВРІТ (з урахуванням використання симпатоміметиків), а також тривалість 

післяопераційного стаціонарного лікування. Оцінювали характер та  

кількість ускладнень, а також кількість та причини летальних випадків.  

 

 

4.1.  Післяопераційний період 

 

В післяопераційному періоді ехокардіографію в динаміці було 

виконано всім пацієнтам. Результати обстежень представлені в табл.1. 

Як видно з таблиці, величина ФВ ЛШ в групі порівняння після операції 

зросла в середньому від 55,1% до 56%, але різниця виявилася недостовірною. 

Те саме спостерігали і в основній групі: ФВ ЛШ зросла з 52,5% до 57%  

у післяопераційному періоді. 
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Таблиця 4.1.1 

Порівняльна ЕхоКГ оцінка показників ЛШ до та після операції  

(p<0,01) 

 

Показник 

Група I Група II 

До 

операц. 

Після операц. До 

операц. 

Після операц. 

1-2 д 7-10 д 1-2 д 7-10 д 

КДО ЛШ, 

мл 

125,9 

(+36,5) 

126,3 

(+36,4) 

111 

(+36,6) 

107,3мл 

(+36,5) 

126,9 

(+36,4) 

127,1 

(+36,5) 

ФВ ЛШ, % 
52,5 

(+9,7) 

53,1  

(+9,4) 

57,0 

(+9,6) 

55,1 

(+9,6) 
54,2 (+9,2) 

56,0 

(+9,1) 

 

Подібна картина і з КДО: об’єм ЛШ зменшився в середньому на 16 мл  

(з 127,1 мл до 111мл) в групі порівняння, та в середньому на 18,6 мл (з 125,9 

мл до 107,3 мл) - в основній групі.  

Тобто, достовірної різниці в покращенні ФВ та зменшенні об’єму  

ЛШ в основній групі та  групі порівняння ми не відзначали.  

Також ми не побачили суттєвої різниці в тривалості штучної вентиляції 

легень, тривалості застосування симпатоміметиків, кількості проведених  

днів в ВРІТ (відділення реанімації та інтенсивної терапії) та до виписки  

після операції.  

У зв’язку із тим, що дані були розподілені за ненормальним законом,  

для статистичної обробки нам довелось використати непараметричну оцінку 

– медіану (Me), інтерквартільний розмах, мінімум та максимум (табл. 4.1.2).  
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Таблиця 4.1.2 

Тривалість штучної вентиляції легень в післяопераційному періоді 

 

 

Група 

ШВЛ, год. Симпатоміметики, дні 

Е   
[QII;QIII] 

(min;max) 
Ме 

[QII;QIII] 

(min;max) 

I 

 
6 [4;8](1;68) 2 [1;2](0;12) 

II 

 
6 [5;10](2;670) 2 [2;2](0;37) 

р >0,05 >0,05 

 

 

Найтривалішу штучну вентиляцію легень  (ШВЛ) спостерігали  в групі 

порівняння, яка тривала 670 годин, проти найкороткотривалішої 

двогодинної. В І групі відповідно 68 годин проти однієї години. 

Найтриваліше використання симпатоміметиків також було в групі 

порівняння і тривало 37 діб проти 12 діб в I групі. Але, слід відмітити, що в 

обох групах були випадки, коли ці ліки не використовували взагалі. 

Подібну картину спостерігали з кількістю проведених днів пацієнтами  

у ВРІТ, що видно з таблиці 4.1.3.  Від 1 доби до 37 діб в групі порівняння та 

від 2 до 12 діб – в основній групі. Суттєва різниця була тільки в перебуванні 

пацієнтів після операції до виписки: не більше 37 діб лікувались в Інституті 

серця пацієнти  II групи та 60 діб - пацієнти I групи. 
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Таблиця 4.1.3 

Тривалість перебування у ВРІТ 

 

Група 

ВРІТ, дні 

е 
[QII;QIII](min;max) 

I  [3;3](2;12) 

II  [3;3](1;37 ) 

р >0,05 

 

 

Таблиця 4.1.4 

Тривалість післяопераційного стаціонарного лікування 

 

Група 

Кількість днів після операції до 

виписки 

Ме [QII;QIII](min;max) 

I 9 [8;12](4;60) 

II 10 [8;13](2;37) 

р >0,05 

 

Цей дисбаланс легко пояснити. Як буде далі описано, в групі 

порівняння було більше ускладнень, які потребували лікування у відділенні 

реанімації та інтенсивної терапії. А в групі I  було набагато менше 

ускладнень. При цьому два з них – нагноєння грудини, що потребувало  

тривалий час лікування не у ВРІТ, а у відділенні коронарної  недостатності, 

де їм згодом  були виконані повторні операції з пластики грудини. 
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4.2. Ускладнення операцій реваскуляризації міокарда при 

атеросклерозі висхідної аорти на госпітальному етапі 

 

У табл. 4.1.1 представлені всі ускладнення, що виникли в обох групах 

під час операцій або в післяопераційному періоді за чотири роки 

дослідження.  

 

Таблиця 4.2.1. 

Вид та частота ускладнень серед пацієнтів обох груп 

 

Ускладнення 
Групи 

I ІІ 

Неврологічні 3 (1,5%) 6 (3,3%) 

Кровотечі, у тому числі 

пошкодження аорти 
2 (1,02%) 

8 (4,3%) 

(2 (1,1%)) 

Емболії периферійних 

судин 
3(1,5%) 8 (4,3%) 

Нагноєння грудини 2(1,02%) 0 

Всього 

P<0,02 

10 (5,1%) 22 (12%) 

 

Як видно з табл. 4.2.1, одним з найчисленніших ускладнень виявились 

ішемічні порушення мозкового кровообігу як наслідок емболій  

судин головного мозку атероматозними масами. У шістьох (3,3%)  

хворих групи порівняння виникло дане ускладнення, в двох випадках  

вони призвели до смерті пацієнтів. 
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В основній групі ішемічні порушення  мозкового кровообігу виникли  

як наслідок емболії судин головного мозку атероматозними масами, що 

склало 1,5%. В одного хворого виникла ТІА, у двох виникло ГПМК. Всі 

випадки було діагностовано під час оперативного втручання завдяки 

використанню церебральної оксиметрії та транскраніальної доплерографії під 

час операції. Один пацієнт помер. 

Крім того, у хворих обох груп в ранньому післяопераційному періоді 

досить часто діагностували ішемічні порушення периферичного кровообігу  

як наслідок емболій артерій атероматозними масами.  

Емболії вінцевих судин. В ІІ групі під час реваскуляризацій міокарда  

в двох (1,1%)  випадках виникла гостра серцева недостатність, яку  

ми розцінили як "trash-heart syndrome"  при атероемболії вінцевих артерій. В 

одного пацієнта це ускладнення виявилося летальним. В І групі подібних 

ускладнень не було. 

Емболії мезентеріальних артерій були виявлені в групі порівняння  

у двох хворих, що склало 1,1%, та це ускладнення призвело до смерті 

пацієнтів. В основній групі також у двох пацієнтів виникли емболії 

мезентеріальних судин, що склало 1,0%. 

Емболії ниркових артерій було діагностовано в групі порівняння  

в одному (0,5%) випадку, в ІІ групі такого ускладнення не виникло. 

Погіршення трофіки м’яких тканин кінцівок, зумовлене емболією 

периферичних артерій кінцівок, виникло у двох (1,1%) хворих другої групи,  

що проявилося некрозом. В групі I таке ускладнення сталося у одного  

(0,5%) хворого. 

Емболії очної артерії діагностувалися нами тільки у групі порівняння у 

одного хворого, що склало 0,5%. 

Серед ускладнень раннього післяопераційного періоду значимими  

були кровотечі, які потребували реторакотомій. У шістьох (2,9%) хворих 

групи порівняння виникло дане ускладнення. У двох з пацієнтів під  

час повторної операції  при ревізії аорти була виявлена пошкоджена ділянка 
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висхідної аорти. В одному випадку це було місце накладання затискача  

для відтиснення аорти під час накладання проксимальних анастомозів.  

В другому випадку – місце знаходилось поблизу кисетного шва для 

канюляції аорти. Пошкодження починалось від кисету. В обох випадках 

аорта була укріплена П-подібними проленовими швами № 4 з зустрічними 

тефлоновими прокладками. 

В основній групі спостережень реторакотомій, що пов’язані  

з кровотечею та механічним пошкодженням висхідної аорти, не було. На  

нашу думку, це було пов’язано з удосконаленням протоколу операцій, а  

саме з введенням до протоколу заходів ревізії висхідної аорти, при яких  

перед стягуванням грудини всі сумнівні ділянки профілактично укріплювали 

П-подібними проленовими швами N4 з зустрічними тефлоновими 

прокладками. 

 

 

4.3. Летальність при операціях реваскуляризації міокарда при 

атеросклерозі висхідної аорти на госпітальному етапі 

 

В групі I в післяопераційному періоді тільки один пацієнт отримав 

ускладнення, що призвело до летальних наслідків. Через 5 годин після 

операції пацієнта активізували. Під час переведення його зі ШВЛ на 

самостійне дихання у пацієнта виникло ГПМК на тлі високого артеріального 

тиску ( 170/ 120 мм.рт.ст.). Це призвело до смерті на четверту добу після 

операції. 

В групі II (порівняння) з 184 прооперованих пацієнтів летальні 

ускладнення отримали шість хворих, що склало (3,4%). Основними 

причинами летальних випадків були: емболії мезентеріальних судин  

з динамічною кишковою непрохідністю у двох пацієнтів. 
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Таблиця 4.3.1 

Кількість та причини летальних випадків в обох групах (р<0,05) 

 

Групи Летальність Причини Кількість 

I 1 (0,5%) ГПМК 1 

II 6 (3,4%) ГПМК 

Емболії мезентеріальних судин 

Емболія ниркової артерії 

ГСН 

2 

2 

1 

1 

 

У одного з них на третю добу після операції  виникла  емболія 

мезентеріальних судин, яка  ускладнилась динамічною кишковою 

непрохідністю, та на 15 добу після операції він помер. У другого хворого 

подібне ускладнення виникло на другу добу після операції та ускладнилось 

каловим перитонітом, на 11 добу після операції він помер. Обидва випадки 

сталися під час активізації пацієнтів на фоні підвищеного артеріального 

тиску. 

Також однією з основних причин смерті пацієнтів ІІ групи  

були порушення мозкового кровообігу. ГПМК за ішемічним типом виникло  

у двох хворих. Першому було виконано АКШ-2 в умовах ШК, та на другу  

добу після операції під час переведення його з ШВЛ на самостійне дихання у 

нього виникло ГПМК, та на 28добу після операції він помер. У другої 

пацієнтки на другу добу після операції сталося ГПМК за ішемічним типом  

на тлі гіпертонічного кризу. На 37 добу після операції померла. 

Гостра серцева недостатність стала причиною ще одного летального 

випадку в групі II. Пацієнт мав рухливі та пухкі атеросклеротичні скупчення, 

та під час активізації у нього виникла масивна емболія вінцевих артерій,  

що призвело  до смерті пацієнта на другу добу. 
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Ще в одному випадку у хворого другої групи виникла емболія лівої 

ниркової артерії, яка призвела до ГПН та смерті пацієнта. 

 

Для оцінки ефективності оперативного лікування з використанням 

розроблених нами заходів був проведений порівняльний аналіз безпосередніх 

результатів лікування  за групами. При цьому  аналізували клінічний  

стан хворих на ІХС, який оцінювали за допомогою неінвазивних та 

інвазивних методів дослідження. Крім того, враховували наступні показники: 

тривалість ШВЛ в післяопераційному періоді, кількість діб перебування у 

ВРІТ (з урахуванням використання симпатоміметиків), а також тривалість 

післяопераційного стаціонарного лікування. Оцінювали характер та кількість 

ускладнень, а також кількість та причини летальних випадків. 

 

Таким чином, порівняльний аналіз безпосередніх результатів лікування 

пацієнтів основної групи  та групи порівняння за показниками клінічного 

стану, тривалості ШВЛ в післяопераційному періоді та перебування у ВРІТ  

(з урахуванням використання симпатоміметиків), а також -  

післяопераційного стаціонарного лікування, характеру та кількості 

ускладнень, показника летальності продемонстрував високу ефективність 

розроблених нами заходів для профілактики ускладнень, пов’язаних з 

атеросклерозом висхідної аорти. Впровадження цих заходів в основній групі 

дозволили зменшити  кількість ускладнень більш,  ніж в два рази (з 12% до 

5,1%) та показника  летальності - в сім разів (з 3,3% до 0,5%). 

 

Результати, представлені в даному розділі, опубліковані в 

наступних роботах: 

 

1. Атеросклероз восходящей части аорты как фактор риска 

возникновения неврологических осложнений при хирургическом 

лечении ишемической болезни сердца / И. А. Аксенова, В. В. Сакалов, 
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Г. В. Кнышов, Б. М. Тодуров // Клінічна хірургія. – 2014. – № 12. – С. 

37-38. . 

2. Атеросклероз восходящей аорты в качестве основного определителя 

итогов кардиохирургических вмешательств / И. А. Аксенова,  

В. В. Сакалов, Г. В. Кнышов, Б. М. Тодуров // Клінічна та 

експерементальна патологія. – 2015. – № 3(53). – С. 210-212.  

3. Атеросклероз восходящей аорты фактор риска неврологических 

осложнений при хирургическом лечении ИБС / И. А. Аксенова,  

В.В. Сакалов, Г. В. Кнышов, Б. М. Тодуров // Буковинський медичний 

вісник. – 2015. – № 3(75). – С. 270-272.  
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АНАЛІЗ  

ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Ішемічна хвороба серця залишається провідною причиною 

захворюваності та смертності населення багатьох країн світу. Хірургічний 

метод лікування ІХС на сьогоднішній день залишається найефективнішим [6, 

7]. Незважаючи на досягнуті успіхи в кардіології та кардіохірургії, існують 

складнощі при виконанні  реваскуляризації міокарда у пацієнтів на ІХС та 

атеросклеротично зміненою аортою. Тому наше дослідження було 

спрямовано на підвищення ефективності хірургічного лікування пацієнтів з 

ІХС та атеросклерозом висхідної аорти шляхом зниження кількості 

періопераційних ускладнень та летальності на госпітальному етапі.  

З 1 січня 2010 р. по 31 грудня 2013 року в  ДУ «Інститут серця МОЗ 

України» на хірургічному лікуванні знаходилися  1685  пацієнтів з ІХС, серед 

яких частота виявлення  АВА склала 22,5%, що не суперечить аналогічним 

даним інших авторів, які характеризуються дуже широким діапазоном  цих 

показників – від 6,3% до 57,1% [21, 19, 26, 54, 59, 67, 98, 111, 101, 139, 168].  

Аналіз спеціальної літератури з даного питання показав, що при 

наявності у пацієнта атеросклеротичного ураження аорти ризик  

неврологічних ускладнень сягає 16,7 % [37], а частота періопераційної 

атероемболії з атеросклеротично ураженої висхідної аорти  являє собою 

причину летальних випадків у 9–15,9 % [112, 125]. Все наведене вище, а 

також наш власний досвід, свідчить про те, що незалежно від ступеня 

ушкодження аорти, хірургічний  підхід до лікування пацієнтів з ІХС, 

ускладненою АВА, має бути модифікований у напрямку забезпечення 

безпеки таких операцій. І це спонукало нас  до пошуку додаткових методів 

своєчасної діагностики АВА та методик попередження ускладнень, які 

дозволять знизити ризик таких операцій.  
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В роботі представлено спостереження пацієнтів з ІХС, яка ускладнена 

атеросклерозом висхідної аорти,  за період з 1 січня 2010 р. по 31 грудня 2013 

р. Цей проміжок часу  було поділено на два хронологічних періоди. 

В перші два роки  (2010-2011 р.р.) було виконано 872 операцій КШ у 

хворих на ІХС, серед яких у 184 випадках було діагностовано АВА, що 

склало 21,1%. Наступний період (2012-2013р.р.) ми присвятили 

впровадженню розроблених нами методик діагностики АВА (епіаортальна 

ехокардіографія, церебральна оксиметрія, транскраніальна доплерографія) та 

вдосконаленню хірургічного лікування  пацієнтів з ІХС та АВА. За цей 

період нами було виконано 813 операцій хірургічної реваскуляризації 

міокарда у  пацієнтів з ІХС, у  195 з яких ми діагностували АВА, що склало 

24,1%.  

Ряд авторів вказують на досить чіткий зв'язок частоти і тяжкості 

ураження висхідної аорти з віком пацієнтів [41, 34, 32, 26, 139, 98]. Крім того,  

в деяких роботах показано, що максимальна товщина стінки висхідної аорти 

та низхідної аорти значно корелювала з віком пацієнтів [132, 70]. Середній 

вік наших пацієнтів з ураженням висхідної аорти в основній групі  склав 60,9 

+8,6, а в групі порівнянні -60,7 +8,5, тобто більшість пацієнтів обох груп 

належали до категорії людей похилого віку.  В нашому дослідженні ми так 

само спостерігали пряму кореляцію між віком хворих і ступенем вираженості 

змін у висхідній аорті, що ймовірно пов’язано з віковими змінами  судинної 

стінки людини.  

 Серед наших пацієнтів в обох групах  значно переважали чоловіки: 

81% - у І групі та 78,8% - у ІІ групі. Різні статистичні дані свідчать про те, що 

чоловіки значно частіше хворіють на ІХС і атеросклероз  [15]. Але при цьому 

дослідники не отримали даних щодо зв’язку чоловічої статі з максимальною 

товщиною стінки висхідної аорти [132,70].   

Всім хворим на ІХС з АВА була виконана хірургічна реваскуляризація 

міокарда. Ми проаналізували безпосередні результати хірургічного лікування 

хворих на ІХС в поєднанні з атеросклеротичним ураженням висхідної аорти, 
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пролікованих в Інституті серця за останні роки, і спробували відповісти на 

головне, на нашу думку, питання - які чинники дійсно справляють істотний 

вплив на результати хірургічного лікування цієї складної категорії хворих.  

Отже, на початку нашого дослідження ми провели ретроспективний 

аналіз історій хвороб 872 хворих на ІХС, які були проліковані в Іституті 

серця з використанням стандартних методів діагностики та хірургічного 

лікування згідно з існуючими протоколами на період 2010-2011 р.р. При 

цьому ми виявили, що рівень ускладнень та кількість летальних випадків 

значно вищий у когорті хворих з ІХС, яка ускладнена атеросклеротичним 

змінами аорти, ніж у пацієнтів з ізольованою ІХС. Так, в групі порівняння 

одним із найчисленніших ускладнень виявилося ішемічне порушення 

мозкового кровообігу як наслідок емболії судин головного мозку 

атероматозними масами. Воно виникло у шістьох (3,3%) хворих.  З них в 

двох випадках це ускладнення призвело до смерті пацієнтів. Наші дані 

узгоджуються з результатами рандомізованого дослідження The Warm Heart 

Investigator, де показано, що частота смертності після коронарних операцій 

збільшується за рахунок неврологічних ускладнень [173]. Інші дослідники 

повідомляють про те, що летальність, зумовлена інсультом, становить 36% 

[62]. А смертність літніх пацієнтів з генералізованим атеросклерозом аорти 

від ішемічних інсультів в структурі причин смерті після коронарного 

шунтування сягає 80% [21,10, 20, 40, 41, 74, 102, 98]. Таким чином, після 

серцево-судинних операцій інсульт зустрічається в 1,5-8,4% випадків [44, 

148, 147, 150, 131, 25, 174] та емболія визнана як її найчастіший і основний 

механізм [41, 44, 148, 60].  

Крім того, серед безлічі причин розвитку неврологічних ускладнень, 

пов'язаних з кардіохірургічною патологією (повітряна емболія, матеріальна 

емболія зруйнованими стулками клапанів і тромбами з порожнин серця та 

механічних протезів клапанів) атеросклеротична аорта була визнана як 

головне джерело матеріальної емболії [41, 44, 148, 131, 25, 65]. 
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Це привело нас до думки, що впровадивши новітні технології в 

діагностиці та нові підходи в хірургічному лікуванні цієї складної когорти 

хворих, ми зможемо покращити результати лікування. Тому наступні два 

роки (2012-2013) ми присвятили вдосконаленню методик діагностики та 

лікування пацієнтів з ІХС та атеросклерозом висхідної аорти, які були 

використані при лікуванні 195 пацієнтів з атеросклерозом висхідної аорти.  

Відомо, що стан висхідної аорти є важливим аспектом при операціях 

реваскуляризації міокарда в зв’язку з тим, що класична і найбільш поширена 

техніка виконання АКШ передбачає цілий ряд суттєвих маніпуляцій на 

висхідній аорті [63]. Тому для нас було важливим отримати дані щодо 

наявності  атеросклерозу аорти вже на доопераційному етапі, що дозволяло 

визначити попередню тактику хірургічного лікування.  

Першу інформацію про стан аорти, а також ознаки атеросклерозу аорти 

у пацієнтів з ІХС, ми отримували вже на доопераційному етапі при УЗД-

дослідженні серця та судин, яке обов’язково виконується всім хворим, які 

поступають до стаціонару. Ультразвукове дослідження зробило великий 

внесок в процес діагностики атеросклеротичного ураження висхідної аорти 

та її дуги. При цьому це дослідження дозволяло запідозрити 

атеросклеротичні зміни у висхідній аорті, побачити потовщення стінок та 

ущільнення, але не давало чітких даних про розповсюдженість, чітку 

локалізацію, ступінь захворювання.   

Атеросклеротичне ураження аорти в звичайній клінічній практиці 

можна припустити вже на підставі результатів оглядового рентгенологічного 

дослідження. На атеросклероз аорти вказують її розширення і подовження, 

що часто видно на рентгенограмі грудної клітки. Верхній полюс дуги аорти 

розташовується на рівні яремної вирізки, а сама дуга сильно вигнута вліво. 

Подовжена аорта утворює вигини, які також чітко видно на рентгенограмах. 

Вигини низхідній частини аорти можуть здавлювати і відтісняти стравохід, 

що визначається при його штучному контрастуванні. У стінках аорти нерідко 

визначаються відкладення кальцію. 
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Для діагностики атеросклеротичного ураження аорти  виконували 

комп’ютерну томографію, що дозволяло отримати чітке уявлення про 

наявність ділянок та  пошкодження, з чіткою візуалізацію скупчення  

кальцію. Але, на жаль, дослідження ангіо-КТ було виконано лише п’ятьом  

пацієнтам I групи, що склало 2,6%. Причиною цього було дороговартість та 

малодоступність цієї діагностичної процедури . 

Інтраопераційна оцінка висхідної аорти починалася з ретельного 

візуального дослідження. Деякі ділянки мали змінений колір і неоднорідність 

поширення vasa vasorum на поверхні аорти, що давало нам підставу 

припускати наявність атеросклерозу. Безпосередня пальпація дозволяла 

визначити тільки щільні атероматозні бляшки. Найчастіше до емболії схильні 

м'які атероматозні бляшки, і навіть необережна пальпація може викликати 

відрив атероматозних мас від стінки аорти. З цієї причини пальпація 

виконувалася вкрай обережно або, що більш важливо, не проводилася 

взагалі. Більш того, ділянки, які визначалися за допомогою пальпації, не 

завжди збігалися з ділянками, що потім виявлялися за допомогою 

епіаортального сканування.  

Із літературних джерел відомо, що з питання оцінки діагностичної 

цінності пальпації аорти існують різні погляди на цю процедуру  [70, 71, 88, 

139, 141]. Деякі автори вважають, що безпосередня пальпація дозволяє 

визначити тільки щільні атероматозні бляшки [41, 136, 61].  Тому, 

враховуючи такі розбіжності щодо необхідності  такої процедури та 

імовірність ураження висхідної аорти  атеросклеротичним, запальним або 

дегенеративним процесом, що у сукупності з хірургічними маніпуляціями 

можуть призвести до розвитку серйозних ускладнень [18], пальпацію 

виконували дуже обережно. Та тільки за даними пальпації ми не були до 

кінця впевнені в розмірах, стану, щільності та рухливості атеросклеротичних 

бляшок. Тим більше, що таким чином можливо обстежити невелику 

доступну ділянку висхідної аорти. 
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І нарешті, найбільш інформативним інтраопераційним методом 

діагностики стану аорти було епіаортальне ультразвукове дослідження, яке 

ми виконували під час  реваскуляризації міокарда у пацієнта з ІХС. 

Особливістю нашого способу була можливість використання різних 

датчиків: неонатального та  черезстравохідного. У хірургів є унікальна 

можливість прямого ультразвукового дослідження висхідної аорти, що 

показує переважаючу діагностичну точність у порівнянні з ЕхоКГ, ТЕЕхоКГ 

і в порівнянні з ручною пальпацією [61, 160].  Крім того, завдяки малим 

розмірам цих двох датчиків ми мали можливість більш детального 

дослідження висхідної аорти на всьому протязі та оцінки її стану, а на 

підставі отриманої інформації - вибору оптимального хірургічного лікування 

вже безпосередньо під час операції.  

Використання оптимізованого УЗД аорти інтраопераційно дозволило 

отримувати характеристику атеросклеротичних бляшок: наявність, кількість, 

розміри,  локалізацію. Ця інформація впливала на хірургічну тактику: на 

вибір найкращого місця для канюляції аорти,  можливість накладання 

затискачів на аорту та  вибір місця для накладання проксимальних 

анастомозів. Помічені проленом місця скупчення кальцію на адвентиції 

аорти були найнебезпечнішими ділянками, тому ми уникали будь-яких 

маніпуляцій з аортою в місцях міток.  

За результатами епіаортального дослідження з використанням 

класифікації атеросклерозу аорти по Montgomery всі пацієнти  були 

розподілені за трьома категоріями  в залежності від важкості 

атеросклеротичного ураження висхідної аорти, що мали значення для 

хірурга. Більшість пацієнтів було віднесено до ІІ категорії (71,2%), 17,8% - до 

І і решта 10,9% - до найскладнішої ІІІ категорії.  Саме у пацієнтів ІІІ категорії 

спостерігали ознаки вираженого атероматоза  майже рівномірно  на всіх 

ділянках висхідної аорти.  В трьох випадках (1,5%) ми виявили  

“порцелянову” аорту. Кальцифікація відбувається в медії, а її обсяг 

безпосередньо пов'язаний з поширеністю атеросклеротичного процесу. 
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Наявність важкого атеросклерозу аорти викликає поява так званої яєчної 

шкаралупи, яка візуалізується при рентгенографії грудної клітини 

(порцелянова аорта). Кальцифікація значно ускладнює канюляцію аорти, її 

перетискання і позиціонування проксимальних анастомозів коронарних 

шунтів. Частота такої «знахідки» у інших авторів складає 4,2 % пацієнтів з 

ІХС [74]. 

Результати такого дослідження суттєво впливали на вибір хірургічної 

тактики. Так, в  групі порівняння таку діагностичну процедуру не 

виконували, і зі 184 операцій в п’яти випадках хірургічна тактика 

інтраопераційно була змінена всього у 2,7% випадків (у п’яти хворих 

методом пальпації було виявлено виражений АВА). Тому у чотирьох з них 

замість тільки АКШ  було виконано поєднане АКШ та мамарне шунтування, 

а  одному пацієнту АКШ замінили на мамарокоронарне шунтування. Тоді як 

в основній групі  інтраопераційна хірургічна тактика вимагала зміни у 45 

пацієнтів з 195, що склало 18,7%. Зміна хірургічної тактики торкнулась не 

тільки заміни кількості та якості шунтів, але й використання ШК, або 

відмови від ШК. Наприклад, ми планували в І групі 165 (84,6%) операцій зі 

ШК, а використали апарат ШК під час операцій тільки в 121 випадку (62,1%). 

Отже, завдяки впровадженню  ЕАЕхоКГ ми отримали можливість більш 

точної діагностики атеросклерозу висхідної аорти та вибору хірургічної 

тактики для попередження емболії аортального походження. 

Таким чином, своєчасне отримання даних стосовно 

атеросклеротичного ураження аорти призводить до коригування хірургічної 

тактики шляхом максимального зменшення маніпуляцій на ураженій 

атеросклерозом аорті. У нашому дослідженні частота змін хірургічної 

тактики склала 18,7% для пацієнтів з помірним і вираженим ураженням 

висхідної аорти, тоді як у інших авторів зміна тактики хірургічного лікування 

відбувалася трохи частіше: Hangler і ін.-  25,6% [131] і у G.Bolotin і ін. - 28% 

[168].  
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Якщо ми все ж таки працювали на зміненій ділянці аорти, то ми 

вживали ряд заходів для того, щоб уникнути  емболізації або знизити ризик 

до мінімуму.  При цьому зупиняли ШК на 3-4 секунди під час роботи апарату 

ШК в момент  перетискання аорти або зняття любого затискача з аорти  з 

метою виключення можливості нестабільних  рухливих бляшок потоком 

крові з аортальної канюлі. Цей прийом використовували у 15 (7,7%) хворих  

ІІ групи у випадках, коли неможливо було уникнути використання ШК та 

судинних затискачів. З метою профілактики емболіїї нами була використана 

техніка  видалення уламків атеросклеротичних бляшок з просвіту аорти, яка 

була виконана  майже половині пацієнтів І групи (n=91) 46,7%. І після 

основного етапу операції проводили ревізію висхідної аорти. При виявленні 

пошкодження стінки аорти після зняття затискача - профілактичне 

укріплення стінки аорти швами з тефлоновими прокладкамі.  

Клінічні результати, отримані відповідно до змін стратегії у зв'язку з 

даними УЗД і до теперішнього часу не в змозі повністю нейтралізувати ризик 

періопераційного інсульту. Можна просто припустити, що частота цих подій, 

можливо, була б ще вище у відсутності такої вибудуваної стратегії.  

Нашу позицію підтримують дані  Duda і співавт. (1995р.), що  вказали 

на сприятливу дію ЕАЕхоКГ, яка веде до подальших змін хірургічної тактики 

в групі пацієнтів, які перенесли ізольовані операції АКШ і зазначили, що 

саме хірургічна тактика, вибір якої здійснюється після ЕАЕхоКГ, впливає на 

результати, пов’язані з неврологічними ускладненнями [67].  

У нашому матеріалі ми виявили шість випадків ішемічних порушень 

мозкового кровообігу в групі порівняння (3,3%), а в групі дослідження, в якій 

виконували  ЕАЕхоКГ інтраопераційно і, залежно від результатів, міняли 

хірургічну тактику - 3 (1,5%). Ми вважаємо, що менша частота 

неврологічних ускладнень в нашому дослідженні обумовлена тим, що в групі 

з вираженим ураженням аорти ми виконували реваскуляризацію міокарда  

без використання апарату штучного кровообігу з пристінковим відтисканням 

аорти в 74 (37,9%) випадків та за технікою «по-touch aorta» у 29 (14,9%) 
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пацієнтів. А в групі з помірним ураженням аорти вибір місць канюляції, 

перетискання та відтискання аорти при виконанні АКШ  і вибір ділянки для 

накладення проксимальних анастомозів, здійснювали за допомогою 

ЕАЕхоКГ. При цьому, у всіх випадках, з метою мінімізувати маніпуляції з 

аортою, було виконано тільки по 1 проксимальному анастомозу. 

Використання церебральної оксиметрії і краніальної доплерографії є 

найбільш інформативними методами інтраопераційної діагностики НМК, що 

дозволяє своєчасно розпочати етіопатогенетичне лікування. З 107 пацієнтів - 

у шести (5,6%) інтраопераційно виявлені НМК, що дозволило вчасно почати 

лікування. 

Незалежно від того, чи виконується АКШ в умовах ШК або на 

працюючому серці, зберігається небезпека розвитку неврологічних 

ускладнень при накладенні аортального пристінкового затискачу для 

виконання проксимальних анастомозів. За даними Oren Lev-Ran і співавт. 

(2004, 2005) відхід від пристінкового відтискання аорти під час операції «off-

pump» забезпечує кращий неврологічний прогноз. Частота інсульту в (0.2% 

проти 2.2%) була значно нижчою в групі «no-touch» (1/429) порівняно з 

групою, якій виконувалися проксимальні анастомози з висхідною аортою 

[128, 108].  

Суттєвим внеском у покращення хірургічних результатів було 

впровадження інтраопераціної церебральної оксиметрії та   транскраніальної, 

що дозволяло контролювати стан кровотоку у судинах головного мозку  

пацієнта під час операції. Усього 107 (54,9%) пацієнтів основної групи  

отримали інтраопераційну діагностику мозкового кровообігу. За рахунок 

своєчасного виявлення порушень мозкового кровообігу, це допомогло 

розпочати лікування ішемічного інсульту вже в операційній та в перші 

години після операції, та стало показом до КТ та МРТ головного мозку в 

ранньому післяопераційному періоді без очікування клінічних проявів 

інсульту, що дало кращий результат після своєчасного лікування. Так, серед з 

107 пацієнтів І групи, яким інтраопераційно виконували церебральну 
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оксиметрію або транскраніальну  доплерографію, у трьох пацієнтів виникло 

порушення мозкового кровообігу (один мав транзиторну ішемічну атаку, у 

двох пацієнтів виникло гостре порушення мозкового кровообігу). На жаль, 

один пацієнт з ГПМК помер в післяопераційному періоді. 

Незважаючи на профілактичні заходи, які використовують при роботі 

на змінених ділянках аорти, другою за частотою ускладнень в нашому 

матеріалі були механічні пошкодження аорти. Як відомо, маніпуляції на 

ураженій атеросклерозом аорті можуть призводити до механічних 

пошкоджень висхідної аорти в ході операції, що призводить до масивних 

кровотеч і дисекції аорти, що може зажадати протезування ділянки, або, в 

крайніх випадках, всієї аорти [135]. Це ускладнення за даними більшості 

публікацій, реєструється з частотою від 0,02% до 0,24% з числа всіх операцій 

на відкритому серці [41, 120, 56], і  спостерігається частіше у пацієнтів, при 

операціях АКШ без апарату ШК [92]. Таке ускладнення виникло у двох 

наших  пацієнтів, що склало 1%. Частота механічного пошкодження аорти 

під час ревізії серед наших операцій відрізняється від даних літератури. 

Можливо, це пов’язано із меншим об’ємом нашого матеріалу. Тим не менш, 

нами був проведений ретельний аналіз таких випадків. Як виявилося, 

«слабкими» ділянками були: місце накладання затискача для відтиснення 

аорти під час накладання проксимальних анастомозів та ділянка поблизу 

кисетного шва для канюляції аорти, що ще раз свідчило про ризик 

додаткового ушкодження атеросклеротично зміненої аорти при маніпуляціях.  

Одним із ускладнень хірургічного лікування пацієнтів з ІХС з 

атеросклерозом аорти є емболії вінцевих судин.  В ІI групі  ми отримали таку 

проблему під час реваскуляризацій міокарда в двох (1,1%) випадках. 

Виникла гостра серцева недостатність, яку ми розцінили як "trash-heart 

syndrome" - атероемболію вінцевих артерій. В одного пацієнта це 

ускладнення виявилося летальним. В I групі було подібних ускладнень не 

було. 



 109 

Таким чином, ускладнення та летальність, пов'язана гострою серцевою 

недостатністю як наслідком емболії атероматозними масами коронарних 

артерій,  в нашому матеріалі склала 1,1%. За даними літератури частота  

пошкодження міокарда та  гостра серцева недостатність ІМ серед 

кардіальних ускладнень варіює від 3 до 12% [56, 143], що значно перевищує 

наш показник.  Ми згодні з авторами, що локальний ІМ може бути 

обумовлений як технічними помилками під час операції (перегином шунта, 

тромбозом шунта та приймаючої артерії),  так і емболією атероматозними 

масами. На нашу думку, саме остання причина виглядає  більш достовірною 

з урахуванням стану аорти, а саме - наявністю атеросклеротичних змін стінки 

аорти у наших пацієнтів.  

В нашому дослідженні окрему групу складали пацієнти з ІХС, які 

страждали на цукровий діабет. В обох групах таких хворих була значна 

кількість: в першій групі хворих на цукровий діабет виявилося 17,4%, а в 

другій групі – 28,7% хворих. Крім випадків важкої післяопераційної 

гіперглікемії, вони мали ряд особливостей, що ускладнювали перебіг 

хвороби.  За даними літератури майже у всієї групи діабетиків під час 

операцій виявлявся кальциноз висхідної аорти і дифузний атеросклероз 

коронарних артерій, що створювало додаткові технічні труднощі при 

накладенні дистальних анастомозів [55, 129].  

У хворих на цукровий діабет спостерігали інфікування рани, яке  не 

було специфічним ускладненням коронарних втручань. Але 

імунодепресивний ефект ШК, а також велика тривалість та інтенсивність 

впливу на тканини при більшості втручань підвищують чутливість 

кардіохірургічного пацієнта до інфекційних ускладнень. Цукровий діабет, 

особливо при неадекватному контролі глікемії, а на тлі літнього віку, у 

зв'язку з неминучим імунодефіцитом загоєння післяопераційних ран, може 

становити серйозну проблему післяопераційного періоду. 

У нашому спостереженні ми не мали випадків важкого 

декомпенсованого перебігу цукрового діабету, який би призвів до якого-
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небудь фатального ускладнення після хірургічного лікування, але його 

присутність у пацієнта вплинула на розвиток післяопераційної ранової 

інфекції.  Наявність цього грізного захворювання, безсумнівно, значно 

ускладнює перебіг хвороби і опосередковано погіршує як безпосередні, так і 

віддалені результати хірургічного лікування літніх пацієнтів. В нашому 

випадку нагноєння грудини було в двох пацієнтів з другої групи, де супутнім 

був діагноз ЦД. Крім того, в цих випадках були використані обидві мамарні 

артерії, що погіршило трофіку грудини. Ускладнення виявились не 

фатальними, але призвело до повторних операції з пластики грудини та 

більш тривалого часу перебування в клініці. 

Відомо, що до числа ускладнень, пов'язаних з маніпуляціями на 

ураженій аорті, відносяться також емболії атероматозними масами 

периферичних артерій  [41].  

В нашому дослідженні в першій групі дослідження ускладнень, 

пов’язаних з емболією периферичних судин було три.  Два з них -  емболія 

мезентеріальних судин, а в одному випадку - гостре погіршення трофіки 

м’яких тканин кінцівок, також обумовлено емболією відповідних судин. 

В другій групі одним з найчисленніших ускладнень виявились ішемічні 

порушення периферичного кровообігу як слідство емболії артерій 

атероматозними масами. У шістьох пацієнтів виникли дані ускладнення, що 

склало 3,2%. Серед них: у двох пацієнтів – емболії мезентеріальних судин, 

одна з яких закінчилась смертю пацієнта, у одного пацієнта – емболія 

ниркової артерії, також стала летальною. В одному випадку спостерігали 

погіршення зору, в двох - гостре погіршення трофіки м’яких тканин кінцівок. 

Кількість ускладнень  (12%) і випадків летальності (3,3%) в нашій  

групі порівняння при використанні традиційних методів діагностики та 

лікування достатньо численні, але ці результати не перевищують  даних 

літератури, за якими середня летальність може бути 4,7 % [54].  
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В основній групі, де ми на практиці застосовували усі можливі заходи 

для зниження летальності та профілактики ускладнень, пов’язаних з 

атеросклерозом висхідної аорти,  ми досягли значного успіху.  

Так, завдяки впровадженню додаткових методів діагностики та 

удосконаленню хірургічного  підходу, нам вдалося знизити частоту  

ускладнень до 5,1%, а рівень летальності до 0,5%. На відміну від  наших 

даних,  показник летальності після хірургічного лікування ішемічної хвороби 

серця у літніх хворих (з високою частотою атеросклеротичного ураження 

аорти) за результатами багаторічних спостережень коливається в різних 

клініках світу від 3% до 20% і складає в середньому 8.9% [72, 57, 78, 90, 113, 

49].  

Така суттєва різниця у показниках летальності на нашу користь 

свідчить про правильний вибраний підхід стосовно діагностики та лікування 

таких пацієнтів з ІХС, що поєднується з атеросклерозом  висхідної аорти.   
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Таким чином, в  процесі проведеного дослідження нами було 

розроблено алгоритм хірургічної реваскуляризації міокарда у пацієнтів з 

ІХС та АВА. 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм хірургічної реваскуляризації міокарда у пацієнтів з 

ІХС та АВА. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове рішення 

наукової задачі, яке полягає в удосконаленні тактики діагностики та 

хірургічного лікування хворих на ІХС, що ускладнена АВА, що дозволило 

знизити кількість ускладнень та випадків летальності на госпітальному етапі. 

Отримані нами результати дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Частота виявлення АВА III–V ступеня у пацієнтів з ІХС при 

діагностиці стандартними методами дорівнює 21,1 %, з 

використанням епіаортальної ехокардіографії – 24,1 %. 

 

2. Епіаортальна ехокардіографія є найбільш чутливим, точним і 

доступним методом діагностики атеросклеротичного ураження 

висхідної аорти з чутливістю методу 100 %, що дозволяє з високою 

точністю оцінити наявність, локалізацію, поширеність і ступінь 

атеросклеротичного ураження висхідної аорти. 

 

3. Частота виникнення ускладнень при стандартній діагностиці і 

хірургічній реваскуляризації міокарда, що пов’язані з АВА, склала 

12 %. Основними ускладненнями були: неврологічні, емболії 

периферичних артерій, спричинені пошкодженням 

атеросклеротичних бляшок та кровотечі в результаті травмування 

атеросклеротично зміненої аорти. 

 

4. Профілактика ускладнень базується на результатах обстеження 

стану висхідної аорти і включає заходи на доопераційному, 

інтраопераційному та післяопераційному етапах. На доопераційному 

етапі діагностика АВА проводиться за допомогою стандартних 

методів (ЕхоКГ, аортографія, ТЕЕхоКГ, КТ). Інтраопераційний етап 

передбачає виконання ЕАЕхоКГ для визначення непошкоджених 
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ділянок аорти для її бічного віджимання; використання хірургічної 

техніки «no-touch aorta» і АКШ на працюючому серці; при 

неможливості бокового віджимання аорти – перетискання аорти з 

кардіоплегією; струйне видалення атероматозних мас через 

підготовлений до шунтування отвір в аорті. На післяопераційному 

етапі в перші дні після операції обов’язковим є контроль 

артеріального тиску для утримування систолічного тиску в межах 

100–120 мм рт. ст. 

 

5. Використання церебральної оксиметрії і транскраніальної 

доплерографії на інтраопераційному етапі дозволяє виявити 

порушення мозкового кровообігу в момент його виникнення та 

негайно почати терапію, що покращує результат лікування. Під час 

моніторингу 107 пацієнтів основної групи у 3 (2,8 %) діагностовано 

ПМК, що дозволило провести своєчасне етіопатогенетичне 

лікування. 

 

6. Розробка та впровадження алгоритму діагностики і хірургічного 

лікування пацієнтів  з ІХС, що ускладнена АВА, дозволило знизити 

частоту ускладнень з 12 % до 5,1 % і летальність з 3,3 % до 0,5 %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

1. У хворих на ІХС в поєднанні з атеросклерозом для деталізації 

атеросклеротичного ураження стінки висхідної аорти під час 

операції рекомендується виконувати ЕАЕхоКГ з використанням 

різних датчиків, в тому числі неонатального та езофагеального. 

 

2. При атеросклеротичному ураженні висхідної аорти поперечне 

перетискання висхідної аорти та пристінкове відтискання стінки 

аорти, зняття цих затискачів рекомендовано виконувати в режимі 

зупинки ШК на 3–5 секунд. 

 

3. При середньому і важкому ступені ураження аорти рекомендовано 

виконання реваскуляризації міокарда без використання ШК або  

з технікою «nо-touch aorta». 

 

4. При виконанні операції реваскуляризації міокарда в умовах ШК  

у хворих із середнім і важким ступенем ураження висхідної аорти 

накладання проксимальних анастомозів рекомендовано виконувати  

на поперечно перетиснутій аорті. 

 

5. Після формування отворів на аорті для проксимальних анастомозів  

на шприц одягається пластиковий периферичний катетер, і 

струменем рідини всі пошкоджені атероматозні маси вимиваються з 

середини аорти.  

 

6. По закінченні основного етапу операції обов’язково виконується 

ретельна ревізія висхідної аорти з метою виявлення змін висхідної 

аорти у вигляді гематом, тріщин, деформацій та інше. При наявності 
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підозрілих ділянок спочатку оцінюють стан стінки аорти.  

 

7. У хворих з атеросклеротичним ураженням висхідної аорти 

рекомендовано максимальне використання обох мамарних артерій, 

використання композитних і секвенційних шунтів. 

 

8. Для своєчасного виявлення неврологічних ускладнень під  

час реваскуляризації міокарда під час операції рекомендовано 

контроль за кровообігом головного мозку за допомогою 

церебральної оксиметрії та транскраніальної доплерографії. 
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