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Проаналізовано результати практичного застосування алгоритму діагностичних і лікувальних 
заходів, направлених на зменшення кількості та тяжкості інтраопераційних ускладнень у паці-
єнтів із гострим аортальним синдромом. Установлено значення аутогемотрансфузії в лікуванні 
хворих із масивною крововтратою.
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Серед усіх судинних захворювань саме пато-
логія аорти значно впливає на показники інвалі-
дизації та летальності. Найнебезпечнішим про-
явом цієї патології є гострий аортальний синдром 
(ГАС), який включає гостре розшарування, інтра-
муральну гематому, травматичне ураження, в тому 
числі розрив, псевдоаневризму аорти, пенетрацію 
атеросклеротичної бляшки, запальні ураження, ге-
нетичні захворювання та вроджені аномалії аорти 
[1, 2]. Згідно з даними проєкту глобальної тяжко-
сті хвороб летальність при аневризмах та розривах 
аорти у період з 1990–2010 рр. зросла від 2,49 до 
2,78 на 100 000 населення [3]. Незважаючи на все 
більшу популярність та розвиток ендоваскулярних 
методів лікування гострої патології аорти, в бага-
тьох випадках хірургічне втручання залишається 
методом вибору [4–6]. Розвиток і використання 
нових технологій діагностики та лікування ГАС 
дали змогу знизити частоту ускладнень, ураження 
внутрішніх органів, проте післяопераційна леталь-
ність залишається високою і сягає 38–52 % навіть 
у провідних клініках світу [7–9].

Мета цього дослідження — поліпшення ре-
зультатів лікування пацієнтів із ГАС за рахунок 
зменшення кількості гострого інтраопераційного 
ураження органів і систем.

У ході дослідження було проаналізовано ре-
зультати лікування 166 хворих з ГАС із уражен-
ням грудної та/або черевної частин аорти, яких 
було прооперовано в ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН 
України» у період 2005–2019 рр. Усіх пацієнтів 
було розподілено на дві групи: основну (n = 102), 
куди увійшли хворі з ГАС, прооперовані у клініці 
з 2012 р., коли почали застосовувати на практиці 
розроблений алгоритм ведення таких пацієнтів, та 
групу порівняння (n = 64), яку становили хворі 
з ГАС, прооперовані у період від 2005 до 2012 р. 
Групи були репрезентативні за віком, статтю та 
станом тяжкості пацієнтів (р < 0,05).

У всіх осіб основної групи ми дотримувалися 
розробленого та впровадженого у практику діа-
гностично-лікувального алгоритму ведення паці-

єнтів із ГАС у перед-, інтра- та післяопераційному 
періодах. Так, при надходженні такого пацієнта до 
клініки основними завданнями були підтверджен-
ня/уточнення, максимальна конкретизація діагно-
зу та швидка організація оперативного втручання 
у короткий строк. Метою передопераційної під-
готовки пацієнтів були оцінка та за необхідності 
стабілізація стану, максимально можливе дооб-
стеження хворого для того, щоб визначити хірур-
гічну та анестезіологічну тактики. Відразу після 
надходження пацієнта до стаціонару йому про-
водили експрес-визначення показників червоної 
крові, біохімічне дослідження крові, встановлення 
її коагуляційних параметрів, катетеризацію щонай-
менше двох центральних вен, променевої артерії; 
електрокардіограму, ультразвукове дослідження 
(УЗД) серця та аорти. Паралельно призначали 
інфузійну терапію, корекцію водно-електролітного 
стану, анемії. При стабільному стані пацієнта за 
необхідності або неясності діагнозу виконували 
комп’ютерну томографію аорти. У разі нестабіль-
ного стану хворого з достовірним діагнозом його 
доставляли з приймального відділення до опера-
ційної і вже там під час стабілізації стану та ін-
дукції в наркоз отримували мінімально необхідні 
дані: групу, клінічні, електролітні показники крові 
та її газовий склад. Необхідним вважалось УЗД 
аорти для визначення доступу й тактики операції. 
Саме це дослідження є незамінним, оскільки дає 
змогу у стислий час провести топічну діагностику 
ГАС та вирішити ряд тактичних питань.

До інтраопераційних заходів ми віднесли по-
становку катетера Swan — Ganz для моніторуван-
ня параметрів центральної гемодинаміки, епіду-
рального катетера для додаткового знеболення та 
профілактики парезу кишечника. Інтубація трахеї 
проводилася без застосування міорелаксантів із 
метою запобігання кровотечі у випадку розриву 
аорти в умовах вазоплегії та зниження внутрішньо-
черевного тиску, які виникають після їх введення. 
Назогастральна або назоінтестинальна інтубація 
виконувалися для декомпресії кишечника й про-
філактики післяопераційного парезу. Хірургічне 
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втручання починали якнайшвидше в першу чергу 
для контролю над крововтратою. Обов’язковими 
були застосування апаратної реінфузії всієї крові, 
що втрачалась із розриву аорти під час доступу та 
самої операції, санації усіх гематом, що утворили-
ся у грудній, черевній порожнинах, позачеревному 
просторі, як джерел інтоксикації та післяопера-
ційних інфекційних ускладнень.

Корекцію гіповолемії, спричиненої крововтра-
тою, та геморагічного шоку здійснювали шляхом 
інфузії колоїдних і кристалоїдних препаратів 
у співвідношенні приблизно 40:60 % та під кон-
тролем іонно-електролітного балансу плазми. 
За необхідності застосовували інотропні препа-
рати для стабілізації центральної гемодинаміки 
у перед-, інтра- й післяопераційному періодах.

Найбільш значущими ускладненнями у па-
цієнтів із ГАС за системним принципом є карді-
альні, ниркові, дихальні та неврологічні [1, 4, 9]. 
Ми детально розглянемо профілактичні заходи 
саме кардіальних і ниркових ускладнень як най-
частіших у хірургії ГАС.

У пацієнтів групи порівняння спостерігала-
ся велика кількість пери- та післяопераційних 
ускладнень, що були причиною несприятливого 
результату лікування ГАС. Найпоширенішими 
були кардіальні (27,4 % випадків), зокрема гострий 
інфаркт у 7 (10,94 %) пацієнтів, з них 6 (85,71 %) 
померли. Тимчасова ішемія міокарда спостері-
галася у 4 (6,25 %) пацієнтів і була купірувана. 
Грубі шлуночкові порушення ритму зафіксовано 
у 3 (4,69 %) пацієнтів, із них 1 (33,33 %) помер. 
Ще у 3 (4,69 %) пацієнтів розвинулася гостра 
серцева недостатність, що призвело в 2 (66,67 %) 
випадках до летального кінця.

Оскільки у хворих основної групи ми дотри-
мувалися тактики якнайшвидшого оперативного 
втручання, у нас не було можливості проводити 
повноцінне обстеження їхніх органів і систем, адек-
ватну медикаментозну підготовку та захист міокарда 
й коронарного русла на передопераційному етапі. 
Тому обов’язковими були докладний збір кардіо-
логічного й соматичного анамнезу (за можливості), 
виконання електрокардіограми та УЗД серця, кон-
троль параметрів центральної гемодинаміки, аде-
кватна корекція волемічного статусу, електролітного 
балансу, анемії на перед-, інтра- та післяоперацій-
ному етапах лікування. Під час усієї операції про-
водилася медикаментозна профілактика порушень 
міокардіального метаболізму та коронарного крово-
току, а в післяопераційному періоді важливу роль 
відігравала штучна вентиляція легень (ШВЛ), яку 
продовжували до повної стабілізації показників гемо-
динаміки, електролітного балансу та корекції анемії.

З усіх хворих основної групи гострий інфаркт 
міокарда під час оперативного втручання відзна-
чено у 3 (2,94 %) пацієнтів, ще у 5 (4,90 %) за-
фіксовано інтраопераційну ішемію міокарда, яка 
була купірувана медикаментозно і не призвела до 
тяжких наслідків. Грубі шлуночкові порушення 
ритму зафіксовано у 2 (1,96 %) пацієнтів, які по-

мерли. Гостра серцева недостатність різного ступе-
ня тяжкості спостерігалася у 4 (3,92 %) пацієнтів, 
2 (50,0 %) з яких померли.

Наступними за тяжкістю та впливом на резуль-
тат лікування є ниркові ускладнення, що стають 
частою причиною післяопераційної летальності 
у пацієнтів із ГАС. Серед усіх пацієнтів із ниркови-
ми порушеннями летальність становила 66,7 % ви-
падків. Причинами розвитку ниркових ускладнень, 
а саме гострої ниркової недостатності можуть бути 
початковий стан нирок (хронічні захворювання, 
гостра та хронічна ниркова недостатність різного 
генезу); порушення гемодинаміки, електролітного 
балансу, гостра анемія та гіпотонія на перед-, ін-
тра- й післяопераційному етапах лікування ГАС; 
інтраопераційне ішемічне ураження нирок уна-
слідок занадто довгого перетискання аорти вище 
ниркових артерій; емболізація ниркових артерій 
тромботичними масами; масивна гемотрансфузія 
тощо. Установити конкретну причину виникнення 
гострої ниркової недостатності у пацієнтів із ГАС 
не завжди можливо. До того ж у більшості випадків 
визначається комбінація кількох чинників. Саме че-
рез це ми вважаємо обов’язковим застосовувати усі 
можливі лікувально-профілактичні заходи, спрямо-
вані на попередження та/або зменшення ураження 
нирок і розвитку гострої ниркової недостатності.

Ураховуючи значний внесок анемії, гіповолемії, 
гіпотонії та ішемії у розвиток гострого ураження 
нирок, першочерговими завданнями були зменшен-
ня до- та інтраопераційної крововтрати, зупинка 
кровотечі та зменшення часу перетискання аорти. 
Якщо перетиснути аорту традиційним способом за 
допомогою судинного затискача не було можли-
вості, використовували тимчасову балонну оклю-
зію аорти та її гілок. В екстрених випадках під час 
операцій на черевній аорті за відсутності достатньої 
візуалізації або можливості виконання маніпуляції 
аорту перетискав асистент рукою в супрареналь-
ному відділі вище аневризми. Таким чином зупи-
няли аортальну кровотечу, і оператор мав можли-
вість виділити аорту для подальшого втручання.

Додаткової уваги потребує питання захисту 
нирок при масивних гемотрансфузіях, які часто 
супроводжують лікування ГАС. Із цією метою із 
2012 р. у пацієнтів із ГАС під час оперативних 
втручань ми почали використовувати апарат для 
реінфузії крові. Єдиним протипоказанням до цього 
вважаємо наявність аорто-кишкового сполучення 
у зв’язку з високою ймовірністю виникнення ін-
фекційних ускладнень.

Ефективність та доцільність аутогемотранс-
фузії можна оцінити, якщо порівняти обсяги кро-
вовтрати та інфузії донорських препаратів крові 
в обох групах і вихідні дані гематокриту в після-
операційному періоді (табл. 1).

В обох групах корекція крововтрати прово-
дилась інтраопераційно, і показники гематокриту 
наприкінці операції статистично не відрізняли-
ся: в основній групі він у середньому становив 
30,1±5,7 %, у групі порівняння — 29,4±5,5 %. Вод-
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ночас об’єм інфузії донорських препаратів крові 
статистично нижчий в основній групі (401±245 
проти 817±399 у групі порівняння, р < 0,05). 
Ще один важливий показник, який суттєво від-
різнявся в обох групах, — рівень гематокриту на 
другу добу післяопераційного періоду. В основній 
групі він становив у середньому 30,9±3,5 %, а в гру-
пі порівняння лише 25,1±4,1 %, що є статистично 
значущим показником (р < 0,05) на користь за-
стосування аутогемотрансфузії. Таку різницю в по-
казниках гематокриту в досліджуваних групах на 
другу добу після оперативного втручання можна 
пояснити секвестрацією та руйнуванням донор-
ських еритроцитів у післяопераційному періоді. 
Пацієнти, що отримували аутогемотрансфузію 
еритроцитарного концентрату, мали більш ста-
більні показники гемодинаміки, менш виражені 
прояви катаболізму й периферичного ангіоспазму.

Зменшення об’єму переливання донорської 
крові вплинуло на частоту розвитку гострої нир-
кової недостатності: якщо до 2012 р. її прояви 
в післяопераційному періоді відзначали у 31,25 % 
хворих із ГАС, то починаючи з цього року зазна-
чений показник знизився до 15,2 %.

Серед пацієнтів, які не отримували аутоге-
мотрансфузію при масивних крововтратах (група 
порівняння), у ранньому післяопераційному пері-
оді на відміну від хворих основної групи типови-
ми були тахікардія, підйоми артеріального тиску, 
зниження гемоглобіну, темпу діурезу, підвищення 
рівнів азотемії та білірубіну крові.

Достовірно відрізнявся і парціальний тиск 
кисню в артеріальній крові, що свідчить про по-

рушення його транспорту в організмі. У пацієн-
тів основної групи він був достовірно вищий, ніж 
у групі порівняння, як під час проведення ШВЛ, 
так і при переході на самостійне дихання (табл. 2).

Відрізнялися й строки екстубації таких пацієн-
тів. Якщо у групі порівняння строк відновлення пов-
ноцінного дихання становив приблизно 24–72 го-
дини, то в основній групі — 12–18 годин (р < 0,05). 
Ми вважаємо це також проявом впливу зменшення 
об’єму трансфузії донорських препаратів крові, 
а отже, кращого транспорту кисню в організмі.

У результаті використання розробленого алго-
ритму перед- та інтраопераційного ведення паці-
єнтів із ГАС вдалося достовірно знизити терміни 
перебування пацієнтів у стаціонарі: від 17,8±3,1 
ліжко-днів у групі порівняння до 10,4±2,1 ліжко-
днів в основній групі (р < 0,05) загалом за рахунок 
скорочення строку перебування у реанімаційному 
відділенні.

За результатами проведеного дослідження 
можна зробити такі висновки.

Запропонований діагностично-лікувальний ал-
горитм дає змогу скоротити терміни та підвищити 
ефективність надання допомоги пацієнтам із ГАС.

Запрограмована та систематична профілактика 
найпоширеніших і найнебезпечніших інтраопера-
ційних ускладнень ГАС запобігає їх виникненню, 
зменшує їх тяжкість, покращує результат лікування 
таких пацієнтів, зменшує строки їх перебування 
у стаціонарі та вартість самого лікування.

Використання інтраопераційної аутогемо-
трансфузії сприяє зниженню загального об’єму 
крововтрати, інфузії донорських препаратів і, як 
наслідок, частоти гострих уражень нирок і легень 
в інтраопераційному й ранньому післяоперацій-
ному періодах.

Загальні результати лікування ГАС великою 
мірою залежать від накопиченого досвіду фахівців 
і оснащення спеціалізованого стаціонару.
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* р < 0,05.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ АОРТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

О. В. БУЧНЕВА, Ю. В. ПИСКЛОВА

Проанализированы результаты практического использования алгоритма диагностических и ле-
чебных мероприятий, направленных на уменьшение количества и тяжести интраоперационных 
осложнений у пациентов с острым аортальным синдромом. Установлено значение аутогемотранс-
фузии в лечении больных с массивной кровопотерей.

Ключевые слова: аорта, острый аортальный синдром, аневризма аорты, расслоение аорты, хирур-
гическое лечение, аутогемотрансфузия.

PREVENTION OF INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS  
IN PATIENTS WITH ACUTE AORTIC SYNDROME

O. V. BUCHNIEVA, Yu. V. PISKLOVA

The results of practical application of the algorithm of diagnostic and therapeutic measures aimed 
at reducing the number and severity of intraoperative complications in the patients with an acute 
aortic syndrome have been analyzed. The importance of autohemotransfusion when treating the pa-
tients with massive blood loss has been established.

Key words: aorta, acute aortic syndrome, aortic aneurysm, aortic dissection, surgical treatment, autohe-
motransfusion.
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