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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: У структурі серцево-судинних захворювань
оклюзійно-стенотичні ураження артерій нижніх кінцівок займають друге місце, 
поступаючись тільки ішемічній хворобі серця (Гудз І.М. та співавт., 2017; 
Conte M.S., 2013; Twine C.P., et al., 2014). Частота їх складає 300 випадків на 
1 млн. населення в рік, причому за останнє десятиліття кількість хворих з 
патологією артерій нижніх кінцівок зросла майже у півтора рази і склала 5-8% 
(Русин В.І., 2012; Javerliat I., 2010).

Більш ніж у 50% пацієнтів виявляють атеросклеротичне ураження 
стегново-дистальних сегментів, проблемою залишається частий розвиток 
хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Лише у половини пацієнтів 
вдається зберегти ішемізовані кінцівки, первинні ампутації вже на першому 
році спостереження виконують у 25-35,2%, а летальність сягає 20% (Венгер І.К. 
та співавт., 2017; Neville R.F. et al., 2012).

Оклюзійно-стенотичні ураження стегново-дистальних сегментів
призводять до критичної ішемії в 35-64,7% випадків, причому 85% з них 
припадає на пацієнтів похилого та старечого віку (Radhakrishnan Raju et al., 
2016; Rollins K.E. et al., 2012). Якщо взяти до уваги той факт, що 90% ампутацій 
виконуються з приводу судинної патології, то частота розвитку критичної 
ішемії нижніх кінцівок складає від 500 до 1000 на 1 млн. населення, що 
відповідає новому випадку на кожні 100 пацієнтів із переміжною кульгавістю 
протягом року (Никульников П.И., 2014).

Хірургічне лікування хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижче 
пахвинної зв’язки є складним завданням і нерідко не забезпечує повного 
відновлення кровоплину (Gras T. et al., 2016; Mc Quade K. et al., 2010). Успіхи 
судинної хірургії та досягнення в хірургічній техніці дозволили обґрунтувати 
доцільність агресивної реваскуляризації. Реконструктивні операції на артеріях 
стегново-дистальних сегментів з метою ліквідації КІНК стали стандартними 
оперативними втручаннями для судинних хірургів. Однак необхідність 
повторних реконструкцій виникає в 1/3 первинно оперованих хворих, а частота 
тромбозів і рестенозів коливається від 6 до 42%. Рання післяопераційна 
летальність у хворих з КІНК сягає 4,5% (Губка О.В., 2012; Davaine J.-M., 2013; 
Yen H.-T. et al., 2014).

Якість життя хворих з КІНК статистично достовірно покращується після 
вдалої реконструктивної операції згідно таких показників, як біль, фізична 
активність, роль фізичних та емоційних проблем. Виконання ж високої 
ампутації за всіма параметрами знижує якість життя порівняно до пацієнтів зі 
збереженими кінцівками (Gras T., 2016).

Реконструктивні втручання на артеріях гомілки та стопи іноді 
залишаються єдиним шансом уникнути ампутації при хронічній критичній 
ішемії кінцівки (Graziani L., 2017; Rashid H. et al., 2013). Багатоповерховість 
атеросклеротичного ураження є типовою для пацієнтів із хронічною критичною 
ішемією кінцівки, і морфологічні передумови рідко створюють ідеальні умови
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для виконання дистальної реконструкції (Ковальчук Л.Я., 2012; Никоненко О.С. 
та співавт., 2012; Uhl C. et al., 2015).

Таким чином, проблема вибору тактики хірургічного лікування критичної 
ішемії нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 
гомілкових артерій залишається актуальною, до кінця не з ’ясованою і, 
безперечно, потребує подальшого вивчення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі хірургії №2 згідно з планом 
наукових досліджень Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького. Робота є фрагментом наукової роботи кафедри хірургії №2 
медичного факультету №2 Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького «Прогнозування, діагностика та лікування 
гемодинамічних розладів та інфекційно-запальних ускладнень у хірургії, 
серцево-судинній хірургії та трансплантології» (державної реєстрації 
№0115U000038, шифр теми ІН.21.00.0001.15, термін виконання 2014-2018 р.), 
де дисертант є співвиконавцем.

Мета дослідження -  покращення результатів хірургічного лікування 
критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними 
ураженнями гомілкових артерій шляхом оптимізації комплексної діагностично- 
лікувальної тактики та вдосконалення методів реконструктивних операцій 
відповідно до причин та особливостей перебігу ішемії, прогнозування та 
профілактики окремих післяопераційних ускладнень.

Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання:
1. Вивчити особливості етіопатогенезу та клініки критичної ішемії 

нижніх кінцівок при оклюзійно-стенотичних ураженнях гомілкових артерій.
2. Встановити діагностичну цінність інструментальних методів 

діагностики та визначити місце дуплексного ультразвукового сканування в 
комплексі передопераційного обстеження та плануванні реконструкцій 
гомілкових артерій.

3. Оптимізувати тактику реконструкційної хірургії гомілкових 
артерій залежно від типу оклюзійно-стенотичного ураження.

4. Удосконалити існуючі та запропонувати нові методи хірургічних 
втручань на артеріях гомілки та стопи.

5. Визначити шляхи профілактики та корекції післяопераційних 
тромботичних ускладнень.

6. Оцінити ефективність впровадженої комплексної діагностично- 
лікувальної тактики при критичній ішемії нижніх кінцівок на грунті оклюзійно- 
стенотичних уражень гомілкових артерій та встановити відповідні 
прогностичні критерії.

О б ’єкт дослідження -  критична ішемія нижніх кінцівок на грунті 
оклюзійно-стенотичних уражень гомілкових артерій.

Предмет дослідження -  етіопатогенез та клініка ішемії нижніх кінцівок у 
хворих з патологією гомілкових артерій, ультразвукові та ангіографічні
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показники, тактика реконструкційної хірургії, післяопераційні тромботичні 
ускладнення, прогностичні критерії.

Методи дослідження -  анкетно-анамнестичні, загально-клінічні та 
інструментальні методи (ультразвукове та ангіографічне дослідження) та 
математично-статистичні методи (для опрацювання отриманих результатів 
дослідження).

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані результати 
наукового пошуку дозволили доповнити вивчення проблеми критичної ішемії 
нижніх кінцівок та запропонувати комплексну діагностично-лікувальну тактику 
при оклюзійно-стенотичних ураженнях гомілкових артерій. Вперше досліджено 
особливості етіопатогенезу критичної ішемії нижніх кінцівок при патології 
артерій гомілок залежно від віку, тривалості захворювання та супутньої 
патології.

За результатами проведеного дослідження нами вперше встановлено 
діагностичну цінність дуплексного ультразвукового сканування гомілкових 
артерій у діагностиці та виборі хірургічної тактики. Доведено можливість та 
переваги самостійного застосування методу як неінвазійного та 
високоінформативного, що підтверджується подібною діагностичною точністю 
порівняно з рентгенконтрастною ангіографією.

Уточнені дані щодо ефективності різних хірургічних методів 
реконструкції шляхів відтоку на основі аналізу ранніх і віддалених результатів. 
Вперше встановлено переваги реваскуляризації дистального сегменту єдиної 
прохідної артерії гомілки чи стопи, а також двох артерій гомілки, порівняно з 
більш проксимальними реконструкціями. При аналізі віддалених результатів 
уперше виявлено покращення функціонування шунтів, проведених на гомілці 
екстраанатомічно. Нами запропоновано нові ефективні способи використання 
стегнової вени та променевої артерії як аутологічного матеріалу для повторних 
стегново-дистальних реконструкцій. Уперше встановлено, що результати 
застосування низькомолекулярних гепаринів для профілактики ранніх 
ретромбозів не залежать від призначеного дозування, проте спостерігається 
тенденція до покращення результатів у поєднанні з подвійною дезагрегантною 
терапією

Вперше, на основі проведеного дослідження, розроблено та оптимізовано 
комплексну діагностично-лікувальну тактику, що дозволило покращити 
безпосередні результати та зменшити необхідність високих ампутацій при 
низькій летальності та зниженні частоти місцевих та системних ускладнень. 
Методом логістичної регресії встановлено прогностичні чинники, які при 
поєднаній дії мають вплив на функціонування реконструкції та збереження 
кінцівок у віддаленому періоді.

Практичне значення одержаних результатів. Обгрунтовано 
доцільність самостійного застосування дуплексного ультразвукового 
сканування в діагностиці та виборі хірургічної тактики у хворих з критичною 
ішемією нижніх кінцівок на грунті оклюзійно-стенотичних уражень гомілкових 
артерій. Запропонований діагностичний алгоритм дозволив обмежити ризики



4

використання інвазійної рентгенконтрастної ангіографії в комплексі 
передопераційного обстеження.

На основі проведеного аналізу результатів реконструкційних операцій 
запропоновано використовувати дистальні сегменти артерій гомілки та стопи у 
якості шляхів відтоку. Доведено переваги застосування кондуїтів з малими 
підшкірними венами ніг, основними венами рук, а також променевими 
артеріями з обмеженням імплантації синтетичних протезів стегновою зоною. 
Відзначено тенденцію до покращення функціонування шунтів, проведених на 
гомілці екстраанатомічно.

Для попередження післяопераційних тромботичних ускладнень після 
реконструктивних операцій запропоновано застосування низькомолекулярних 
гепаринів у профілактичних дозах, особливо в поєднанні з подвійною 
дезагрегантною терапією. При резидуальній ішемії нижніх кінцівок після 
реваскуляризації визнано доцільним призначення цілостазолу та 
простагландину Е1.

Запропонована і впроваджена нами діагностично-лікувальна тактика при 
критичній ішемії нижніх кінцівок на грунті оклюзійно-стенотичних уражень 
гомілкових артерій забезпечила покращення безпосередніх і віддалених 
результатів реконструкційних операцій при низькій летальності та зниженні 
частоти місцевих та системних ускладнень. За результатами проведеного 
дослідження отримано патент України на корисну модель№117159 «Спосіб 
повторної стегново-дистальної реконструкції з використанням стегнової вени».

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати 
дослідження впроваджені в практику роботи відділення судинної хірургії 
Волинської обласної клінічної лікарні (затв. 30.06.2017); відділення судинної 
хірургії обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківськ (затв. 30.06.2017); 
відділення судинної хірургії комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівська обласна клінічна лікарня» (затв. 12.06.2017); відділення серцево- 
судинної хірургії комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» 
(затв. 15.01.2018); відділення судинної хірургії комунального закладу 
Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» (затв. 
16.01.2018). Практичні та теоретичні результати використовуються у 
педагогічному процесі кафедри хірургії №2 Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою 
науковою працею здобувача. У наукових працях, які опубліковані у 
співавторстві, використано матеріал досліджень автора. Здобувачем самостійно 
проведено літературно-патентний пошук щодо досліджуваної теми, вибір 
об’єму та методів дослідження, встановлення мети та завдань, підбір хворих з 
розподілом на відповідні групи. Самостійно проведено 301 аналіз медичних 
карт стаціонарних хворих, результатів обстеження та лікування пацієнтів на 
базі відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. 
Здобувач особисто брав участь в оперативному лікуванні хворих. Автором 
проведено статистичну обробку первинного матеріалу, аналіз та узагальнення
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результатів. Обгрунтування висновків та практичних рекомендацій проведено 
здобувачем разом з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та матеріали 
дисертаційної роботи викладені та обговорені на ІІІ з'їзді судинних хірургів 
України (Донецьк, 2010); IV з'їзді судинних хірургів України (Ужгород, 2012); 
VI Mi^dzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych (Katowice, 
Poland, 2014); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Сухарєвські читання» (Київ, 2014); V з'їзді судинних хірургів, 
флебологів та ангіологів України (Київ, 2017); Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної хірургії» (Київ, 2017).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових робіт, із яких 
8 статей: 7 - у  наукових фахових виданнях України, 1 -  в іноземному 
періодичному виданні (Індія); отримано 1 патент на корисну модель та за 
результатами участі у науково-практичних конференціях опубліковано 4 тез по 
тематиці дослідження.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою 
на 167 сторінках друкованого тексту (основний обсяг -  113 сторінок), 
складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів 
дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, 
додатків. Список використаної літератури нараховує 179 найменувань, з них 20 
кирилицею та 159 латиницею. Робота ілюстрована 18 таблицями та 49 
рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконане на основі 
комплексного клінічного, лабораторно-інструментального обстеження та 
ретроспективного і проспективного аналізу безпосередніх та віддалених 
результатів проведеного хірургічного лікування 301 хворого з критичною 
ішемією нижніх кінцівок (КІНК) на грунті оклюзійно-стенотичного ураження 
(ОСУ) гомілкових артерій (ГА) у відділенні судинної хірургії Львівської 
обласної клінічної лікарні за період з 2005 по 2015 рр..

Порівняльну групу (група І) склали 24,25% пацієнтів (n=73), які 
перебували в стаціонарі з 01.01.2005 по 31.12.2009 рр. та оперовані за 
стандартними, загальноприйнятими методиками. Основну групу (група ІІ) 
склали 75,75% пацієнтів (n=228), які перебували в стаціонарі з 01.01.2010 по 
31.12.2015 рр. та оперовані згідно новітніх методик, із використанням 
сучасніших та ефективніших методів та вдосконаленої техніки реконструкцій, 
мікросудинного інструментарію.

Час спостереження за пацієнтами склав 10 років, в середньому 5,3+2,7 
років. Серед досліджуваних хворих переважали чоловіки -  85,05±2,06% 
(n=256), жінок було 14,95±2,06% (n=45).
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Вік хворих коливався від 20 до 85 років, середній вік склав 63,10±0,68 
років. Більшість досліджуваних (82,39%) мала вік у межах 50-79 років, а саме: 
60-69 років (32,89±2,71%), 70-79 років (29,24±2,62%) та 50-59 років 
(20,27±2,32%). Найрідше захворювання діагностувалось у осіб до 40 років - 
3,65±1,08% (n=11), з них: у двох чоловіків до 20 років, у чотирьох чоловіків 20
29 років та у чотирьох чоловіків і однієї жінки 30-39 років. Вік від 80 до 85 
років мали 15 хворих (4,98±1,25%).

У структурі етіопатогенетичних причин ОСУ ГА домінував атеросклероз 
(92,69±1,5%, n=279), значно рідше виявляли постемболічні оклюзії 
(5,32±1,29%, n=16), атеросклеротичні аневризми (4,32±1,17%, n=13) та 
ендартеріїт (1,99±0,81%, n=6).

У більшої частини досліджуваних пацієнтів (74,09±2,53%, n=223), окрім 
основних захворювань, ще були супутні хвороби, які обтяжували перебіг ОСУ 
ГА. Найчастіше зустрічались ішемічна хвороба серця (ІХС) -  у 52,16±2,88% 
випадків (n=157) та артеріальна гіпертензія (АГ) -  у 39,20±2,81% випадків 
(n=118). Окрім того, у 22,59±2,41% пацієнтів (n=68) був цукровий діабет (ЦД), 
у 10,96±1,80% (n=33) -  порушення мозкового кровообігу (ПМК) та у 
1,66±0,74% (n=5) -  дихальна недостатність (ДН).

У комплексі діагностичних обстежень хворим проводилось ультразвукове 
дуплексне сканування (УЗДС) на апаратах SonoScape SSI-1000 та Samsung 
SONOACE R3, а також рентгенконтрастна ангіографія (РАГ) на 
ангіографічному комплексі SIEMENS Healthcare Refurbished Systems, США.

Основними показаннями до операції була ступінь ішемії нижніх кінцівок 
(НК). Хворим з гострою ішемією І -  ІІБ, ІІІА та хронічною ішемією ІІІБ -  IV ст. 
виконали різноманітні реконструктивні операції під перидуральним 
(99,00±0,57%) або іншим наркозом (1,00±0,57%). У хворих із пізньою 
реоклюзією при повторній операції застосували метод реваскуляризації нижніх 
кінцівок із використанням аутовени та штучного матеріалу в якості шунтів.

Результати лікування залежали від рівня накладання дистального 
анастомозу та якості вибраного матеріалу для реконструкції. В залежності від 
формування дистального анастомозу хворих, яким виконувались реконструкції, 
поділено на підгрупи. Пацієнти, яким проводили формування дистального 
анастомозу із задньою гомілковою артерією (ЗГА), склали підгрупу 1, з 
передньою гомілковою артерією (ПГА) -  підгрупу 2. У підгрупу 3 увійшли 
пацієнти з формуванням анастомозу з тібіоперонеальним стовбуром (ТПС). У 
підгрупі 4 хворим накладали анастомоз з малогомілковою артерією (МГА), у 
підгрупі 5 проводили стопне шунтування та в підгрупі 6 -  секвенційне 
шунтування з декількома артеріями гомілки.

У більшості випадків формування дистального анастомозу здійснювалося 
із задньою (50,83±2,88%, n=153) та передньою (23,26±2,44%, n=70) 
великогомілковими артеріями. Рідше в якості шляхів відтоку використовували 
ТПС (6,64±1,44%, n=20), МГА (5,32±1,29%, n=16), секвенційне шунтування 
виконано в 7 хворих (2,33±0,87%).
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Як відомо артерії нижче медіальної кісточки у 50% є більш придатними 
для реконструкції, тому відповідна локалізація дистального анастомозу є 
оптимальною в хірургічному лікуванні пацієнтів з КІНК. Шунти до артерій 
стопи характеризуються відмінними показниками віддаленої прохідності та 
збереження кінцівки як у пацієнтів із діабетом, так і без діабету. У нашому 
дослідженні стопні шунтування виконані в 35 (11,63±1,85%) пацієнтів.

Перевагу віддавали способу формування анастомозу «кінець-у-бік» 
(90,70±1,67%, n=273), за методикою «кінець-у-кінець» дистальний анастомоз 
сформовано в 28 хворих (9,30±1,67%). Проксимальний анастомоз у більшості 
хворих формували з проксимальною (33,22±2,71%, n=100) та дистальною 
(12,62±1,91%, n=38) третинами поверхневої (ПСА) та загальною (ЗСА) 
(16,94±2,16%, n=51) стегновими артеріями. У решти 37,22% (n=112) хворих 
проксимальний анастомоз сформували в позицію ПСА, глибоку артерію стегна 
(ГСА), підколінну артерію (ПкА) вище та нижче суглобової щілини, зовнішню 
клубову артерію (ЗовнКА), функціонуючий чи детромбований стегново- 
підколінний шунт (СПШ) та аорто (клубово)-стегновий протез.

В якості шунта використовували велику (ВПВ) та малу (МПВ) підшкірні 
вени, підшкірні вени руки, стегнову вену (СВ), променеву артерію та 
синтетичний протез (СП). У значної кількості хворих (84,05±2,11%, n=253) 
була використана аутовена, а 47 пацієнтів (15,61±2,09%) застосовували 
комбінацію матеріалу (ВПВ та МПВ, СВ, основна вена руки, променева артерія 
та СП), в одного хворого (0,33±0,33%) -  протез.

Отримані в ході виконання наукової роботи первинні дані вносилися в 
спеціально розроблені таблиці у вигляді абсолютних величин з наступним 
статистичним опрацюванням на персональному комп’ютері з використанням 
програм “М іс і^ о й  Excel” та “Statistica”.

Результати дослідження та їх обговорення. Складність операцій на 
артеріях гомілки зумовлена як поширеними ураженнями прилеглих 
артеріальних басейнів, так і топографо-анатомічними особливостями 
проведення шунта та параметрами реконструйованих судин.

У процесі виконання даної роботи, ґрунтуючись на клінічних 
спостереженнях та отриманих результатах, розробили основи діагностично- 
лікувальної тактики у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 
гомілкових артерій:

застосування дуплексного ультразвукового сканування та 
рентгенконтрастної ангіографії як базисного в комплексі передопераційних 
обстежень для встановлення причини оклюзійно-стенотичного ураження 
гомілкових артерій;

визначення хірургічної тактики до реконструкції гомілкових артерій при 
оклюзійно-стенотичному ураженні;

обов’язкова реконструкція шляхів відтоку з максимально можливою 
реваскуляризацією гомілкових артерій;

виконання реконструкції дистального анастомозу в межах інтактних 
артеріальних сегментів.
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При вивченні особливостей етіопатогенезу ОСУ ГА, згідно з віковим 
розподілом за статтю, встановлено, що середній вік жінок є достовірно (р<0,01) 
вищим, ніж у чоловіків: 68,66±1,66 років проти 62,13±0,73 років, відповідно. 
Серед чоловіків на першому місці захворюваність переважала у віковій групі 
60-69 років (33,59±2,95%), на другому -  70-79 років (27,34±2,79%), на третьому 
-  50-59 років (22,66±2,62%), тоді як серед жінок навпаки: перше місце -  70-79 
років (40,00±7,30%), друге -  60-69 років (28,89±6,76%), третє -  80-85 років 
(15,56±5,40%). Наймолодший пацієнт серед чоловіків був віком 20 років, тоді 
як серед жінок -  39 років. Найстаршими досліджуваними були один чоловік та 
2 жінок віком 85 років.

Аналізуючи залежність виникнення основних захворювань від віку, 
встановлено достовірний (р<0,05) прямий середньої сили кореляційний зв’язок 
(r=+0,39) для атеросклерозу. Таким чином, чим старший вік, тим більша 
ймовірність виникнення атеросклерозу. Найвищі показники цього 
захворювання є у віці 60-69 років -  третина всіх випадків (34,77±2,85%), а 
найнижчі -  до 40 років (0,72±0,51%). Для інших нозологій дані зв’язки не були 
доведені, хоча більшість випадків ендартеріїту (п’ять із шести) були у віці до 40 
років, по чверті випадків аневризми (23,08±11,69%) -  у групах до 40 та 60-69 
років та чверть випадків п/е оклюзії (25,00±10,83%) -  у віці 50-59 років

Оцінюючи тривалість захворювання залежно від віку, встановлено, що у 
всіх вікових групах переважав термін від 1 до 5 місяців, зокрема: у 8-ми з 10-ти 
осіб 70-79 років, у 7-ми з 10-ти осіб віком 40-69 років та у кожного другого у 
віці до 40 років та старше 80-ти років. Короткий термін захворювання був 
характерний для осіб найстаршої вікової групи 80-85 років. Практично у 
кожного другого (46,67±12,88%) із цієї групи тривалість розвитку патології 
була менше одного місяця, що було достовірно (р<0,05) частішим, ніж осіб 
вікових груп 40-59 та 70-79 років. У третини пацієнтів віком до 40 років також 
спостерігали такий короткий термін. Вікових відмінностей у пацієнтів при 
довших періодах захворювань не встановлено. Середня тривалість лікування 
пацієнтів становила 25,56±1,03 дні.

Ми порівняли діагностичну цінність РАГ та дуплексного УЗС при 
обстеженні шляхів притоку та відтоку крові у хворих з ПТ АСП. Практично 
всім хворим (99,67±0,33%), що поступали у стаціонар, проводилась 
ультразвукова доплерографія. Відзначена висока чутливість (95,50%) та 
специфічність (95,00%) цього методу, а інтраопераційне співпадіння 
констатовано в 95,33% випадків. Контрастна ангіографія проводилася більшій 
частині пацієнтів (68,11 ±2,69% випадків), інтраопераційне співпадіння склало 
97,07%. Цей метод за показниками інформативності для діагностики ураження 
артерій нижніх кінцівок також показав високу чутливість (97,40%) та 
специфічність (92,31%). Одинакові діагнози при методах УЗДГ та РАГ були в 
196 з 204 випадків, що склало 96,08%.

У пацієнтів із непридатними для використання або відсутніми з тих чи 
інших причин магістральними підшкірними венами ніг використовували 
комбінації синтетичного матеріалу, вен рук, променеву артерію. Нами
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запропоновано новий спосіб використання стегнової вени в якості 
аутовенозного шунта для стегново-дистальних реконструкцій, зокрема при 
повторних оперативних втручаннях. Таким чином, в основу корисної моделі 
поставлено завдання покращити результати повторної стегново-дистальної 
реконструкції шляхом використання стегнової вени як аутологічного матеріалу, 
який би забезпечував достатню довжину шунта та довготривале 
функціонування реконструкції зі збереженням кінцівки. Запропонований спосіб 
дозволяє зберегти критично ішемізовану кінцівку шляхом виконання повторної 
стегново-дистальної реконструкції при нестачі або невідповідності іншого 
аутологічного матеріалу. Крім того, пропонований спосіб дозволяє створити 
відповідні геометричні параметри реконструкції шляхом формування 
комбінованого шунта та уникнути потенційних ускладнень, пов'язаних із 
використанням синтетичних судинних протезів, зокрема інфекційних (патент 
України на корисну модель №117159 від 26.06.2017).

Канал для проведення шунта у більшості пацієнтів (92,69±1,50%, n=279) 
був створений анатомічним шляхом. Нами запропоновано екстраанатомічне 
проведення стегново-дистального шунта у нижній третині гомілки, яке 
застосовано у 22 хворих (7,31±1,50%).

Матеріалом для формування анастомозів у значної кількості хворих 
(84,05±2,11%) була аутовена. В одного пацієнта підгрупи 3 використовували 
синтетичний протез та у 47 пацієнтів (15,61±2,09%) комбінацію матеріалу. 
Найчастіше комбінацію матеріалу для анастомозів використовували у підгрупі 
6 -  57,14±18,70% випадків з числа всіх операцій у цій підгрупі, в тому числі по 
50% велика підшкірна вена (ВПВ) + мала підшкірна вена (МПВ) та ВПВ + СП. 
Застосовували комбінації матеріалу у близько чверті пацієнтів підгруп 2, 2а та 
2б. Найпоширенішою була комбінація ВПВ + СП -  у 40-50% випадків. Також 
частіше середнього значення (25,00±10,83%) було відмічено використання 
комбінацій у підгрупі 5б -  ВПВ + МПВ (75%) та ВПВ + СП (25%). У 
поодиноких випадках (по 2-3 пацієнти) були задіяні інші комбінації матеріалу: 
СП + Артерія -  6,38±3,57% (у підгрупах 1 та 2а), ВПВ + Артерія - 4,26±2,94% 
(у підгрупах 1б та 2б), ВПВ + Стегнова вена (СВ) - 4,26±2,94% (у підгрупах 2а 
та 2б), СВ + СП - 4,26±2,94% (у підгрупі 2а), МПВ + СВ -  2,13±2,10% (один 
пацієнт у підгрупі 2б). Найменше використання комбінованого матеріалу було 
застосовано у підгрупах 1, 3, 4 та 5а.

Безпосередні результати хірургічного лікування хворих з ОСУ ГА 
оцінювали згідно з показниками реваскуляризації нижніх кінцівок, за рівнем 
високих ампутацій та летальності до 30 доби після реконструкцій. 
Післяопераційні ускладнення класифікували як місцеві та загальні (системні) 
згідно з рекомендаціями Bradbury A.W. et al. (2010). Віддалені результати 
аналізували за показниками кумулятивної прохідності та збереження кінцівок, а 
також кумулятивного виживання, вирахуваних моментним методом Каплан- 
Майера.

У ранньому післяопераційному періоді у 105 (34,88%) хворих виникли 
загальні та локальні ускладнення, з них у 25 (34,25±5,55%) пацієнтів І групи та
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80 (35,09±3,16%) - ІІ групи. Лише локальні ускладнення мали місце у 78
пацієнтів (25, 91±2,53%). У хворих І групи локальні ускладнення виникали 
частіше, ніж у пацієнтів ІІ групи -  31,55±5,44% проти 24,12±2,83%, відповідно, 
що відповідало на 20% вищому ризику в І групі порівняно з пацієнтами ІІ групи 
(відносний ризик RR=1,20). Вагомі ризики виникнення таких ускладнень у цій 
групі були у пацієнтів основних підгруп 2б, 3, 5а -  величини RR були 2,83, 2,80 
та 2,00 відповідно. У той же час, у пацієнтів основних підгруп 4 та 5б, 
оперованих до 2010 року, та пацієнтів підгрупи 6, оперованих після 2010 року, 
не було локальних ускладнень. Найменший відносний ризик виникнення 
локальних ускладнень у пацієнтів І групи порівняно з ІІ групою був у основній 
підгрупі 1б (RR=1,07) та підгрупі 1 (RR=1,26). В інших основних підгрупах 
значення RR були наближені до даних цього показника в цілому.

До складу локальних ускладнень входили тромбози (43-55,13%), 
поверхневі раневі ускладнення (26-33,33%), ішемія (4-5,13%), кровотеча та 
глибока інфекція з захопленням глибших фасцій (по 2-2,56%), інфекція протезу 
(1-1,28%). Поверхневі раневі ускладнення частіше зустрічалася в оперованих 
до 2009 року, ніж у пацієнтів, оперованих пізніше -  9,59±3,45% проти 
8,33±1,83%, відповідно (RR=1,12).

Лише загальні ускладнення у післяопераційному періоді були у 10 
пацієнтів (3,23±1,02%), причому всі вони були прооперовані після 2009 року. 
Більшість (6 осіб) таких пацієнтів належала до підгрупи 1 (п’ятеро мали 
анемію, один -  печінково-ниркову недостатність), троє -  з підгрупи 2 (анемія) 
та один -  з підгрупи 5а (серцева недостатність).

У групі І відносний ризик виникнення ранніх тромбозів був на 42% 
вищим, ніж у групі ІІ -  23,29±4,95% проти 15,79±2,41%, відповідно (RR=1,42). 
Серед пацієнтів групи І тромбоз виникав практично в усіх основних підгрупах, 
окрім підгруп 2а, 3, 4, 5б, а в осіб групи ІІ його не було у підгрупі 6. Найбільша 
частина пацієнтів з групи І мала це ускладнення у підгрупах 2а, 5а, 6 (33,33
40,00%). Відповідно і відносні ризики у цих підгрупах були більші -  RR=1,67- 
1,88. У пацієнтів ІІ групи найбільша частина виникнення тромбозу була у 
підгрупі 5б -  26,67±11,42% випадків та в цілому у підгрупі 5 -  22,58±7,51%. У 
решти пацієнтів групи ІІ в основних групах частота тромбозу не перевищувала 
18,75%. Відносні ризики в усіх основних групах, де була можливість їх 
підрахунку, показували на вищу ймовірність виникнення тромбозу у пацієнтів 
групи І, ніж групи ІІ, на 13-88%. Рання прохідність реконструкції у І групі 
склала 81,93±2,02%, а прохідність у основній групі -  87,72±1,82% (р<0,05). У 
віддаленому періоді повторні реконструкції проводили у 12 хворих 
(3,99±1,33%), з яких для трьох -  це була чергова повторна реконструкція, двом 
виконано ампутацію кінцівки, одному вдалось зберегти кінцівку. Іншим 
дев’ятьом пацієнтам реконструкція у віддаленому післяопераційному періоді 
здійснювалась вперше після операції і наслідки були благополучні. Результат 
прохідності реконструкції у віддаленому періоді у І групі склав 52,50±2,88%, а 
ІІ групі відповідно 65,70±2,72%.
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Одним із грізних ускладнень реконструкційних операцій вважається 
ампутація кінцівки. Всього проведено було ампутацій у 72 хворих 
(23,92±2,46%), з них більшість у ранньому післяопераційному періоді (р<0,001) 
-  у 67 пацієнтів (93,06±2,99%), тоді як у пізньому -  лише у 5 пацієнтів 
(6,94±2,99%). Доведено у 2,11 рази більшу ймовірність втрати кінцівки у 
ранньому післяопераційному періоді порівняно з пізнім (RR=2,11). Ампутацію 
кінцівки в ранньому післяопераційному періоді виконано в 39 пацієнтів 
(12,96±1,94%), з яких до групи І належали 11 пацієнтів (15,07±4,19%), до групи 
II -  28 хворих (12,28±2,17%), причому відносний ризик ампутації у групи І був 
на 19% вищий, ніж у групи ІІ. Показники кумулятивної прохідності проведених 
реконструкцій у віддаленому періоді достовірно зросли за час спостереження 
(p<0,05) і склали у І групі 61,50% збережених кінцівок та у II групі 71,10%, 
відповідно. Малі ампутації в ранньому післяопераційному періоді проводилися 
28 пацієнтам (9,30±1,67%), які у подальшому уникнули ускладнень і зберегли 
кінцівки в середньому до 18 місяців.

У ході виконання наукової роботи нами було відібрано ряд чинників, які, 
згідно з даними літератури та власних спостережень, могли би впливати на 
результати реконструктивних втручань при ОСУ ГА. Отримана інформація 
проаналізована від поступлення в стаціонар і накопичена протягом періоду 
спостереження. У подальшому нами було застосовано метод логістичної 
регресії з метою встановлення достовірності впливу зазначених чинників 
ризику при поєднаній дії для вірогідності проведення повторної операції, а 
також для здійснення ампутації у віддаленому періоді.

Відтак, було встановлено, що на ймовірність повторної операції у 
віддаленому періоді мають вплив п ’ять факторів:

- накладання дистального анастомозу з ТПС;
- секвенційне шунтування;
- комбінація матеріалу при першій реконструкції: СВ + СП;
- тромбектомія + накладання фістули;
- комбінація матеріалу при повторній реконструкції: ВПВ + МПВ.

Достовірність обрахованих коефіцієнтів перевірено за допомогою методу 
Вальда, а цілої моделі -  за допомогою критерію ксі-квадрат, значення якого 
18,04 вказує на те, що модель достовірна з вірогідністю помилки менше 1% (р = 
0,003). Відтак, можна констатувати, що всі п ’ять зазначених чинників мають 
провокуючу дію на вірогідність повторної операції у віддаленому періоді. 
Тобто, при наявності зазначених чинників ймовірність повторної операції 
зростає.

Аналогічно, нами було застосовано метод логістичної регресії з метою 
встановлення чинників, які при поєднаній дії мають вплив на проведення 
ампутації у віддаленому періоді. Відтак, було встановлено, що на ймовірність 
ампутації у віддаленому періоді мають вплив наступні фактори:

- аорто-клубова локалізація багатоповерхового ураження сегментів,
- накладення проксимального анастомозу на ЗагКА,
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- аорто (клубово) стегновий протез,
- накладення дистального анастомозу на дистальну частину ПГА,
- повторна реконструкція шляхом проведення тромбектомії з

накладанням фістули.
Іншим грізним ускладненням реконструкційних оперативних втручань у 

пацієнтів є смерть. Загальний показник летальності складав 2,99±0,98% (n= 9). 
З них у ранньому післяопераційному періоді померло троє: один пацієнт через 
7 місяців з причини гострого інфаркту міокарду, двоє -  ще в стаціонарі від 
печінково-ниркової недостатності. У пізньому періоді померло шість пацієнтів, 
з них: п ’ятеро від інфаркту міокарду (12 місяців, 22 місяці, 32 місяці, 40 місяців 
та 48 місяців) та один від печінково-ниркової недостатності (9 місяців). 
Середній період виживання серед усіх пацієнтів склав 20,40±1,02 місяці. У 5 
пацієнтів, яким виконано ампутацію, у віддаленому періоді виживання 
становило від 2 до 31 місяця (в середньому 14,20±5,03 місяці). У решти 
пацієнтів, які вижили і не мали ампутацій, середній період тривалості життя 
склав 24,10±1,18 місяців. У групі ІІ цей показник вищий і становить 31,10±3,19 
місяців, тоді як у групі І -  21,68±1,09 місяців.

Беручи до уваги виражені порушення гемостазу при стегново-дистальних 
реконструкціях та поглиблення розладів на фоні критичної ішемії нижніх 
кінцівок як переважного прояву оклюзійно-стенотичних уражень, важливе 
місце повинна займати адекватна профілактична антикоагулянтна та 
дезагрегантна терапія. Ефективність медикаментозної терапії оцінювали за 
наступними критеріями:

- ліквідація або зменшення інтенсивності болю в спокої та відмова 
від прийому наркотичних анальгетиків;

- демаркація некротичних зон, схильність до загоєння трофічних 
змін;

- регрес до нижчих ступенів ішемії зі зростанням кісточкового тиску 
та кісточкового індексу (КІ).

Для післяопераційної терапії використовували 9 груп препаратів. З них 
практично всім пацієнтам призначали низькомолекулярні гепарини
(99,67±0,33%), статини (93,02±1,47%) та пентоксифілін (92,36±1,53%). 
Одночасно два дезагреганти приймало 20,27±2,32% пацієнтів усіх підгруп, 
тільки АСК -  37,54±2,79% і лише клопідогрель -  40,53±2,83% пацієнтів. 
Близько чверті пацієнтів (22,92±2,42%) приймали цілостазол. Найкращі 
результати отримані у хворих, яким призначали НМГ - відсоток ретромбозів 
зменшився удвічі, проте достовірну різницю спостерігали тільки в порівнянні з 
самостійним застосуванням дезагрегантів. У той же час, наведений аналіз 
певною мірою неоднозначний як внаслідок неоднорідності груп, так і 
різноманіття безпосередніх причин ранніх тромботичних ускладнень. Усе ж, 
беручи до уваги отримані результати, вважаємо можливим стверджувати 
доцільність застосування НМГ для профілактики ранніх тромботичних 
ускладнень у стандартних дозуваннях, подвійної дезагрегантної терапії, окрім
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того, препарати простагландину Е1 можна вважати ефективними для корекції 
резидуальної ішемії нижніх кінцівок.

ВИСНОВКИ

Дисертація містить теоретичне обґрунтування і практичне вирішення 
актуального наукового завдання, спрямованого на покращення результатів 
хірургічного лікування хворих з ОСУ ГА.

1. Серед причин ОСУ ГА переважали атеросклероз (92,69±1,5%, 
n=279), постемболічна оклюзія (5,32±1,29%, n=16), атеросклеротична 
аневризма підколінної артерії (4,32±1,17%, n=13) та ендартеріїт (1,99±0,81%, 
n=6). Захворювання достовірно довше розвивалося в чоловіків, ніж у жінок 
(р<0,05) -  у середньому вдвічі. Клінічні показання до реконструкції включали 
ішемію ІІІБ ст. у 63 (20,93±2,34%) хворих, IV ст. -  у 182 (60,47±2,82%), ГІ ІІ Б 
ст. -  у 48 (15,95±2,11%) і ГІ ІІІ А ст. -  у 3 (1,33±0,66%) пацієнтів.

2. Дуплексне УЗС -  високоінформативний неінвазійний метод, 
придатний до самостійного застосування в діагностиці та виборі хірургічної 
тактики при ОСУ ГА, що підтверджується подібною діагностичною точністю 
порівняно з рентгенконтрастною АГ при оцінці стану шляхів притоку (88,06% 
та 86,06% відповідно, p<0,05) та при дослідженні дистального артеріального 
русла (95,33% та 97,07% відповідно, p>0,05), за винятком сумнівних випадків.

3. Кращі результати спостерігали при реваскуляризації дистального 
сегменту єдиної прохідної артерії гомілки чи стопи, а також двох артерій 
гомілки, порівняно з більш проксимальними реконструкціями (p<0,01). 
Оптимальною зоною формування центрального анастомозу визнано артерії 
вище колінного суглобу відповідно до наявних змін (p<0,05).

4. При виборі матеріалу для формування шунтів при неадекватності 
великих підшкірних вен оправдалося використання кондуїтів з малими 
підшкірними венами ніг, основними венами рук, а також променевими 
артеріями з обмеженням імплантації синтетичних протезів стегновою зоною 
(p<0,05). Відзначено тенденцію до покращення функціонування шунтів, 
проведених на гомілці екстраанатомічно (p<0,05). Запропонований новий 
ефективний спосіб використання стегнової вени для повторних стегново- 
дистальних реконструкцій виявився ефективним при відсутності іншого 
відповідного аутологічного матеріалу.

5. Результати застосування НМГ для профілактики ранніх ретромбозів 
не залежать від призначеного дозування (p<0,05), проте спостерігається 
тенденція до покращення результатів у поєднанні з подвійною дезагрегантною 
терапією (p<0,05). Призначення цілостазолу, препаратів простагландину Е1 
можна вважати ефективними для корекції резидуальної ішемії нижніх кінцівок 
при стегново-дистальних реконструкціях.

6. Застосування комплексної діагностично-лікувальної тактики з 
урахуванням вищезгаданих положень покращило відсоток безпосередніх 
позитивних результатів від 81,93% до 87,72% (p<0,05), зменшило частоту
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високих ампутацій від 15,07% до 12,28% (р<0,05) при подібній низькій 
летальності (0,33% і 2,66%, р>0,05). Частота місцевих судинних та несудинних 
ускладнень знизилась від 23,29% до 15,79% (р>0,05) та від 31,55% до 24,12% 
(р<0,05), відповідно, а відсоток системних ускладнень -  від 18,1% до 13,9% 
(р>0,05). Показники кумулятивної прохідності проведених реконструкцій 
достовірно зросли від за час спостереження (р<0,05). Методом логістичної 
регресії встановлено прогностичні чинники, які при поєднаній дії мають вплив 
на функціонування реконструкції та збереження кінцівок у віддаленому періоді.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій 
діагностичний алгоритм повинен базуватися на результатах дуплексного УЗС 
як достатньо інформативного методу обстеження за винятком сумнівних 
випадків.

2. Результати лікування залежать від рівня накладання дистального 
анастомозу. Для формування анастомозів доцільно використовувати дистальні 
сегменти артерій гомілки та стопи в якості шляхів відтоку.

3. Для функціонування реконструкції має значення якість вибраного 
матеріалу та метод проведення шунта. При стегново-дистальних 
реконструкціях доцільне екстраанатомічне проведення шунта на гомілці для 
уникнення зайвої травматизації та ймовірної компресії.

4. Запропонований нами метод використання стегнової вени доцільний 
при повторних хірургічних втручаннях за умови відсутності адекватного 
аутологічного матеріалу.

5. Застосування НМГ у профілактичних дозах достатнє для запобігання 
ретромбозів після реконструктивних операцій, особливо в поєднанні з 
подвійною дезагрегантною терапією. При резидуальній ішемії нижніх кінцівок 
після реваскуляризації доцільне призначення цілостазолу та препаратів ПГ Е1.
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АНОТАЦІЯ

Ярема Я. І. Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у 
хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій. -
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
(доктора філософії) за спеціальності 14.01.03 «Хірургія» (14.01.00 -  Клінічна 
медицина). -  Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано- 
Франківськ, 2018.

Дисертація присвячена покращенню результатів хірургічного лікування 
критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними 
ураженнями гомілкових артерій шляхом оптимізації комплексної діагностично- 
лікувальної тактики та вдосконалення методів реконструктивних операцій 
відповідно до причин та особливостей перебігу ішемії, прогнозування та 
профілактики окремих післяопераційних ускладнень. Представлена клініко- 
анамнестична характеристика 301 хворого, вивчено етіопатогенез ішемії. 
Встановлено діагностичну цінність ультразвукового дуплексного сканування, 
виявлено переваги дистальної реваскуляризації та екстраанатомічного 
проведення шунтів, використання стегнової вени та променевої артерії, що 
дозволило розробити і впровадити ефективну діагностично-лікувальну тактику.

Ключові слова: критична ішемія нижніх кінцівок, оклюзійно-стенотичне 
ураження, гомілкові артерії, реконструктивні операції.
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АННОТАЦИЯ

Ярема Я. И. Хирургическое лечение критической ишемии нижних 
конечностей у больньїх с окклюзионно-стенотическими пораженнями 
артерий голени. -  Квалификационньїй научньїй труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
(доктора философии) по специальности 14.01.03 «Хирургия» (14.01.00 - 
Клиническая медицина). - Ивано-Франковский национальньїй медицинский 
университет, г. Ивано-Франковск, 2018.

Диссертация посвящена улучшению результатов хирургического лечения 
критической ишемии нижних конечностей у больньїх с окклюзионно- 
стенотическим поражением артерий голени путем оптимизации диагностично- 
лечебной тактики и усовершенствования методов реконструктивних операций, 
соответственно причинам и особенностям развития ишемии, профилактике 
отдельньїх послеоперационньїх осложнений. Представлена клинико- 
анамнестическая характеристика 301 больного, изучен ^тиопатогенез ишемии. 
Установлена диагностическая ценность дуплексного ультразвукового 
сканирования, виявлень преимущества дистальной реваскуляризации и 
^кстраанатомического проведения шунтов, использования бедренной веньї и 
лучевой артерии, разработана ^ффективная диагностично-лечебная тактика.

Ключевьіе слова: критическая ишемия нижних конечностей,
окклюзионно-стенотическое поражение, артерии голени, реконструктивньїе 
операции.

SUMMARY 

Yarema Ya. I. Surgical treatment for critical leg ischemia due to occlusive- 
stenotic lesions of tibial arteries. -  Qualifying Scientific W ork as a Manuscript 
Copyright.

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of 
Philosophy) in Specialty 14.01.03 «Surgery» (14.01.00 -  Clinical Medicine). -  
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano- 
Frankivsk, 2018.

The dissertation is dedicated to the problems of surgical treatment of critical 
leg ischemia due to occlusive-stenotic lesions of tibial arteries, and to improvement 
of the surgical strategy.

The study was based on comprehensive clinical, instrumental and laboratory 
assessment and analysis of immediate and long term outcomes in 301 patients with 
critical leg ischemia secondary to occlusive-stenotic lesions of tibial arteries. Control 
group (group I) included the patients who underwent the standard and generally 
accepted surgical procedures. The study group (group II) included the patients, who
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underwent surgical treatment based on the improved techniques. The patients were 
followed for 10 years, mean follow-up 5.3±2.7 years. The patients were 
predominantly male, the age was in the range of 20 to 85 years, the mean age was 
63.10±0.68 years. Occlusive-stenotic lesions of leg arteries were caused 
predominantly by atherosclerosis and much less frequently by post-embolic 
occlusions, atherosclerotic aneurysms and endarteritis.

Treatment outcome depended on the level of distal anastomosis, and on the 
quality of chosen reconstructive material. In most cases the distal anastomosis 
involved the posterior and anterior tibial arteries. Less frequently the outflow routes 
involved the tibioperoneal truncus, peroneal artery, pedal arteries and sequential 
shunting. End-to-side anastomosis was preferred, while end-to-end anastomosis was 
formed rarely. In most cases the proximal anastomosis involved the proximal and 
distal thirds of the superficial femoral artery and the common femoral artery. The 
shunt was guided through an anatomical canal or the extra-anatomical technique was 
utilized. Major and lesser saphenous veins, femoral vein, radial artery and synthetic 
prosthetic devices were used as shunts. Autologous vein was used in a large 
proportion of patients, while in some cases a combination of different materials was 
used (major and lesser saphenous veins, femoral vein, vena basilica, autologous 
artery or synthetic graft.

In group I the relative risk of early thrombosis was 42% higher than that in 
group II. Early patency rate of the reconstruction in group I was 81.93±2.02%, while 
patency rate in the main group -  87.72±1.82% (р<0.05). Late reconstruction was 
performed in 12 cases (3.99±1.33%), including repeated reconstruction in three cases; 
of these patients two had to undergo amputation eventually, while in one case the 
limb was saved. The other 9 patients had their first reconstruction in the long term 
postoperative period, with favorable outcome. Long term reconstruction patency 
outcome in was 52.50±2.88% in group I, and 65.70±2.72% in group II (р<0.05).

Limb amputation is one of the deleterious complications of reconstructive 
surgery. Total of 72 patients underwent amputation (23.92±2.46%), most of these in 
the early postoperative period (р<0.001) -  67 patients (93.06±2.99%), while 
amputation in the late postoperative period was performed only in 5 cases 
(6.94±2.99%). The probability of loss of limb was shown to be 2.11 higher in the 
early postoperative period, than in the late postoperative period (RR=2.11). Early 
postoperative amputation was performed in 39 patients (12.96±1.94%), including 11 
patients in group І (15.07±4.19%), 28 patients in group II (12.28±2.17%), with 
relative amputation risk in group І being 19% higher than in group ІІ. Long term 
cumulative permeability of reconstruction was considerably higher on follow-up 
(p<0.05), with 61.50% preserved limbs in group I, and 71.10% group II.

Death is another complication of reconstructive surgery. Overall mortality was 
2.99±0.98% (n= 9). This included three deaths in the early postoperative period: one 
patient died after 7 months for acute myocardial infarction, two patients died during 
hospitalization for hepatorenal failure. Six patients died in the late period, including 
five deaths for myocardial infarction (, and one patient died for hepato-renal failure. 
Mean overall survival is 20.40±1.02 months. Long term survival of the 5 patients
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who received amputations was from 2 to 31 months (mean 14.20±5.03 months). 
Mean survival of the remaining survivors without amputations was 24.10±1.18 
months. In group II this parameter was better -  31.10±3.19 months, compared to 
21.68±1.09 months in group I.

Key words: critical leg ischemia, occlusive-stenotic lesion, tibial arteries, 
reconstructive surgery.



20

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

КІНК -  критична ішемія нижніх кінцівок

НК -  нижня кшщвка

ОСУ -  оклюзійно-стенотичні ураження

ГА -  гомілкова артерія

ППК -  порушення периферичного кровообігу

УЗДС -  ультразвукове дуплексне сканування

РАГ -  рентгенконтрастна ангіографія

КІ -  кісточковий індекс

ЗагКА -  загальна клубова артерія

ЗовнКА -  зовнішня клубова артерія

ЗСА -  загальна стегнова артерія

ПкА -  підколінна артерія

ТПС -  тібіоперонеальний стовбур

ПГА -  передня гомілкова артерія

ЗГА -  задня гомілкова артерія

МГА -  малогомілкова артерія

СА -  стопна артерія

ВПВ -  велика підшкірна вена

МПВ -  мала підшкірна вена

СВ -  стегнова вена

СПР -  синтетичний протез

ІХС -  ішемічна хвороба серця

НМГ -  низькомолекулярний гепарин

ПГ -  простагландини

АГ -  артеріальна гіпертензія

ЦД -  цукровий діабет



Підписано до друку 10.12.2018 р.
Формат 61х84 1/16, папір офсетний, друк цифровий. 

Ум. Обсяг 0,9 друк. арк. Наклад 100 пр.

Друк:
ТОВ “НЕО ДРУК” 

м. Львів, вул. Зелена, 145 
e-mail: drukneo@gmail.com
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