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Дисертація присвячена проблемам хірургічного лікування критичної 

ішемії нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 

гомілкових артерій та удосконаленню хірургічної тактики. 

Для вирішення вказаних проблем визначена мета дослідження – 

покращення результатів хірургічного лікування критичної ішемії нижніх 

кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій 

шляхом удосконалення методів реконструктивних операцій відповідно до 

причин та особливостей перебігу ішемії, прогнозування та профілактики 

окремих післяопераційних ускладнень. 

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 на грунті оклюзійно-

стенотичних уражень гомілкових артерій у відділенні судинної хірургії 

Львівської обласної клінічної лікарні за період з 2005 по 2015 рр.. Частина 

пацієнтів склала порівняльну групу (група І) 24,25% (n=73), які перебували в 

стаціонарі з 1.01.2005 по 31.12.2009 рр., оперовані за стандартними, 

загальноприйнятими методиками, та основну (група ІІ) групу 75,75% (n=228), 

пацієнти якої перебували в стаціонарі з 1.01.2010 по 31.12.2015 рр., оперовані 

згідно удосконалених методик. Час спостереження за пацієнтами склав 10 
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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). Вік хворих 

коливався від 20 до 85 років, середній вік склав 63,10±0,68 років. 

У структурі етіопатогенетичних причин оклюзійно-стенотичних уражень 

гомілкових артерій 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 комплексі діагностичних обстежень хворим проводилась 

ультразвукове дуплексне сканування (дослідження проводилось на апаратах 

SonoScape SSI-1000, та Samsung SONOACE R3) та рентгенконтрастна 

ангіографія (ангіографічний комплекс SIEMENS Healthcare Refurbished 

Systems, Німеччина).  

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. Пацієнтам, яким проводили формування дистального 

анастомозу із задньою великогомілковою артерією склала підгрупу 1 (1а 

проксимальна частина, 1б – дистальна), передньою великогомілковою артерією 

– підгрупа 2 (2а – проксимальна частина, 2б – дистальна). В підгрупу 3 ввійшли 

пацієнти з  формуванням анастомозу в тібіоперонеальний стовбур. В підгрупі 4 

хворим накладали анастомоз з малогомілковою артерією, в підгрупі 5 - 

проводили стопне шунтування (5а – стопна передня артерія, 5б – стопна задня) 

та в підгрупі 6 - секвенційне шунтування. В більшості випадків формування 

дистального анастомозу здійснювалося з задньою (50,83±2,88%, n=153) та 

передньою (23,26±2,44%, n=70) великогомілковими артеріями. Рідше в якості 

шляхів відтоку використовували тібіоперонеальний стовбур (6,64±1,44%, 

n=20), малогомілкову артерію (5,32±1,29%, n=16), артерії стопи (11,63±1,85%, 

n=35), секвенційне шунтування виконано в 7 хворих (2,33±0,87%). Перевагу 

віддавали способу формування анастомозу «кінець-у-бік» (90,70±1,67%, 

n=273), за методикою «кінець-у-кінець» дистальний анастомоз сформовано в 
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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 та загальною (16,94±2,16%, n=51) 

стегновими артеріями. У решти 37,22% (n=112) хворих проксимальний 

анастомоз сформували в позицію поверхневої стегнової артерії, глибоку 

артерію стегна, підколінну артерію вище та нижче суглобової щілини, 

зовнішню клубову артерію, функціонуючий чи детромбований стегново-

підколінний шунт та аорто (клубово)-стегновий протез. 

Канал для проведення шунта у більшості пацієнтів (92,69±1,50%, n=279) 

був створений анатомічним шляхом, у 22 хворих (7,31±1,50%) застосували 

екстраанатомічну методику. У якості шунта використовували велику та малу 

підшкірні вени, стегнову вену, променеву артерію та синтетичні протези. У 

значної кількості хворих (84,05±2,11%, n=253) була використана аутовена, а 47 

пацієнтів (15,61±2,09%) застосовували комбінацію матеріалу (велика та мала 

підшкірні вени, стегнова вена, вена basilica, аутоартерія та синтетичний протез) 

та у 1 хворого (0,33±0,33%) – синтетичний протез. 

Отримані у 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 ―Miсrosoft  Excel‖ та ―Statistica‖. 

Основні результати досліджень. 

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 



5 

 

при оклюзійно-стенотичному ураженні; 

• обов‘язкова реконструкція шляхів відтоку з максимально можливою 

реваскуляризацією гомілкових артерій; 

• виконання реконструкції дистального анастомозу в межах інтактних 

артеріальних сегментів. 

У групі І відносний ризик виникнення ранніх тромбозів був на 42% 

більшим, ніж у групі ІІ – 23,29±4,95% проти 15,79±2,41% відповідно (RR=1,42). 

Серед пацієнтів групи І тромбоз виникав практично у всіх основних підгрупах, 

крім підгруп 2а, 3, 4, 5б, а у 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 у всіх основних групах, де була можливість їх 

підрахунку, показували про 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 реконструкцію проводили 12 хворих (3,99±1,33%), з яких 

для трьох – це була повторна реконструкція, причому двом все ж таки 

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%. 

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 
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ранньому післяопераційному періоді порівняно з пізнім (RR=2,11). Ампутація 

кінцівки у ранньому післяопераційному періоді виконано у 39 пацієнтів 

(12,96±1,94%), з яких до групи І належали 11 пацієнтів (15,07±4,19%), до групи 

ІІ – 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 ІІ 

групі 71,10% відповідно. 

Другим 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 – троє померло: один пацієнт з 

причини гострого інфаркту міокарду, двоє – ще у 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 всіх пацієнтів складає 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 24,10±1,18 місяців. У групі ІІ 

цей показник є вищий і становить 31,10±3,19 місяців, тоді як у групі І – 

21,68±1,09 місяців. 

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%). Для 

профілактики ранніх тромботичних ускладнень після повторних реконструкцій 

також оправдане застосування подвійної дезагрегантної терапії, препарати 

простагландину Е1 можна вважати ефективними для корекції резидуальної 

ішемії нижніх кінцівок. 

Ключові слова: критична ішемія нижніх кінцівок, оклюзійно-стенотичне 

ураження, гомілкові артерії, реконструктивні операції. 
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SUMMARY 

Yarema Ya. I. Surgical treatment for critical leg ischemia due to occlusive-

stenotic lesions of tibial arteries. Manuscript of qualification scientific work. 

Candidate of Medical Science (Doctoral) thesis in specialty 14.01.03 ‗Surgery‘. State 

Higher Educational Institution of Ukraine ‗Lviv National Danylo Halytsky Medical 

University‘ of the Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018 

State Higher Educational Institution of Ukraine ‗Ivano-Frankivsk National 

Medical University‘, The Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018 

The dissertation is dedicated to the problems of surgical treatment of critical 

lower limb ischemia due to occlusion and stenotic lesions of lower leg arteries, and to 

improvement of the surgical strategy. 

The aim of the study was identified in order to solve these problems as follows: 

to improve the results of surgical treatment of critical lower limb ischemia secondary 

to occlusive and stenotic lesions of lower leg arteries through improved 

reconstructive techniques in relation to the causes and the course of ischemia, and to 

predict and prevent certain postoperative complications. 

The study was based on comprehensive clinical, instrumental and laboratory 

assessment and analysis of immediate and long term outcomes in 301 patients with 

critical lower limb ischemia secondary to occlusive and stenotic lesions of lower leg 

arteries in the Vascular Surgery Department of Lviv Regional Clinical Hospital 

between 2005 and 2015. Control group (group I) included the patients (24.25%, 

n=73) hospitalized between 01 January 2005 and 31 December 2009, who underwent 

the standard and generally accepted surgical procedures. The study group (group II) 

included the patients (75.75%, n=228) hospitalized between 01 January 2010 and 31 

December 2015, who 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 – 85.05±2.06% (n=256), the proportion of 

female patients was 14.95±2.06% (n=45). The age of the patient was in the range of 

20 to 85 years, the mean age was 63.10±0.68 years. 

Occlusive and stenotic lesions of lower leg arteries were caused predominantly 
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by atherosclerosis (92.69±1.5%, n=279), and much less frequently by post-embolic 

occlusions (5.32±1.29%, n=16), atherosclerotic aneurysms (4.32±1.17%, n=13) and 

endarteritis (1.99±0.81%, n=6). 

Comprehensive diagnostic approach included duplex ultrasonography 

(SonoScape SSI-1000 and Samsung SONOACE R3 scanners) and contrast enhanced 

angiography (SIEMENS Healthcare Refurbished Systems angiography complex, 

Germany).  

Treatment outcome depended on the level of distal anastomosis, and on the 

quality of chosen reconstructive material. The patients undergoing reconstructions 

were divided into subgroups depending the distal anastomosis formed. Subgroup 1 

patients received distal anastomosis with the posterior tibial artery, subgroup 2 

patients received distal anastomosis with the anterior tibial artery. Subgroup 3 

patients received anastomosis with the tibioperoneal truncus. Subgroup 4 patients 

received anastomosis with the peroneal artery. Subgroup 5 patients received pedal 

shunting, subgroup 6 received sequential shunting. In most cases the distal 

anastomosis involved the posterior (50.83±2.88%, n=153) and anterior 

(23.26±2.44%, n=70) tibial arteries. Less frequently the outflow routes involved the 

tibioperoneal truncus (6.64±1.44%, n=20), peroneal artery (5.32±1.29%, n=16), 

pedal arteries (11.63±1.85%, n=35), while sequential shunting was performed in 7 

patients (2.33±0.87%). End-to-side anastomosis was preferred (90.70±1.67%, 

n=273), while end-to-end anastomosis was formed in 28 patients (9.30±1.67%). In 

most cases the proximal anastomosis involved the proximal (33.22±2.71%, n=100) 

and distal (12.62±1.91%, n=38) thirds of the superficial femoral artery, and the 

common (16.94±2.16%, n=51) femoral artery. The remaining 37.22% (n=112) 

patients received proximal anastomosis with the superficial femoral artery, deep 

femoral artery, popliteal artery below or above the joint, external iliac artery, 

functional or dethrombotized femoro-popliteal shunt, and aorto (iliac)-femoral graft. 

In most cases the shunt was guided through an anatomical canal 

(92.69±1.50%, n=279), while in 22 patients the extra-anatomical technique was 

utilized (7.31±1.50%). Major and lesser saphenous veins, femoral vein, radial artery 
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and synthetic prosthetic devices were used as shunts. Autologous vein was used in a 

large proportion of patients (84.05±2.11%, n=253), while in 47 cases (15.61±2.09%) 

a combination of different materials was used (major and lesser saphenous veins, 

femoral vein, vena basilica, autologous artery or artificial prosthetic device); in 1 

case (0.33±0.33%) a synthetic prosthetic device was used. 

Source data were entered into dedicated tables as absolute values with 

subsequent statistical processing in personal computer using Microsoft Excel and 

Statistica software packages. 

Main results of studies. 

Based on clinical observations and results of the work, basics of diagnostic and 

treatment strategies were developed for occlusive and stenotic lesions of lower leg 

arteries: 

• Use of duplex ultrasound scanning and X-ray contrast enhanced 

angiography as foundation of preoperative assessment in order to identify 

the cause of occlusive and stenotic lesion of lower leg arteries 

• Identification of surgical strategy in reconstruction of lower leg arteries in 

occlusive and stenotic lesions 

• Obligatory reconstruction of the outflow tracts with maximal 

revascularization of lower leg arteries 

• Reconstruction of the distal anastomosis within the intact arterial segments 

In group I the relative risk of early thrombosis was 42% higher than that in 

group II – 23.29±4.95% vs. 15.79±2.41% respectively (RR=1.42). In group I there 

were cases of thrombosis in virtually each main subgroup, except for subgroups 2a, 

3, 4, and 5b, while in group II there were no cases of thrombosis in subgroup 6. The 

highest incidence of this complication in group I was observed in subgroups 2a, 5a, 6 

(33.33-40.00%). Accordingly, the relative risks in these subgroups were higher: 

RR=1.67-1.88. In group ІІ the highest incidence of thrombosis was observed in 

subgroup 5b – 26.67±11.42% cases, and in general in subgroup 5 – 22.58±7.51%. 

The incidence of thrombosis in the rest of group II in the main groups did not exceed 

18.75%. Relative risks in all the main groups, where calculation was possible, 
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indicated higher probability of thrombosis in group I compared to group II, by 13-

88%. 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. 

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 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 (12 months, 22 months, 32 months, 40 months, 48 months), 

and one patient died for hepato-renal failure (9 months). Mean overall survival is 

20.40±1.02 months. Long term survival of the 5 patients 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. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У структурі серцево-судинних захворювань 

оклюзійно-стенотичні ураження артерій нижніх кінцівок займають друге місце, 

поступаючись тільки ішемічній хворобі серця [9, 47, 165]. 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% [19, 81, 99]. 

Більш ніж у 50% пацієнтів виявляють атеросклеротичне ураження 

стегново-дистальних сегментів, проблемою залишається частий розвиток 

хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Щорічно у Західній Європі КІНК 

виявляють приблизно у 600 осіб на 1000000 населення. Лише у половини 

пацієнтів вдається зберегти ішемізовані кінцівки, первинні ампутації вже на 

першому році спостереження виконують у 25-35,2%, а летальність сягає 20% [1, 

113].  

Оклюзійно–стенотичні ураження стегново–дистальних сегментів 

призводять до розвитку критичної ішемії в 35–64,7% випадків, причому 85% з 

них припадає на пацієнтів похилого та старечого віку [126, 137]. Якщо взяти до 

уваги той факт, що 90% ампутацій виконується з приводу судинної патології, то 

частота КІНК рівна від 500 до 1000 випадків на 1 млн. населення в рік. 

Відповідно, можна припустити, що в одного зі 100 пацієнтів з переміжною 

кульгавістю протягом року розвивається ішемія ІІІБ-ІV стадії (за 

модифікованою класифікацією Fontaine R. et al. (1991) [11, 20]. 

Хірургічне лікування хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижче 

пахвинної зв‘язки є складним завданням і нерідко не забезпечує повного 

відновлення кровоплину [12, 69, 103]. 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 [3, 51, 179]. Однак необхідність повторних 
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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%. Серед основних причин летальних вислідів 

домінують інфаркт  міокарду, ішемічний інсульт та поліорганна недостатність 

[2, 60, 79]. 

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 [17, 18, 70].           

Реконструктивні втручання на артеріях гомілки та стопи іноді 

залишаються єдиним шансом уникнути ампутації при хронічній критичній 

ішемії кінцівки [16, 18, 68, 129]. Багатоповерховість атеросклеротичного 

ураження є типовою для пацієнтів із хронічною критичною ішемією кінцівки, і 

морфологічні передумови рідко створюють ідеальні умови для виконання 

дистальної реконструкції [10, 8, 15, 166].       

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. 



19 

 

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.  

Завдання дослідження:  

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. 

Об’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 

показники, тактика реконструкційної хірургії, післяопераційні тромботичні 

ускладнення, прогностичні критерії. 
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Методи дослідження: анкетно-анамнестичні, загально-клінічні та 

інструментальні методи (ультразвукове та ангіографічне дослідження) та 

математично-статистичні методи (для опрацювання отриманих результатів 

дослідження). 

Наукова новизна отриманих 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 
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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 отриманих 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 

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 
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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 

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 
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України (Донецьк, 2010); ІV з`їзді судинних хірургів України (Ужгород, 2012); 

VI Międzynarodowy 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. 
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РОЗДІЛ І 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОКЛЮЗІЙНО-

СТЕНОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ ГОМІЛКОВИХ АРТЕРІЙ ПРИ 

КРИТИЧНІЙ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Особливості етіопатогенезу та клінічного перебігу критичної 

ішемії нижніх кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 

гомілкових артерій  

Атеросклероз – поширене захворювання у країнах Заходу, яке часто стає 

провідною причиною захворюваності, непрацездатності і смертності. За даними 

епідеміологічних досліджень частота атеросклеротичного ураження артерій 

нижніх кінцівок складає 3%-10% у загальній популяції і зростає до 15%-20% у 

віковій групі старше 70 років [21, 31, 89]. Особливо високі показники 

захворюваності серед тих, хто палить або палив раніше. Враховуючи 

відсутність ефективної медикаментозної терапії ураження нижніх кінцівок 

часто прогресує із розвитком КІНК, лікування якої полягає у спробі 

покращення перфузії тканин, розташованих дистальніше зони стенозу або 

оклюзії судинного русла [59, 65, 145]. 

На сьогодні відсутня єдина і узгоджена думка стосовно стратегії 

лікування критичної ішемії. Незважаючи на те, що існує велика кількість 

досліджень, присвячених тим чи іншим методам лікування, більшість із них має 

ретроспективний характер, погану методологію, конфлікти інтересів, або 

суттєву гетерогенність за рахунок залучення пацієнтів із переміжною 

кульгавістю, а не критичною ішемією. У той же час частота КІНК невпинно 

зростає [48, 92, 137]. 

КІНК – стан, який загрожує життю, поширеність якого складає близько 

20000 випадків на рік, що відповідає частоті 40 на 100000 населення [118, 125, 

160]. Епідемія діабету та зростання віку у популяції дає підставу стверджувати, 
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що поширеність даної проблеми з часом зростатиме, що призведе до значного 

соціального та фінансового навантаження [23, 26, 88]. Протягом останніх років 

відмічається значне збільшення частоти використання агресивного 

ендоваскулярного підходу у лікуванні пацієнтів із критичною ішемією нижніх 

кінцівок [76, 96, 152, 177]. 

Незважаючи на це, традиційне хірургічне лікування у вигляді 

реконструктивних втручань на нижніх кінцівках на думку багатьох спеціалістів 

залишається золотим стандартом лікування із відмінними результатами у 

віддаленому періоді [72, 177]. Протягом багатьох десятиліть хірурги та 

інтервенційні радіологи концентрували увагу на таких кінцевих результатах 

лікування, як показники прохідності артеріальних реконструкцій. Незважаючи 

на це, вони не відображають функціональних результатів лікування, а для 

пацієнтів у першу чергу має значення, чи вони залишились живими, чи їх 

турбує біль, чи загоїлись виразки та чи функціональний статус їх ніг дозволяє 

їм безперешкодно ходити та вести активний спосіб життя. КІНК – 

інвалідизуюча проблема, яка здатна надзвичайно сильно погіршувати якість 

життя пацієнта [36, 53, 123]. У зв'язку із зростанням кількості хворих на діабет 

та старіння популяції частота КІНК невпинно зростає. Без проведення 

реваскуляризації ці пацієнти не можуть уникнути ампутації та відповідних до 

цього змін способу життя [23, 37, 64, 79]. Протягом останніх десятиліть 

особливого значення набув ендоваскулярний підхід, перевагою якого є 

мініінвазивність і потенційна можливість проводити численні повторні 

процедури без збільшення ризику для пацієнта. Відкриті реконструктивні 

втручання у свою чергу дозволяють зберегти амбулаторний статус пацієнтів у 

післяопераційному періоді у 75% випадків. Відсутність або незначна втрата 

тканин, молодий вік та прохідність реконструкції  є визначальними для 

повернення пацієнтів до активного способу життя у післяопераційному періоді 

[61, 169]. 

Порівняно із пацієнтами із коронарним атеросклерозом або 

цереброваскулярними захворюваннями хворі із атеросклерозом нижніх 
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кінцівок мають найвищий ризик смертності від судинних катастроф, інфаркту 

міокарду та інсульту [146, 157]. 

Окрім того, пацієнти із атеросклеротичним ураженням артерій нижніх 

кінцівок, зокрема, критичною ішемією, мають високий ризик повторних, 

зазвичай фатальних ішемічних подій. Відповідно, особливого значення слід 

надавати індивідуальній оцінці ризику частоти розвитку ускладнень та 

смертності у пацієнтів, яким показана реваскуляризація нижніх кінцівок. Окрім 

того, суттєве значення мають також такі превентивні заходи, як зміна способу 

життя, скринінг та медикаментозне лікування факторів ризику [13, 45, 107, 

137]. 

 

1.2. Інструментальна діагностика оклюзійно-стенотичних уражень 

гомілкових артерій 

За результатами дослідження, двом третинам пацієнтів, які поступають із 

першим епізодом КІНК у судинний центр, можна запропонувати той чи інший 

метод прямої реваскуляризації. Приблизно половина серед кандидатів на 

реваскуляризацію можуть отримати реконструктивне втручання, інша половина 

– ендоваскулярне лікування [76, 78, 136]. Пацієнтам, які не підлягають 

реваскуляризації, може бути запропоновано консервативне або загально-

підтримуюче лікування. Первинна ампутація показана приблизно у 10% 

пацієнтів. У той же час є частина пацієнтів (<5%), яким неможливо 

запропонувати жодного лікування [22, 91]. 

У пацієнтів із оклюзійними захворюваннями периферійних артерій 

суттєво знижена очікувана тривалість життя, що схиляє на користь 

ендоваскулярного підходу у лікуванні таких хворих. Відповідно, оскільки 

пацієнти мають меншу очікувану тривалість життя і численні фактори ризику, 

особливої уваги при лікуванні симптоматичних уражень стегново-підколінно-

гомілкового сегменту слід приділяти мінімальній кількості потенційних 

периопераційних ускладнень і швидкій реабілітації, тоді як тривалість 

функціонування, яка є важливим показником оцінки ефективності проведеної 
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реконструкції, необхідно співставляти із очікуваною тривалістю життя пацієнта 

[94, 97, 108]. 

Частота периопераційних ускладнень та смертність під час проведення 

ендоваскулярного втручання суттєво нижчі порівняно із відкритими 

реконструктивними хірургічними втручаннями, як у групі пацієнтів із КІНК, 

так і в групі пацієнтів із переміжною кульгавістю, що є визначальним у 

швидкості їх повернення до нормального щоденного життя. 

Вторинні втручання, які проводяться у зв‘язку із неефективністю 

первинних ендоваскулярних інтервенцій, є безпечними та ефективними, і 

дозволяють забезпечити показники первинно - асистованої прохідності та 

збереження кінцівки, які є порівнюваними із відповідними показниками під час 

проведення реконструктивних хірургічних втручань [134, 138]. 

Суттєва супутня серцево-судинна патологія, яку зазвичай мають пацієнти 

із ішемічним ураженням нижніх кінцівок, підкреслює необхідність 

максимально бережних та мініінвазивних лікувальних підходів, які б 

поєднували мінімальний інтервенційний ризик та задовільні віддалені 

результати. З огляду на це традиційні оперативні заходи все більше і більше 

замінюються черезшкірними методиками із достатньо добрими клінічними 

результатами і переконливо нижчою периопераційною захворюваністю та 

смертністю [28, 57, 176]. Проте, незважаючи на ці переваги, суттєве погіршення 

віддалених клінічних результатів внаслідок рестенозів та оклюзії пролікованих 

сегментів залишається суттєвим недоліком катетерних втручань [54, 62].  

У свою чергу, реконструктивні втручання довели свою клінічну 

ефективність і задовільні віддалені результати, зокрема, відмінну прохідність 

при протяжних і складних ураженнях стегново-підколінно-гомілкового 

сегменту [7, 66, 87]. 

Покази до ендоваскулярного лікування стегново-підколінно-гомілкових 

уражень невпинно зростають протягом останніх десятиліть. Нещодавні 

дослідження демонструють, що сучасні технології дозволяють лікувати навіть 

найскладніші види уражень із показниками технічного успіху до 95% [109, 110, 
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132]. Технології постійно вдосконалюються, збагачуючи арсенал 

ендоваскулярних спеціалістів новими засобами лікування, а підходи і 

доказовість тих чи інших втручань потребують регулярного перегляду. 

Незважаючи на це, на сьогодні досі не вирішено питання лікування уражень 

стегново-підколінного сегменту типу C/D за класифікацією TASC C/D. 

Імплантація нітінолових стентів у стегново-підколінній позиції демонструє 

досить обнадійливі безпосередні результати. Проте рестенози у стенті 

залишаються невирішеною проблемою (частота до 37%), яка погіршує 

віддалені результати [99, 100, 154]. 

Враховуючи перераховані вище дані можна припускати, що застосування 

ендоваскулярних методик в якості терапії першої лінії може бути 

рекомендовано у пацієнтів із суттєвою супутньою патологією та відносно 

невеликою очікуваною тривалістю життя. Незважаючи на достатньо високі 

показники ранніх невдач, перкутанні методики супроводжуються невисокою 

частотою ускладнень, невеликою тривалістю перебування у стаціонарі, окрім 

того, не виключають можливості проведення хірургічного втручання в 

подальшому [166, 167, 178]. Для соматично необтяжених пацієнтів, із великою 

очікуваною тривалістю життя слід наполегливо рекомендувати 

реконструктивні втручання як метод вибору. Окрім того, слід враховувати інші 

параметри, такі як доступність аутовенозного матеріалу, проведення втручання 

вище або нижче коліна, тощо [86, 143, 165]. 

За результатами дослідження, проведеного на основі великого 

проспективно зібраного реєстру реваскуляризаційних процедур нижче коліна у 

пацієнтів із КІНК, було продемонстровано, що реконструктивні хірургічні 

втручання і ендоваскулярні інтервенції дозволяють досягти порівнюваних 

показників 5-річного збереження кінцівки (75,3% проти 76,0%), виживання 

(47,5% проти 43,3%), та виживання без ампутації (37,7% проти 37,3%) [50, 142].  

Загалом, було неодноразово продемонстровано, що аутовенозні 

реконструкції нижче коліна демонструють найкращі показники прохідності у 

віддаленому періоді. Незважаючи на це, ретельне спостереження та вчасно 
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проведені вторинні втручання дозволяють досягнути порівнюваних показників 

збереження кінцівки при застосуванні черезшкірних втручань [53, 155]. Окрім 

того, середньо- і довгострокові результати перкутанних втручань кращі, аніж 

відкритих операцій із застосуванням алопротезів. 

У той же час тромбоз реконструкції після відкритого втручання є 

складною для вирішення проблемою, яка часто призводить до втрати кінцівки 

[29].  

Перкутанна черезпросвітна ангіопластика, яка проводиться для дилятації 

ділянок звуження судинного русла – добре зарекомендована методика 

лікування уражень гомілкових артерій, яка все більше і більше 

використовується протягом останніх десятиліть, особливо у пацієнтів із 

суттєвою супутньою патологією та хворих із клінічною картиною гострої або 

підгострої ішемії та тромбозом магістральних артерій [46, 156]. Важливим 

фактором, який може негативно впливати на результати застосування методики 

є високий рівень мікроемболізації у периферійне русло. За даними деяких 

досліджень введення урокінази у низьких дозах пацієнтам із цукровим 

діабетом, яким навіть не проводилось жодних інтервенційних втручань, 

дозволяє покращити мікроциркуляцію і покращити показники збереження 

кінцівок, що дає змогу припускати факт тромбування на мікроциркуляторному 

рівні у цих пацієнтів [24, 106]. Таким же чином, у пацієнтів із КІНК 

спостерігається підвищене тромбоутворення на тканинному рівні внаслідок 

зниження кровотоку через звуження артерій стопи та мікроемболізацію 

внаслідок інтервенції в судинне русло. Таким чином, супутня медикаментозна 

терапія, яка скерована на реологію крові, тромбоцитарне русло та показники 

коагуляції, також відіграє критично важливу роль у пацієнтів із КІНК, зокрема 

у підгрупі пацієнтів із цукровим діабетом [153]. 

Важливим показником на сьогодні також є співвідношення вартості та 

ефективності пропонованих для лікування процедур. Численні соціо-економічні 

дослідження та аналіз вартості дозволяє стверджувати, що витрати і вартість 

процедур, включно із повторними, що входять у стратегію ендоваскулярного і 
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відкритого підходу до лікування, є цілком порівнюваними [114, 116]. 

Група авторів на чолі з Jones, W. Schuyler et al опрацювали 23 оригінальні 

дослідження із вивчення порівняльної ефективності ендоваскулярних і 

відкритих реконструктивних втручань у 12779 пацієнтів із КІНК. Вік пацієнтів 

склав 61-83 роки. Частка жінок у досліджуваній популяції склала 1-58% з 

медіаною 43%. Розмір вибірок досліджень – від 73 до 4,929 пацієнтів, 

тривалість досліжень – від 30 днів до 60 місяців [85, 121, 179]. Серед 

опрацьованих досліджень 1 рандомізоване дослідження (високий рівень 

доказовості), і 22 – популяційні дослідження (1 високої методологічної якості, 

11 середньої, 10 поганої). 35% досліджень проведено у Великобританії, або 

Канаді, решта - міжнародні. При аналізі короткотермінових результатів 

лікування (від 6 місяців до 1 року) для таких кінцевих точок, як загальна 

смертність, кількість ампутацій та виживання без ампутацій виявлено 

тенденцію на користь ендоваскулярних методик порівняно із 

реконструктивними втручаннями. У тож же час у віддаленому періоді різниці 

між двома лікувальними стратегіями не виявлено. Окрім того, усі результати і 

відмінності були незначущими. Важливо вчергове відзначити, що у всіх 

опрацьованих дослідженнях спостерігались суттєві розбіжності у видах 

кінцевих точок та когортах пацієнтів, внаслідок чого аналіз усіх досліджень 

разом суттєво утруднений. Окрім того, у дослідженнях переважно не 

вказуються функціональні результати втручань та вплив на якість життя, що 

може бути найважливішим для цих пацієнтів [122, 179]. 

У випадках, коли ендоваскулярна реваскуляризація розглядається як 

метод першої лінії, інтервенційний терапевт, незалежно від спеціальності, 

повинен бути відповідним чином підготованим і мати відповідні технічні 

навики у проведенні складних ендоваскулярних втручань. Окрім того, для 

отримання задовільного результату інтервенційний терапевт повинен мати 

доступ до усіх необхідних розхідних матеріалів, інвентарю та сучасних засобів 

візуалізації [123]. Таким самим чином, судинні хірурги повинні володіти 

відповідними технічними навиками, знаннями і засобами, необхідними для 
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ефективного проведення хірургічного втручання. Принципово важливим має 

бути використання найменш складних, порівняно дешевих та найбільш 

ефективних методик лікування. Фундаментальним принципом у стратегії 

лікування є те, що проводити втручання має лише досвідчений оператор, який 

має можливість ефективно впоратись із можливими ускладненнями. Результати 

відкритих реконструктивних і ендоваскулярних втручань повинні обов‘язково 

фіксуватись і вноситись у національну базу даних для покращення якості 

лікування [118, 127]. 

Важливо відзначити, що більшість досліджень із порівняння різних 

стратегій лікування фокусуються на різних популяціях пацієнтів, оскільки 

ступінь важкості захворювання переважно суттєво відрізняється (пацієнти із 

переміжною кульгавістю і критичною ішемією). Результати лікування 

стегново-дистальних уражень у пацієнтів із переміжною кульгавістю із 

переважно короткими сегментарними ураженнями судин можуть суттєво 

відрізнятись від пацієнтів із критичною ішемією та багаторівневим 

багатосудинним ураженням із поганими шляхами притоку та відтоку. 

Доказових даних, які б свідчили про перевагу одного методу лікування 

над іншим, на сьогодні недостатньо. Проведені досі рандомізовані і 

популяційні дослідження вкрай гетерогенні, із недостатньо порівнюваними 

групами пацієнтів та переважно непереконливими результатами. 

У більшості випадків провести рандомізовані контрольовані дослідження 

із порівняння ендоваскулярного та відкритого підходів практично неможливо 

власне через труднощі створення порівнюваних груп. Більше того, навіть у 

ретроспективних дослідженнях пацієнти можуть суттєво відрізнятись (у першу 

чергу, протяжністю та рівнем ураження) [82, 128, 152]. 

Згідно із загальноприйнятими рекомендаціями, для пацієнтів із 

загрозливою для кінцівок ішемією та очікуваною тривалістю життя менше двох 

років або для пацієнтів із відсутнім аутовенозним матеріалом для створення 

кондуїту терапією першої лінії слід вважати ангіопластику (рівень доказовості 

B). Для пацієнтів із загрозливою для кінцівок ішемією та очікуваною 



32 

 

тривалістю життя більше двох років та наявною аутовеною, яку можна 

використати в якості кондуїту, методом вибору слід вважати реконструктивне 

втручання (рівень доказовості B) [28, 74]. 

Незважаючи на швидкий розвиток ендоваскулярної хірургії, 

реконструктивні втручання продовжують відігравати значну роль у 

реваскуляризації артерій нижче коліна при критичній ішемії нижніх кінцівок. У 

багатьох судинних центрах на сьогодні ендоваскулярні втручання 

застосовуються як терапія першої лінії, що призвело до різкого зменшення 

кількості реконструктивних втручань, які проводяться при загрозливій для 

кінцівки ішемії. Єдиним проведеним досі рандомізованим дослідженням, що 

порівнює ангіопластику і шунтуючі втручання, є дослідження BASIL (Bypass 

versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg) [153, 170]. За результатами 

цього дослідження реконструктивні втручання можуть бути методом вибору 

для лікування пацієнтів із очікуваною тривалістю життя більше двох років і 

придатною для реконструкції великою підшкірною веною. Незважаючи на те, 

що аутовена забезпечує найкращі віддалені результати втручань, у пацієнтів із 

відсутньою або непридатною веною синтетичні протези можуть бути, 

відповідно, придатною альтернативою. За приблизною оцінкою, це – 30% серед 

тих пацієнтів, яким необхідно проводити дистальні реконструктивні втручання 

і до 50% серед тих, кому проводяться повторні реконструкції. Нажаль, 

більшість повідомлень свідчать про те, що прохідність синтетичних протезів у 

позиції нижче коліна складає 20% - 50% через один рік і 12%-40% через 3 роки 

[63, 74]. 

Тим не менше, у зв‘язку із постійним збільшенням кількості хворих із 

КІНК потреба у використанні синтетичних штучних протезів для проведення 

реконструктивних втручань на судинах нижніх кінцівок невпинно зростала 

протягом останній кількох десятиліть [102]. На сьогодні отримано достатньо 

даних про те, що застосування політетрафторетиленових судинних протезів із 

використанням венозної заплати або манжети для дистального анастомозу 

дозволяє отримати прийнятні показники прохідності стегново-підколінних 
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шунтів нижче коліна та стегново-дистальних шунтів [103]. Використання 

венозної вставки між протезом і артерією на рівні дистального анастомозу 

нижче коліна обумовлено як технічними – уникнення анастомозу між ригідним 

протезом і часто вкрай кальцинованою артерією малого калібру, так і 

гемодинамічними міркуваннями – створення буферної ―венозної‖ зони, яка 

забезпечує виникнення менш інтенсивної гіперплазії [21, 85].  

Окрім того, результати досліджень дають змогу припускати, що венозна 

вставка покращує дистальний кровотік, оскільки зменшує резистентність 

анастомозу. Також було продемонстровано, що венозна вставка оптимізує 

механічні властивості великої підшкірної вени, захищає малі артерії від 

ротаційного впливу анастомозу і зменшує резистентність дистального русла. 

Проведення реконструктивних втручань стає дедалі технічно складнішим, 

оскільки в еру ендоваскулярної хірургії катетерні методики застосовуються у 

більшості неускладнених випадків. У той же, час відкриті втручання 

виконуються у пацієнтів із протяжними багатоповерховими ураженнями і 

втратою тканин, коли необхідне відновлення пульсуючого кровоплину для 

загоєння і максимального збереження життєздатності тканин. Часто такий 

агресивний підхід необхідно застосовувати у пацієнтів без аутовенозного 

кондуїту достатньої довжини. У цих випадках доводиться застосовувати 

комбіновані кондуїти або синтетичні протези із дистальною венозною 

манжетою, що дозволяє досягнути прийнятних показників довгострокової 

прохідності і збереження кінцівки. У розширеній серії із 1296 дистальних 

шунтувань, 270 із яких проведені із застосуванням дистальної венозної 

манжети, первинна прохідність через 1-4 роки склала 79,8%, 75,6% 65,9%, і 

51,2%, а збереження кінцівки – 80,6%, 78,0%, 75,7%, і 67,5%  [42]. 

Результати низки досліджень, зокрема, Vauclair, F. et al. дають змогу 

стверджувати, що у пацієнтів із непридатними для використання або відсутніми 

з тих чи інших причин магістральними підшкірними венами можна із успіхом 

використовувати вени рук, що допомагає отримати задовільні показники 

прохідності і збереження кінцівок. У когорті із 56 пацієнтів із критичною 
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ішемією нижніх кінцівок, у яких в якості шунта використовували вени рук 

вдалось зберегти кінцівки у 88% пацієнтів протягом 3 років. Проаналізувавши 

отримані результати, автори зробили висновок, що фактором, який найбільше 

впливає на показники прохідності, є діаметр вени, водночас останній не 

впливав на показники вторинної прохідності шунтів. Загалом, використання 

вен рук дає змогу отримати добрі результати реконструктивних втручань при 

низькій частоті ускладнень, пов‘язаних із забором вени. Критично важливим 

для отримання задовільного венозного кондуїту при використанні даної 

методики є адекватне передопераційне дуплексне обстеження та маркування 

вен, які відповідають необхідним критеріям [113]. 

Перевага аутовенозних кондуїтів для проведення шунтуючих 

реконструктивних втручань добре доведена. У випадку відсутності придатного 

венозного матеріалу на ногах або руках пацієнта у якості альтернативи можна 

використовувати його власну променеву артерію. Використання вен рук, як уже 

було згадано, дозволяє досягнути хороших результатів, зокрема, порівняно із 

штучними синтетичними протезами, тоді як прохідність і результати 

застосування кріопрезервованих вен залишається незадовільними. 

Використання променевої артерії описано як ефективна альтернативна 

методика. Незважаючи на це, незадовільна довжина, нетиповий забір та 

відсутність досвіду її використання у більшості хірургів обумовили 

поодинокість випадків використання променевої артерії під час 

реконструктивних втручань на артеріях нижніх кінцівок. 

На відміну від кардіохірургії, досвід використання променевої артерії у 

судинній хірургії невеликий. У літературі періодично трапляються 

повідомлення про використання даної методики. Зокрема, автори представили 

огляд використання променевої артерії за останні 17 років, проаналізувавши 

проспективну базу даних усіх втручань. Під час аналізу оцінювали показники 

прохідності, збереження кінцівок та виживання за методом Каплан-Маєра. 

Представлено результати 29 втручань у 28 пацієнтів, із медіаною віддаленого 

спостереження 55 місяців (від 1 до 170). Показники 1-річної первинної, 
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первинно -асистованої та вторинної прохідності склали 49%, 62%, та 73% 

відповідно; як 3- так і 5-річна первинна, первинно - асистована і вторинна 

прохідність склали 49%, 56% та 67%, відповідно. Показники збереження 

кінцівки - 75% через 1 та 5 років, виживання через 1, 3 і 5 років - 96%, 88%, і 

76%. Таким чином, авторам вдалось продемонструвати, що у пацієнтів із 

складними умовами до хірургічної реваскуляризації без придатного 

аутовенозного кондуїту, використання променевої артерії дозволяє забезпечити 

задовільні показники прохідності шунтів та збереження кінцівки [172]. 

У більшості випадків можна очікувати, що визначення місця накладання 

дистального анастомозу повинно визначатись ступенем ішемії. Аналіз 

включених у реєстр Vascunet даних свідчить про те, що дистальні реконструкції 

набагато частіше проводяться у пацієнтів із критичною ішемією. Також 

важливо зазначити, що 45% шунтів у пацієнтів, які оперуються з приводу 

переміжної кульгавості, накладаються на підколінну артерію нижче коліна або 

дистальніше (лише 9,6% - гомілкові шунтування) [104]. 

 

1.3. Реконструктивні операції та їх результати у хворих з 

оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій при критичній 

ішемії нижніх кінцівок 

В результаті різкого зростання частоти цукрового діабету частота 

ураження периферійних артерій, зокрема, критичної ішемії нижніх кінцівок, 

суттєво зросла. У той же час суттєво зріс тиск на реконструктивну хірургію зі 

сторони ендоваскулярних методик, які демонструють низку переваг у лікуванні 

уражень гомілкових артерій та артерій стопи, і часто стають методом вибору, 

хоча віддалені результати цих втручань залишаються невивченими. Для 

відповіді на це запитання група авторів поставила за мету представити 

віддалені результати шунтуючих втручань до артерій нижче медіальної 

кісточки. У ретроспективний аналіз включено 152 реконструкції, проведені в 

одному центрі з 2002 по 2013 рік. Проаналізовано фактори ризику, прохідність, 

виживання та виживання без ампутації. Усі пацієнти, які залишались живими 
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без ампутації, запрошувались на контрольні огляди з метою оцінки прохідності 

шунтів за даними дуплексного сканування. Медіана спостереження склала 29 

місяців (від 1 до 163 місяців), віку – 73 роки, 67% популяції склали чоловіки. 

Цукровий діабет констатовано у 69% пацієнтів. У більшості випадків (78%) 

показом до реконструктивних втручань були виразкування або гангрена, у 12% 

- біль в спокої. У всіх випадках за винятком 4 використовували венозний 

кондуїт. Через 1, 5 і 10 років прохідність склала 71,2%, 58,2% і 45,3%, первинна 

асистована прохідність – 76,8%, 68,5% і 54,4%, вторинна – 83,2%, 78,1% і 

71,9%, відповідно. Використання підколінної артерії в якості притоку 

забезпечувало кращі показники первинної, первинно - асистованої та вторинної 

прохідності порівняно із шунтами, що брали початок із стегнової артерії. 

Залежності від місця локалізації дистального анастомозу виявлено не було 

(прохідність стопних і плантарних шунтів не відрізнялась). Частота збереження 

кінцівки через 1, 5 і 10 років склала 78,6%, 72,0% і 67,2% і не відрізнялась між 

пацієнтами із цукровим діабетом та без діабету. Частота виживання та 

виживання без ампутації через 1, 5 і 10 років склали 70,3%, 37,4% і 15,9% та 

58,4%, 29,8% і 12,8%. Автори зробили висновок, що шунтування до артерій 

нижче медіальної кісточки є хорошою методикою лікування ураження 

дистальних відділів артерій у пацієнтів із КІНК. Шунти до артерій стопи 

характеризуються відмінними показниками віддаленої прохідності та 

збереження кінцівки як у пацієнтів із діабетом, так і без діабету [24, 88, 95, 96].  

Пошук шляхів покращення результатів реконструктивних втручань також 

проводиться в площині намагань вдосконалення техніки проведення тих чи 

інших етапів операції. Забезпечення проксимального і дистального судинного 

контролю для створення задовільних умов і безкровного поля для накладання 

анастомозу є ключовим для проведення якісного реконструктивного втручання. 

Традиційно для цього застосовуються судинні затискачі або «тримачки», 

залежно від діаметру судини. Ризик ушкодження судин, особливо 

атеросклеротично уражених артерій малого діаметру, під час перетискання 

добре описаний у літературі. Найбільші труднощі виникають під час 
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дистальних гомілкових шунтувань у пацієнтів із максимально вираженим 

кальцинозом гомілкових артерій, які не придатні до перетискання (у когорті 

пацієнтів із цукровим діабетом та хронічною нирковою недостатністю, 

кількість яких невпинно зростає). 

Одним із новітніх методів, який дозволяє атравматично контролювати 

кровоплин в артеріях і створювати безкровне поле для накладання анастомозу, 

є використання термочутливого полімеру полоксамер 407 LeGoo [140].  

Частота критичної ішемії суттєво зростає із збільшенням віку пацієнтів. 

Реконструктивні втручання із використанням гомілкових артерій і артерій 

стопи в якості шляхів відтоку зарекомендували себе достатньо ефективною 

методикою лікування пацієнтів із КІНК. Незважаючи на це, існує обмаль даних 

із порівняння результатів дистальних (гомілкових) і ультрадистальних 

(стопних) шунтувань, зокрема у старшій віковій групі. За результатами 

нещодавно проведеного Slim, H. та ін. дослідження дистальні і ультрадистальні 

шунтування забезпечують порівнювані результати, навіть незважаючи на 

відмінності у супутній патології для пацієнтів старшої вікової категорії [75, 

151]. У дослідження було включено 230 шунтувань, проведених у 209 

послідовних пацієнтів (156 чоловіків, медіана віку 76 років, від 19 до 96). 179 

шунтувань (78%) класифіковано як дистальні, і 51 (22%) як ультрадистальні (до 

артерій стопи) [93, 105, 141]. Частота діабету була суттєво вища у групі 

проведення ультрадистальних шунтувань (p Z 0,0025). Через 1 рік у групі 

дистальних шунтувань первинна, первинно - асистована і вторинна прохідність 

склали 61,7%, 83,1% і 87,4%, відповідно, та 61,9%, 87,4% і 87,4%, відповідно, у 

групі ультрадистальних шунтувань. Виживання без ампутації через 12 і 18 

місяців склало 82,9% і 61,5% у дистальній групі, і 83,0% і 64,9% в ультра 

дистальній групі. Таким чином, автори стверджують, що за потреби пацієнтам 

похилого віку не лише можна, але й потрібно пропонувати ультрадистальні 

реконструктивні втручання для уникнення великої ампутації [83, 101]. 

Ключовою і визначальною проблемою як ендоваскулярних, так і 

відкритих втручань на артеріях нижніх кінцівок є наявність можливості 
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проведення втручання, зокрема, з огляду на відсутність шляхів відтоку [131, 

144]. Оцінюючи альтернативні можливості проведення реконструктивних 

втручань у групі пацієнтів із незадовільними умовами до оперативного 

лікування, група авторів проаналізувала можливість шунтувань із 

використанням а. geniculatа у якості шляхів відтоку. Проаналізовано 

ретроспективну базу даних 47 реконструктивних втручань із залученням 

довколаколінних артерій у 46 пацієнтів (15 жінок, 31 чоловік; середній вік 68 

років). Усі пацієнти лікувались з приводу КІНК (втрата тканин – 87,5%, біль у 

спокої – 12,5%). Середні показники КПІ складали 0,27-0,17. Місце накладання 

дистального анастомозу – низхідна колінна артерія (DGA) у 23 випадках (1 

білатерально) і медіальна суральна артерія (MSA) – у 24. Проксимальний 

анастомоз – зовнішня клубова артерія у 2 випадках, загальна стегнова у 23, 

поверхнева стегнова у 8, глибока стегнова у 8, підколінна артерія вище коліна у 

2, попередній шунт – у 4 випадках. Четверо пацієнтів померли у ранньому 

післяопераційному періоді. Середня тривалість спостереження склала 27 

місяців. У 10 пацієнтів виконано велику ампутацію. Середні показники КПІ 

післяопераційно склали 0,60. Через 3 роки первинна прохідність склала 74,7%, 

вторинна – 83,4%, збереження кінцівки і виживання – 73,5% і 77,4%, 

відповідно. Таким чином, автори продемонстрували, що при адекватній 

селекції реваскуляризація довкола колінних артерій може бути хорошим 

методом лікування критичної ішемії [150]. 

 

1.4. Шляхи профілактики післяопераційних тромботичних 

ускладнень у реконструктивній хірургії гомілкових артерій 

Незважаючи на те, що аутовенозні реконструктивні втручання добре 

зарекомендували себе як ефективний метод збереження кінцівок у пацієнтів із 

КІНК, забезпечення прохідності шунтів у віддаленому післяопераційному 

періоді залишається невирішеною проблемою. З огляду на це, важливе 

значення мають методи вторинної профілактики тромбозу реконструкцій, як 

медикаментозні, так і інвазивні (відкриті та ендоваскулярні). З метою вивчення 
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результативності профілактичних заходів для збереження прохідності шунтів 

група авторів на чолі із L. Biasi провели дослідження, включивши в нього 

послідовних пацієнтів із КІНК (Rutherford 4-6) з одного центру, яким 

проводились шунтуючі втручання до артерій нижче коліна за період 2009-2013 

рр.  [35]. Первинні кінцеві точки дослідження – прохідність шунтів, збереження 

кінцівки, та виживання без ампутації через 12 місяців за результатами аналізу 

Каплан-Маєра. 

Загалом було включено 122 реконструктивних втручання, проведених у 

108 пацієнтів. Рівень накладання дистального анастомозу – передня гомілкова 

артерія (n 1⁄4 37), задня гомілкова артерія (n 1⁄4 28), перонеальна артерія (n 1⁄4 

24), тібіо-перонеальний стовбур (n 1⁄4 24) або тильна артерія стопи (n 1⁄4 9). 

Первинна прохідність, первинно-асистована та вторинна прохідність склали 

67%, 73% і 81%, відповідно, через 12 місяців і 58%, 68% і 78%, відповідно, 

через 24 місяці. Виживання без ампутації склало 79% через 12 місяців і 73% 

через 24 місяці [52, 113]. Проведено 101 ендоваскулярне і 14 відкритих 

вторинних втручань у 61 (50%) пацієнта із загрозою втрати прохідності  шунта. 

Ендоваскулярні втручання полягали у проведенні ангіопластики шляхів 

притоку / ділянки проксимального анастомозу (28%), шляхів відтоку / ділянки 

дистального анастомозу (39%), ділянок стенозу власне шунта (17%) або 

тромболізису (17%). Виживання без ампутації було суттєво краще у пацієнтів із 

загрозою втрати функції шунта, яким було успішно проведено вторинне 

втручання, порівнювано із пацієнтами, які не потребували вторинних втручань 

(лог-ранговий тест, P 1⁄4 0,043), та у пацієнтів, які вимагали вторинних 

втручань пізніше (>6 місяців після шунтування) порівняно із тими, хто 

потребував реінтервенцій у ранньому післяопераційному періоді (<6 місяців, P 

1⁄4 0,047). Таким чином, вторинні втручання, які проводяться з приводу загрози 

втрати прохідності шунта, є ефективним методом забезпечення функціонування 

реконструкції. Ретельне і регулярне дуплексне спостереження у віддаленому 

післяопераційному періоді та вчасне проведення втручань дозволяє покращити 

показники виживання без ампутації [129]. 



40 

 

Незважаючи на ефективність, втрата прохідності шунта часто призводить 

до втрати кінцівки. Особливо часто це трапляється у пацієнтів із місцем 

розташування дистального анастомозу нижче коліна. Одна із площин, в якій 

точаться дискусії стосовно можливостей покращення результатів прохідності 

стегново-дистальних реконструкцій – накладання артеріо-венозної фістули [4, 

35]. На сьогодні є чимало досліджень з цього приводу, які дають можливість 

припускати, що створення артеріо-венозної фістули у місці дистального 

анастомозу може зменшувати після навантаження, покращувати прохідність 

шунтів і, відповідно, показники збереження кінцівки. З огляду на це цікавим є 

опублікований 2016 року огляд і мета-аналіз впливу ад‘ювантних АВФ на 

результати периферійних шунтуючих втручань. Авторами опрацьовано усі 

доступні до 2015 року дані із таких баз даних, як Medline, Pubmed, бібліотеки 

Cochrane та EMBASE.  У аналіз включали усі рандомізовані контрольовані та 

обcерваційні дослідження з оцінки ролі ад‘ювантних АВФ, накладених під час 

реконструктивних втручань з приводу атеросклеротичних уражень нижніх 

кінцівок. Аналіз проводили два незалежні оглядачі. Загалом верифіковано два 

рандомізовані і сім когортних досліджень, що включали 966 пацієнтів. Аналіз 

узагальнених стандартизованих даних продемонстрував відсутність різниці у 

первинній прохідності шунтів (RR 1⁄4 1,25, 95% ДІ 0,73-2,16), вторинній 

прохідності шунтів (RR 1⁄4 1,16, 95% ДІ 0,82-1,66), або показниках збереження 

кінцівки через 12 місяців (RR 1⁄4 1,13, 95% ДІ 0,80-1,60) між пацієнтами, яким 

накладали ад‘ювантну артеріо-венозну фістулу, порівняно із пацієнтами, яким 

проводили лише шунтування [5, 49]. Аналіз у підгрупах продемонстрував 

зниження кількості повторних втручань у групі пацієнтів, яким АВФ накладали 

одночасно із шунтуванням синтетичними судинними протезами (RR 1⁄4 0,55, 

95% ДІ 0,30-0,98). Отже, незважаючи на те, що створення ад‘ювантної 

артеріовенозної фістули не призводить до збільшення кількості 

периопераційних ускладнень, достатніх даних, які б свідчили на користь її 

використання, немає. Окрім того, усі доступні дані були отримані за 

результатами невеликих, ретроспективних і непереконливих досліджень із 



41 

 

гетерогенними групами пацієнтів. 

Важливим напрямком сучасних досліджень є вивчення впливу шляхів 

відтоку на результати реконструктивних втручань. Залучення однієї із 

гомілкових артерій в якості відтоку зазвичай вважається прийнятною кінцевою 

точкою та метою реконструктивного втручання у пацієнтів із КІНК та втратою 

тканин. Проте, зазвичай пацієнти із КІНК мають ураження одразу кількох 

гомілкових артерій. Відповідно, реваскуляризація однієї, порівняно із кількома 

гомілковими артеріями, може впливати на кінцевий результат реваскуляризації. 

Групою авторів на чолі із Kobayashi N. проведено ретроспективне 

одноцентрове дослідження із залученням 123 пацієнтів (137 кінцівок), які з 

2007 по 2015 рік перенесли втручання з приводу КІНК на ґрунті оклюзійного 

ураження як передньої, так і задньої гомілкових артерій [90]. Реваскуляризацію 

однієї гомілкової артерії (передньої або задньої) проведено на 84 кінцівках 

(група S), а реваскуляризацію обох (як передньої так і задньої) гомілкових 

артерій) виконано у 53 пацієнтів (група D). За результатами дослідження у 

групі D порівняно із групою S були виявлені суттєво вища частота загоєння ран 

(87% проти 79%; P 1⁄4 0,003), менший час до загоєння ран (медіана, 83 проти 

142 днів; P 1⁄4 0,01), та менша частота повторних втручань на периферійних 

артеріях (15% проти 35%; P 1⁄4 0,03). Частота загоєння ран була приблизно 

однакова між групами у пацієнтів із незапущеними стадіями захворювання за 

класифікацією Товариства судинних хірургів WIFI (90% у групі D проти 93% у 

групі S; P 1⁄4 0,20); незважаючи на це, швидкість загоєння ран була суттєво 

вищою у групі D серед пацієнтів із запущеними стадіями захворювання (85% 

проти 72%; P 1⁄4 0,007). Таким чином, відновлення кровотоку у обидві 

гомілкові артерії позитивно впливає на загоєння ран, особливо у пацієнтів із 

запущеними стадіями КІНК [90, 164]. 

Зазвичай під час проведення реконструктивних хірургічних втручань на 

нижніх кінцівках загальноприйнята клінічна практика та рекомендації 

полягають у реваскуляризації ―найбільш придатної‖ артерії гомілки, яка сягає 

рівня стопи для відновлення пульсуючого кровоплину. Це веде або до прямої 
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перфузії ішемізованої ділянки, або, дуже часто, до непрямої, через колатералі 

довкола ураженої зони. Така стратегія відрізняється від підходу, який 

використовується у кардіохірургії, де проводиться ‖повна реваскуляризація‖, 

тобто відновлюється кровоплин у басейні кожної ураженої артерії [161]. 

Загальновідомо, що у частини пацієнтів із інфікованими ранами та 

гангренозними змінами стопи необхідно проводити ампутацію, навіть 

незважаючи на задовільне функціонування шунта чи успішне проведення 

ангіопластики [26, 156, 158]. Такі незадовільні результати спроб збереження 

кінцівки часто бувають обумовлені наявністю агресивної інфекції або 

запущених форм гангрени. Проте, численні дослідження дають змогу 

стверджувати, що клінічний результат реконструктивних втручань може також 

залежати від ступеня реваскуляризації власне цільових ділянок судинного 

русла (ангіосом) [25, 73, 83, 174]. 

Концепція ангіосом-спрямованої реваскуляризації теоретично дуже 

приваблива і відповідає патофізіологічним принципам [98, 111]. Окрім того, 

вона корелює із результатами у коронарній хірургії, де перфузія через 

колатералі не забезпечує такої ж ліквідації коронарних подій, як повна пряма 

реваскуляризація усіх уражених басейнів [111, 120, 171, 173]. 

На стопі можна виділити шість ангіосом, які розташовані в басейні 

задньої гомілкової артерії (три ангіосоми: медіальної п‘яткової артерії, 

медіальної плантарної артерії та латеральної плантарної артерії), передньої 

гомілкової артерії (одна ангіосома тильної артерії стопи) і перонеальної артерії 

(дві ангіосоми: латеральної п‘яткової артерії і передньої пронизної артерії) [27, 

93, 156, 171]. Доступні на сьогодні дані, зокрема, результати метааналізу 

досліджень, присвячених вивченню ангіосом, дають змогу стверджувати, що 

дотримання принципу цільової реваскуляризації ангіосом покращує загоєння 

ран і показники збереження кінцівок порівняно із непрямою 

реваскуляризацією, яка забезпечує кровопостачання через колатералі із 

неураженої ангіосоми [34, 121, 129, 159]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 

КЛІНІЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ І МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика хворих 

Робота побудована на результатах власних клінічних спостережень за 

результатами лікування 301 хворого віком від 20 до 85 років (85,05±2,06%, 

n=256 чоловіків та 14,95±2,06%, n=45 жінок) з оклюзійно-стенотичними 

ураженнями гомілкових артерій, які перебували на лікуванні у відділенні 

судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні з 1 січня 2005 по 31 

грудня 2015 року  (табл. 2.1).  

 

   Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів за віком та статтю 

Групи 

до 40 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

60-69 

років 

70-79 

років 

80 і 

більше 

років 

абс 
Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 

Чол. 

(n=256) 
10 3,91* 24 9,38 58 22,66 86 33,59 70 27,34 8 3,13* 

Жін. 

(n=45) 
1 2,22 3 6,67 3 6,67 13 28,89 18 40,00 7 15,56 

Всього 

(n=301) 
11 3,65* 27 8,97 61 20,27 99 32,89 88 29,24 15 4,98* 

 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в 

цілому. 

 

Середній вік пацієнтів 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 
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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%), що 

наведено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Розподіл хворих за віком, %. 

 

Як бачимо, чоловіки становили переважну більшість –256 (85,05±2,06%), 

жінок було 45 (14,95±2,06%) осіб, рис. 2.2. 

 

85,05%

14,95%

Чоловіки

жінки

 

Рис. 2.2. Розподіл хворих по статі, %. 

 

У пацієнтів із даною патологією було діагностовано чотири основних 

захворювання: атеросклероз (92,69±1,5%, n=279), постемболічна (п/е) оклюзія 
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(5,32±1,29%, n=16), аневризма підколінної артерії (4,32±1,17%, n=13) та 

ендартеріїт (1,99±0,81%, n=6), які представлено на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Етіологія оклюзійно-стенотичних уражень, %. 

  

При визначенні ступеню критичної ішемії нижніх кінцівок використали 

модифіковану класифікацію Fontaine R. et al. (1991) [18, 100]: 

 І ст. - парестезії, втомлюваність нижніх кінцівок при значному 

фізичному навантаженні; 

 ІІ ст. - переміжна кульгавість; 

 ІІІ ст. - больовий синдром у спокої: 

  А  - при систолічному кісточковому тиску > 50  мм рт. ст.; 

  Б  - при систолічному кісточковому тиску < 50  мм рт. ст.; 

 ІV ст. - наявність ішемічних виразок, некрозів, гангрени. 

Показання до реконструктивної операції на гомілкових артеріях при 

ішемії нижніх кінцівок наведено на рис. 2.4. 

62%
21%

17%
ППК ІV ст.

ППК ІІІ ст.

ГІ

 

Рис. 2.4. Розподіл хворих за ступенем ішемії, %. 
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З приводу ГІ нижніх кінцівок оперовано 51 (16,95%) пацієнт, з яких з ГІ ІІ 

А ст. було 48 (15,95%), та ГІ ІІІ А ст. – 3 (1,00%). У більшості хворих 250 

(83,05%) показанням до первинної реконструкції була КІНК згідно з критеріями 

Європейської робочої групи (1992) [55, 56, 135], а саме: 

 постійний виснажливий біль у спокою тривалістю понад 2 тижні при 

потребі регулярного призначення анальгетиків і / або ішемічна виразка 

чи гангрена стопи чи пальців; 

 систолічний кісточковий тиск < 50 мм рт. ст. і / або систолічний 

пальцевий тиск < 30 мм рт.ст. 

Дистальні некротичні зміни обтяжували перебіг ішемії нижніх кінцівок у 

186 (61,79%) хворих.  

Стандартні передопераційні обстеження включали первинний клінічний 

огляд, лабораторні дослідження (загальні аналізи крові та сечі, біохімічний 

аналіз крові, коагулограму), електрокардіографічне, а при потребі - 

ехокардіографічне дослідження, рентгенографію органів грудної клітки. 

Фіброгастродуоденоскопічне дослідження проводили при відповідних показах. 

Наявність та характер уражень, наявність кровоплину в артеріях нижніх 

кінцівок, оцінювали за допомогою ультразвукових методів (УЗДГ, дуплексне 

УЗС) та ангіографічного дослідження. 

Виявлено наступні загальні фактори ризику ОСУ гомілкових артерій, які 

наведені на рис. 2.5. 

 Рис. 2.5. Загальні фактори ризику у хворих з ОСУ ГА, %. 
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При повній перевазі чоловіків звертає увагу висока нікотинова 

залежність. Більше третини хворих страждало артеріальною гіпертензією, у 

кожного четвертого виявили цукровий діабет та дисліпідемію. Наявність 

надлишкової маси тіла спостерігали значно рідше. У більшості пацієнтів 

відзначили поєднання 2-3 факторів ризику, переважно віку, статі та нікотинової 

залежності. 

 Супутні захворювання наведені на рис. 2.6. 

Рис. 2.6. Супутні захворювання у хворих з ОСУ ГА, %. 

  

Переважала патологія серцево-судинної системи. Більше половини   

хворих, а це 157 (52,16%) страждали ІХС . У 68 (22,59%) хворих виявили ЦД,  

ішемічний інсульт в анамнезі -  в 33 (10,96%) пацієнтів. У 5 (1,66%) виявлено 

дихальну недостатність. 

  

2.2. Методи дослідження 

―Золотим стандартом‖ у діагностиці оклюзійно-стенотичних уражень 

гомілкових артерій залишається рентгенконтрастна АГ [80,124], застосована 

нами у 205 (68,11±2,69%) хворих у модифікації S. Seldinger на апараті фірми 

SIEMENS Healthcare Refurbished Systems (Німеччина). Ангіографія, як правило, 
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вважається більш точним видом дослідження для оцінки кровотоку артерій, ніж 

УЗДГ, яка наведена нижче у рис. 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.7. Рентгенконтрастна ангіографія артерій нижніх кінцівок. 

 

Проводиться під місцевою анестезією (5 мл 0,5% розчину новокаїну), 

пунктується променеві чи стегнові артерії. По провіднику проводиться 

інтродюсер 6F. Катетер «Pigteil» по провіднику проводиться в праву чи ліву 

клубову артерію і вводиться контраст у відповідній кількості в мл. 

Аорто-артеріографія є найбільш інформативним методом дослідження, 

що дозволяє не тільки визначити рівень і характер ураження судин, уточнити 

попередній діагноз, але й, що дуже важливо, з'ясувати стан дистального русла 

кінцівки для визначення можливості виконання реконструктивно-
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відновлювальної операції [80, 84, 124, 147]. 

Це  інформативний і об‘єктивний метод визначення локалізації та 

ступеню ураження обстежуваних судин, оцінки наявності колатерального 

кровообігу. Однак їй властиві і негативні сторони, зокрема інвазивність, висока 

вартість та ряд небажаних ускладнень. 

Тому для оцінки кровоплину по гомілкових артеріях, реґіонарної 

гемодинаміки ішемізованих кінцівок та виявлення уражень ЧА та аорто-

стегнової зони проводили ряд ультразвукових досліджень, які розпочинали ще 

до госпіталізації. 

Обстеження проводили на ультразвукових допплерфлоуметрах 

―Kranzbuhler‖ (ФРН), D - 800 (Швеція) із застосуванням олівцевих 4 Мгц і 8 

Мгц зондів при кімнатній температурі в межах 22-26 градусів по Цельсію 

Дослідження проводили після 10-15 хвилинного перебування хворого в 

горизонтальному положенні на спині в стані спокою.  

На шкіру в проекції обстежуваної артерії наносили тонким шаром 

акустичний гель. Змінюючи положення та кут нахилу зонда, виявляли сигнал 

максимальної амплітуди та реєстрували криву кровоплину аудіовізуально, а 

при потребі - графічно. 

Лінійну швидкість кровоплину реєстрували в стегновій, підколінній та 

артеріях стопи. Крива швидкості магістрального кровоплину складалась із 

швидкого підйому та спуску, чіткого піку та виступаючої зворотної фази. При 

наявності стенозу вище місця вимірювання лінійна швидкість зростала, а при 

наявності оклюзії - різко зменшувалась із відповідними змінами кривої 

кровоплину. 

Вимірювання сегментарних систолічних тисків проводили на рівні 

верхньої та нижньої третин стегна, під коліном та над кісточками. У зв‘язку із 

залежністю сегментарного тиску від системного, вираховували індекси 

реґіонарного систолічного тиску. Останні становлять відношення систолічного 

тиску обстежуваного сегменту до систолічного тиску, виміряного на плечі.  

Для виключення помилкових результатів, пов‘язаних з порушенням 
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кровообігу рук, попередньо оцінювали кровоплин по артеріях верхніх кінцівок. 

Також, перед початком кожного обстеження перевіряли герметичність 

вимірювальної системи, для чого надували манжету сфігмоманометра до 

припинення кровоплину і вичікували 10 секунд. Якщо за цей час спад тиску не 

перевищував 0,27 кПа (2 мм рт. ст.), а дистальний кровоплин не визначався, 

вважали, що герметичність не порушена. 

Вимірювання тиску розпочинали з накладання манжети сфігмоманометра 

навколо обстежуваного сегменту. Змінюючи положення та кут нахилу зонда в 

проекції однієї з дистальних артерій, фіксували його позицію при отриманому 

сигналі кровоплину максимальної амплітуди. Швидко надуваючи манжету, 

досягали тиску, який перевищував припиняючий кровоплин на 2,67-4,01 кПа 

(20-30 мм рт. ст.). Повільно випускаючи з манжети повітря, фіксували момент 

появи сигналу кровоплину. Отриманий показник сфігмоманометра вказував на 

величину сегментарного систолічного тиску. 

Дуплексне УЗС обстеження проводили на ультрасонографі SonoScape SSI 

- 1000, та Samsung SONOACE R3. Стандартна ультразвукова доплерографія – 

це графічний запис або звукова реєстрація кровотоку в судині, що дозволяє 

зробити висновки про особливості кровопостачання досліджуваних сегментів 

ніг (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Ультразвукова доплерографія. 
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Перевага даної методики УЗДГ в простоті виконання і можливості 

проведення біля ліжка хворого завдяки наявності портативних апаратів. Вона є 

менш дорогою, більш швидкою і неінвазивною. 

Дуплексне УЗС об‘єднує дві методики - зображення в реальному часі у В-

режимі та УЗДГ. Дослідження у В-режимі дозволяє візуалізувати обстежувану 

артерію, оцінити анатомічні особливості, характер ураження і скерувати сигнал 

допплерівського датчика в центр потоку крові по судині. Характеристики 

кровоплину виводяться на екран у вигляді графічного зображення 

спектрального аналізу форми хвилі з відображенням часу по горизонтальній 

осі, швидкості кровоплину по вертикальній осі та амплітуди відтінками сірого 

кольору. Потенційно, дуплексне УЗС здатне забезпечити не тільки анатомічну, 

але й функціональну інформацію, включаючи параметри кровоплину [149]. 

При кольоровому дуплексному УЗС здійснюється кодування кольором 

різних фізичних характеристик рухомих складових кровоплину з накладенням 

на двомірне зображення в сірій шкалі в реальному часі. Червоний спектр 

відповідає кровоплину, скерованому до датчика, синій - у протилежному 

напрямі, а турбулентному потоку відповідає суміш плям червоного та синього 

кольору. Допплерівський зсув частот, який вказує на швидкість потоку, 

кодується як насичення кольору. Відповідно, втрата кольору рівнозначна 

відсутності кровоплину. Кодування напряму та швидкості потоку тонами 

різного кольору дозволяє швидко диференціювати судини, простежити їх 

анатомічні особливості та оцінити напрямок і характер порушення кровоплину. 

Реєстрований спектр кровоплину  в нормі складається з трьох 

компонентів. Перший - систолічний пік з крутим підйомом і спуском, 

зумовлений прямим антеградним кровоплином під час систоли. Наступний 

компонент - діастолічний пік, який відповідає періоду зворотного кровоплину 

на початку діастоли і не перевищує 1/3 систолічного. Третій компонент - 

низькоамплітудна хвиля антеградного кровоплину під час пізньої діастоли.  

Кількісна оцінка спектру кровоплину виконується на основі формули 

Допплера, згідно з якою лінійна швидкість кровоплину прямо пропорційна 
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зсуву частот між відісланим та отриманим ультразвуковим сигналом за 

формулою: 

V=λf•C/2•f•cosα,  

де М - лінійна швидкість кровоплину, С - швидкість поширення ультразвуку в 

крові(1570 м/с), f - частота відісланого сигналу, λf - зсув частот, α - кут між 

напрямком сигналу та віссю потоку.  

Об‘ємна швидкість кровоплину відповідає об‘єму крові, який протікає 

через поперечний переріз судини за одиницю часу згідно формули: 

Q=V•A=V•л•r
2
, 

де Q - об‘ємна швидкість кровоплину,  

V - лінійна швидкість кровоплину,  

А - площа поперечного перерізу, r - радіус судини. 

Визначають також відносні параметри, величина яких не залежить від 

причин, які спотворюють значення швидкості кровоплину, а саме пульсаційний 

індекс (PI) та індекс резистентності (RI) згідно з формулами: 

PI=(Vmax-Vmin)/Vavg 

RI=(Vmax-Vmin)/Vmax, 

де Vmax - максимальна систолічна швидкість,  

Vmin - мінімальна діастолічна швидкість,  

Vavg -  середня швидкість за серцевий цикл. 

Дуплексне УЗС артерій нижніх кінцівок проводили натще при кімнатній 

температурі 22-24
О
С у горизонтальному положенні хворих із застосуванням 

конвексного або секторного датчика з частотою 3,5-5 Мгц для аорто-стегнової 

зони та лінійного датчика з частотою 5-7,5 і 7,5-10 Мгц для периферійних 

судин. Правильну ультразвукову картину отримували поліпозиційним 

скануванням у анатомічній проекції досліджуваної судини чи протезу з 

особливою увагою до анастомотичних зон. 

При дуплексному УЗС брахіоцефальних артерій для пошуку судин 

використовували анатомічні орієнтири та пальпацію. Для обстеження сонних, 

підключичних та вертебральних артерій застосовували датчик частотою 4 МГц, 
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а більш поверхневих вискових, надблокових та надорбітальних - датчик 

частотою 8 Мгц. 

Для виявлення гемореологічних та гемокоагуляційних факторів ризику 

тромбозу визначали показники гематокриту, загального фібриногену, 

антитромбіну III. 

Гематокрит. Забір крові проводили з урахуванням об'єму цитрату натрію 

до крові у співвідношенні 1:10. Гематокрит визначали як співвідношення 

об'єму формених елементів до загального об‘єму забраної крові. Одиниці 

вимірювання – л/л. 

Загальний фібриноген. Концентрацію фібриногену в крові визначали 

методом Рутберг. Принцип його оснований на еквівалентності кількості 

утвореного фібрину до вмісту фібриногену в сироватці крові. До 1 мл 

сироватки крові в пробірку додають 0,1 мл 5% розчину хлориду кальцію. Для 

прискорення та повноти утворення згортка додають 0,2 мл розчину тромбіну. 

Утворений згорток переносять на паперовий фільтр і просушують до 

повітряно-сухого стану. Потім визначають масу фібрину та розраховують 

концентрацію фібриногену за таблицею еквівалентності. 

Антитромбін-III. Активність антитромбіну-ІІІ визначали методом Marbet i 

Wilterstein у модифікації Кацадзе Ю.Л., Котовщикової М.А. (1982). На протязі 

15 хвилин 0,1 мл сироватки крові з 0,9 мл розчину тромбіну інкубується на 

водяній бані при температурі 37
0
С. Потім додають 0,1 мл фібриногену, 

попередньо підігрітого на протязі 15-20 секунд. Реєструється час утворення 

згортка. По стандартній кривій визначається активність антитромбіну-ІІІ у 

досліджуваній сироватці порівняно до активності в донорській плазмі здорових 

людей, яка прийнята за 100%. Норма становить 75-125% [6]. 

Крім вищезгаданих методів, лабораторне обстеження включало загальний 

аналіз крові, сечі; біохімічний аналіз крові з визначенням вмісту білірубіну, 

сечовини, креатиніну, загального білка, цукру, калію, натрію, 

аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази. Дослідження зсідання 

крові включало визначення протромбінового часу та індексу, тромбінового 
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часу, часу рекальцифікації, розчинних комплексів фібрин-мономеру, 

проведення етанолового тесту. Визначали кислотно-основний стан венозної 

крові (pH, BE, SB, AB, pO2, pCO2, насичення O2). 

 

2.3. Методи лікування хворих 

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. 

Для оцінки ефективності даної тактики порівнювали результати 

хірургічного лікування ОСУ ГА у двох групах. Частина пацієнтів склала першу 

(І) групу (24,25%, n=73), які перебували в стаціонарі з 1.01.2005 по 31.12.2009 

року – група історичного контролю, прооперовані за стандартними, 

загальноприйнятими методиками, та другу (ІІ) – основну групу (75,75%, 

n=228), пацієнти якої перебували в стаціонарі з 1.01.2010 по 31.12.2015 року, 

оперовані згідно удосконалених методик. Час спостереження за пацієнтами 

сягав 10 років, склавши в середньому 5,3+2,7 року. 

Стандартні методики реконструкційного оперативного лікування при 

ОСУ ГА включали техніку проведення шунтів анатомічно. 

Удосконалені методики проведених оперативних втручань включали 

застосування мікрохірургічного інструментарію та оптики, екстраанатомічне 

проведення шунтів на гомілці, використання артерій стопи для формування 

дистального анастомозу. А також нами запропоновано нові ефективні способи 

використання стегнової вени та променевої артерії як аутологічного матеріалу 

для повторних стегново-дистальних реконструкцій. 

У таблиці 2.2 наведені види первинних реконструкційних оперативних 

втручань, виконаних у хворих з ОСУ ГА на грунті КІНК в залежності від типу 

формування проксимального анастомозу. 
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Таблиця 2.2 

Реконструкції у хворих з ОСУ ГА в залежності від ПА 

Вид реконструкції Кількість 

Загальна стегнова артерія (ЗСА) 51 16,94% 

ЗСА-позиція поверхневої стегнової артерії  22 7,31% 

Глибока стегнова артерія 14 4,65% 

Поверхнева стегнова артерія (ПЧ)  100 33,22% 

Поверхнева стегнова артерія (ДЧ) 38 12,62% 

Підколінна артерія (ВК) 23 7,64% 

Підколінна артерія (НК) 23 7,64% 

Стегново-підколінний шунт (СПШ) 17 5,65% 

Зовнішня клубова артерія (ЗКА) 3 1,00% 

Аорто(клубово)-стегновий протез (А(К)СПР 10 3,32% 

Всього 301 100% 

 

У таблиці 2.3 наведені види первинних реконструкційних оперативних 

втручань, виконаних у хворих з ОСУ ГА в залежності від типу накладання 

дистального анастомозу. 

 

            Таблиця 2.3 

Реконструкції у хворих з ОСУ ГА в залежності від ДА 

Вид реконструкції Кількість 

Заднє-великогомілкове шунтування (ПЧ) 59 19,60% 

Заднє-великогомілкове шунтування (ДЧ) 94 31,23% 

Переднє-великогомілкове шунтування(ПЧ) 45 14,95% 

Переднє-великогомілкове шунтування (ДЧ)  25 8,31% 

Тібіоперонеальний стовбур 20 6,64% 

Малогомілкова артерія 16 5,32% 

Стопне (заднє) шунтування 19 6,31% 
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Продовж. табл. 2.3 

Стопне (переднє) шунтування 16 5,32% 

Секвенційне шунтування 7 2,33% 

Всього 301 100% 

 

 

Для проведення реконструктивного втручання використовували різний 

матеріал, який наведений в таблиці 2.4. 

  

Таблиця 2.4 

 Імплантований матеріал 

Матеріал Кількість 

Велика підшкірна вена (ВПВ) 253 84,06% 

Синтетичний протез (СПР) 1 0,33% 

Комбінований матеріал 47 15,61% 

 

Для виконання комбінованого реконструкційного втручання на 

гомілкових артеріях використовували матеріал, який наведений у таблиці 2.5.

  

                Таблиця 2.5 

Комбінований матеріал 

Матеріал Кількість 

ВПВ + Мала підшкірна вена (МПВ) 13 4,32% 

ВПВ + Аутоартерія (Арт) 1 0,33% 

ВПВ + ПР 26 8,63% 

Стегнова вена (СВ) + ВПВ 2 0,66% 

СВ + МПВ 1 0,33% 

СВ + ПР 1 0,33% 

V. basilica + Арт 3 1,00% 
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2.4. Методи статистичного аналізу результатів дослідження 

Отримані у ході виконання наукової роботи первинні дані вносилися в 

спеціально розроблені таблиці у вигляді абсолютних величин з послідуючим 

статистичним опрацюванням на персональному комп‘ютері з використанням 

програм ―Miсrosoft  Excel‖ та ―Statistica‖. 

При виконанні медико-статистичного аналізу нами було проведено: 

 розрахунок середніх величин та їхніх середніх похибок (М ± m),  

 розрахунок відносних величин та їхніх похибок, 

 аналіз вірогідності різниці поміж аналізованими групами, 

 дослідження чутливості, специфічності та точності діагностичних тестів, 

 аналіз виживаності, 

 прогнозування наслідків оперативних втручань за допомогою логістичної 

регресії.  

Передовсім  нами була проведена перевірка отриманих варіаційних рядів 

на нормальність розподілу, як засвідчив гаусівський тип розподілу даних. Тому 

отримані результати наведено у вигляді середніх величин та їхніх середніх 

похибок (М ± m), а при попарному порівнянні використовувався t-критерій 

Стьюдента. Різницю вважали достовірною при рівні значущості р <0,05. 

Для аналізу значимості діагностичних тестів в процесі встановлення 

діагнозу нами було визначено їхню чутливість, специфічність та точність. З 

цією метою нами було побудовано таблиці 2х2. Контрольними вважалися дані 

інтраопераційно. 

Чутливість тесту (sensitivity) визначалась як частка позитивних 

результатів у групі хворих пацієнтів. Водночас специфічність (specificity) 

методів діагностики визначалась як частка негативних результатів у групі 

неуражених пацієнтів. Узагальненим показником інформативності слугувала 

точність методу, яка визначалась як частка співпадіння отриманих результатів з 

показниками інтраопераційно. 

Для дослідження рівнів загальної виживаності пацієнтів із ураженнями 
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судин нижніх кінцівок нами застосовано цензурований метод Kaplan-Meier [44]. 

Оскільки нам вдалося здійснити повне охоплення інформацією про стан 

здоров‘я оперованих пацієнтів, то до цензурованих осіб нами зараховано всіх 

живих. При порівнянні двох груп щодо тривалості виживання нами 

використано критерій Гехана-Вілкоксона. Для побудови прогностичної моделі 

наслідків оперативних втручань при ОСУ нижніх кінцівок нами застосовано 

метод логістичної регресії. Цей метод дозволяє виявити залежність ознаки, що 

досліджується (наприклад, ампутація) одночасно від декількох інших ознак; а 

також зробити прогноз зміни ознаки яку ми вивчаємо, від зміни включених у 

регресійну модель ознак. 

Імовірність виникнення наслідків оперативних втручань (p) залежно від 

вибраних нами факторів обчислювалась за формулою 1: 

р = 
1 

* 100%    (1) 
1+е

-z 

де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів, 

 Z – величина, обчислена за формулою 2: 

Z = K + 1x1 + 2x2 + ... nxn,      (2) 

де K - константа, 

 i - коефіцієнти при кожному факторі, 

 xі - значення факторів. 

Теоретично р може приймати значення від 0% (неможлива подія) до 

100% (подія відбувається завжди). Для автономізації проведення розрахунків 

щодо вірогідності повторної операції чи ампутації у віддаленому періоді, нами 

було створено опитувальник у програмі Microsoft Excel. Програма згідно до 

опрацьованих нами формул автоматично розраховує ризики та відображає їх 

графічно.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКИ ТА ДІАГНОСТИКИ 

КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ З ОКЛЮЗІЙНО-

СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ГОМІЛКОВИХ АРТЕРІЙ 

  

3.1. Етіопатогенез та клінічні прояви критичної ішемії при патології 

гомілкових артерій 

При особливостях етіопатогенезу ОСУ ГА аналізуючи віковий розподіл 

за статтю даних пацієнтів, 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 була уражена вікова група 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 мав вік 20 років, тоді як 

серед жінок – 39 років. Найстаршими досліджуваними були один чоловік та 2 

жінки віком 85 років. 

Середня тривалість розвитку захворювання у пацієнтів досліджуваної  

групи становила 3,74±0,59 місяців. У більшості хворих (71,10±2,61%) 

захворювання перебігало від 1 до 5 місяців, у кожного п‘ятого (18,94±2,26%) – 

до місяця, і тільки у кожного десятого (9,97%) був більш тривалий перебіг 

патології. Причому, з них у 16 осіб (5,32±1,29%) – від 6 місяців до року, у 10 

(3,32±1,03%) – 2-3 роки. Самий тривалий перебіг (5-10 років) був лише у 

чотирьох пацієнтів чоловічої статі, зокрема – у двох (63 і 66 років) – по 4 роки, 

у одного 65-літнього – 5,4 роки і ще у одного 67-літнього чоловіка – 10 років 

(табл. 3.1).  

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 



60 

 

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 

спостерігався такий короткий термін розвитку хвороби. Вікових відмінностей у 

пацієнтів при більш довших періодах захворювань не встановлено, табл. 3.1. 

     

 Таблиця 3.1 

Віковий розподіл тривалості перебігу захворювання у досліджуваній 

групі пацієнтів 

Тривал. 

 х-б, міс 

Вік пацієнтів 

до 40 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

60-69 

років 

70-79 

років 

80 і 

більше 

років 

абс 
Р±m, 

% 
абс 

Р±m,  

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 

до 1 

місяця 

(n=57) 

4 
33,33±

13,61 
4 

15,38± 

7,08
*
 

10 
16,39±

4,74
*
 

20 
20,20

±4,04 
12 

13,64

±3,66
*
 

7 

46,67

±12,8

8 

1-5 

(n=214) 
6 

50,00±

14,43 
18 

69,23± 

9,05 
43 

70,49±

5,84 
70 

70,71

±4,57 
69 

78,41

±4,39 
8 

53,33

±12,8

8 

6-12 

(n=16) 
2 

16,67±

10,76 
3 

11,54± 

6,27 
5 

8,20±3,

51 
3 

3,03±

1,72 
3 

3,41±

1,93 
0 0,00 

24-36 

(n=10) 
0 0,00 1 

3,85± 

3,77 
3 

4,92±2,

77 
2 

2,02±

1,41 
4 

4,55±

2,22 
0 0,00 

60-120 

(n=4) 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

4,04±

1,98 
0 0,00 0 0,00 

Всього 

(n=301) 
12 100,0 26 100,0 61 100,0 99 100,0 88 100,0 15 100,0 

 

Примітка: * - р<0,05 у порівнянні з показниками групи 80 і більше років. 

 

Доведено достовірно (р<0,05) більший термін розвитку захворювання у 

чоловіків, ніж у жінок - в середньому в два рази: 4,03±0,68 місяців проти 
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2,11±0,53 місяців відповідно. Якщо серед чоловіків у 69,14±2,89% осіб 

розвиток хвороби тривав від 1 до 5 місяців, то у жінок аналогічний період 

розвитку мав місце у 82,22±5,70% випадків (р<0,05). Відповідно малі терміни 

виникнення даної патології були більш поширені у чоловіків, ніж у жінок – 

19,92±2,50% проти 13,13±5,07% відповідно (р>0,05) (рис.3.1). 

 

 

 

 

 

Стосовно великих термінів розвитку оклюзійно-стенотичних уражень 

нижніх кінцівок можна стверджувати, що це було більш притаманно для 

чоловіків. Так, у часі 5-10 років дане захворювання не було діагностовано у 

досліджуваній групі жінок, а протягом 2-х років хвороба розвивалась лише у 

однієї 70-літньої жінки та 6 місяців – у однієї 64-літньої жінки. Тоді як серед 

чоловіків у аналогічних термінах (сумарно 6-120 місяців) дана патологія 

розвивалась у 10,94% випадків (n=28). 

Середня тривалість лікування пацієнтів становила 25,56±1,03 дні. Більша 

частина (85,05%) хворих закінчила лікування до 40-го дня, з них у перші 20 

днів - 45,18±2,87% пацієнтів, у наступні 20 – 39,87±2,82% осіб (табл. 3.2, 

рис.3.2). Близько 10% пацієнтів пройшли курс лікування до 2 місяців і лише у 

Рис. 3.1. Структура розподілу часу розвитку захворювання у 

чоловіків (А) та жінок (Б) з ОСУ ГА, %. 
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5,65% це зайняло від 2 місяців до 4 років. Майже на чотири місяці період 

лікування розтягнувся у двох хворих: 66-літнього чоловіка – на 114 днів і у 54-

літнього чоловіка – на 116 днів. 

У всіх вікових групах, так як і в цілому, більша частина пацієнтів 

проходила лікування до 40 днів. Причому, якщо у середніх вікових групах 40-

49, 50-59 та 60-69 років лікування хворих частіше зустрічалось до 20 днів, то у 

осіб молодшої групи до 40 років та старшої 70-79 років терміни лікування до 20 

днів і 20-40 днів був однаковий за частотою. 

 Таблиця 3.2 

Розподіл тривалості лікування у різних вікових групах пацієнтів з ОСУ ГА 

Трив 

Лік, 

дні 

Вік пацієнтів 

до 

40 років 

40-49 

років 

50-59 

років 

60-69 

років 

70-79 

років 

80 і 

більше 

років 

к-

ть 

Р±m 

% 

к-

ть 

Р±m 

% 

к-

ть 

Р±m 

% 

к-

ть 

Р±m 

% 

к-

ть 

Р±m

% 

к-

ть 

Р±m 

% 

0-19 

n=136 

5 41,6 

± 

14,23* 

12 46,15 

± 

9,78 

28 45,90

± 

6,38 

48 48,48

± 

5,02 

36 40,91

± 

5,24* 

7 46,67

± 

12,88 

20-39 

n=120 

5 41,67 

± 

14,23 

11 42,31 

± 

9,69 

23 37,7

0± 

6,21 

37 37,37

± 

4,86 

36 40,91

± 

5,24 

8 53,33

± 

12,88 

40-59 

n=28 

1 8,33 

± 

7,98* 

1 3,8 

± 

3,77 

7 11,48

± 

4,08 

9 9,09 

± 

2,89 

10 11,36

± 

3,38* 

0 0,00 

60-79 

n=11 

1 8,33 

± 

7,98* 

1 3,85 

± 

3,77 

1 1,64

± 

1,63 

4 4,04 

± 

1,98 

4 4,55 

± 

2,22* 

0 0,00 

80-99 

n=4 

0 0,00 1 3,85 

± 

3,77 

1 1,64

± 

1,63 

0 0,00 2 2,27 

± 

1,59 

0 0,00 

100-

119 

n=2 

0 0,00 0 0,00 1 1,64

± 

1,63 

1 1,01 

± 

1,00 

0 0,00 0 0,00 

n=301 12 100 26 100 61 100 99 100 88 100 15 100 

 

Примітка: * - р<0,05 у порівнянні з показниками досліджуваних груп.  
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А у хворих найстаршої вікової групи 80-85 років більше половини 

пацієнтів (53,33±12,88%) здійснювали лікування від 20 до 39 днів. Близько 10% 

хворих трьох вікових груп 50-59 років, 60-69 років та 70-79 років проходили 

курс лікування до 2 місяців. У чотирьох досліджуваних осіб він тривав у межах 

трьох років (це одна жінка віком 46 років, та три чоловіки віком 58, 70 та 71 

рік). 

Середній час тривалості лікування у чоловіків був незначно (р>0,05) 

менший, ніж у жінок: 25,41±1,11 днів проти 26,44±2,77 днів відповідно. 

Притому, що у чоловіків він мав ширший діапазон від 3 до 116 днів, а у жінок 

вужчий – від 2 до 83 днів. Суттєвих відмінностей поміж різними термінами 

лікування у чоловіків та жінок не було встановлено (р>0,05). Хоча, все ж таки 

коротший термін лікування до 40 днів дещо частіше зустрічався у чоловіків, 

ніж у жінок – 86,33±2,15% проти 77,78±6,20% відповідно (рис.3.3). Тоді як 

наступні часові проміжки лікування (40-59, 60-79, 80-99 днів)  були незначно 

більшими у жінок, ніж у чоловіків. Найдовший період лікування 100-119 днів 

був характерний лише для чоловіків. 

Рис. 3.2. Структура  розподілу тривалості днів лікування у пацієнтів із 

ОСУ ГА, %. 
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Ми проаналізували особливості розподілу основних захворювань, які 

призвели до виникнення ОСУ нижніх кінцівок у пацієнтів досліджуваних груп, 

за віком та їх комбінаціями одних з одними (табл. 3.3). 

 У пацієнтів із даною патологією було діагностовано чотири основних 

захворювання: атеросклероз (92,69±1,5%, n=279), постемболічна (п/е) оклюзія 

(5,32±1,29%, n=16), аневризма (4,32±1,17%, n=13) та ендартеріїт (1,99±0,81%, 

n=6). У більшості хворих (95,68±1,17%) реєструвалось по одному 

захворюванню і лише у 13 пацієнтів (4,32±1,17%) були комбінації двох 

патологій. А саме: атеросклероз із аневризмою – у сімох осіб (чотирьох 

чоловіків і трьох жінок) віком від 50 до 79 років, атеросклероз із п/е оклюзією – 

у п‘ятьох осіб (чотирьох чоловіків і однієї жінки) віком 40-79 років й аневризма 

із п/е оклюзією – у однієї жінки 39 років. Таким чином, в цілому на 100 

пацієнтів припадає 104 патології. Хоча, у жінок це співвідношення було вищим 

- 100:109 проти 100:103 у чоловіків. У всіх випадках у монопредставленні у 

пацієнтів зустрічався лише ендартеріїт. Атеросклероз як єдина хвороба був у 

95,70% з числа всіх випадків атеросклерозу, п/е оклюзія – у 62,50% та 

аневризма – у 38,46% випадків відповідного захворювання.

Рис. 3.3. Структура розподілу тривалості днів лікування у хворих 

чоловіків (А) та жінок (Б) з ОСУ ГА, %. 
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  Таблиця 3.3  

Розподіл основних захворювань у різних вікових групах хворих 

 

Примітка: 
*
 – р <0,05 та 

**
 – р<0,01 у порівнянні з показниками групи до 40 років. 

Основне 

захворювання 

Вік пацієнтів 

до 40 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70-79 років 
80 і більше 

років 

абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % 

Атеросклероз 2 16,67±10,76 21 80,77±7,73
**

 58 95,08±2,77
**

 97 97,98±1,41
**

 87 98,86±1,13
**

 14 93,33±6,44
**

 
у т.ч. моно 

атеросклероз 
2 16,67±10,76 20 76,92±8,26

**
 55 90,16±3,81

**
 93 93,94±2,40

**
 83 94,32±2,47

**
 14 93,33±6,44

**
 

атеросклероз 

+аневризма 
0 0,00 0 0,00 2 3,28±2,28 3 3,03±1,72 2 2,27±1,59 0 0,00 

атеросклероз +п/е 

оклюзія 
0 0,00 1 3,85±3,77 1 1,64±1,63 1 1,01±1,00 2 2,27±1,59 0 0,00 

Ендартеріїт 5 41,67±14,23 1 3,85±3,77
*
 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Аневризма 3 25,00±12,50 2 7,69±5,23 2 3,28±2,28 3 3,03±1,72 2 2,27±1,59 1 6,67±6,44 
у т.ч. моно 

аневризма 
2 16,67±10,76 2 7,69±5,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,67±6,44 

аневризма + 

п/е оклюзія 
1 8,33±7,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

П/е оклюзія 3 25,00±12,50 3 11,54±6,27 4 6,56±3,17 3 3,03±1,72 3 3,41±1,93 0 0,00 
у т.ч. моно п/е 

оклюзія 
2 16,67±10,76 2 7,69±5,23 3 4,92±2,77 2 2,02±1,41 1 1,14±1,13  0,00 

Всього випадків 13  27  64  103  92  15  
У т.ч. моно 11 91,67±7,98 25 96,15±3,77 58 95,08±2,77 95 95,96±1,98 84 95,45±2,22 15 100,00 

асоціації 1 8,33±7,98 1 3,85±3,77 3 4,92±2,77 4 4,04±1,98 4 4,55±2,22 0 0,00 

Всього пацієнтів 12 100 26 100 61 100 99 100 88 100 15 100 
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Щодо поширеності даних патологій у різних вікових групах, то 

атеросклероз достовірно (р<0,01) рідше зустрічався у осіб молодше 40 років 

порівняно з аналогічними показниками всіх інших вікових груп. Дані 

ендартерїїту у осіб вікової групи до 40 років також мали достовірну (р<0,05) 

різницю із показниками групи 40-49 років. У той же час, аневризма та п/е 

оклюзія в три рази частіше зустрічались у пацієнтів самої молодшої 

досліджуваної групи, ніж у старших пацієнтів, проте дана різниця не доведена 

(р>0,05).  

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. 

За показником співвідношення на 100 осіб відповідної статі (рис.3.4) три 

з чотирьох основних захворювань є більш поширеними у жінок (р>0,05), ніж у 

чоловіків. Так, атеросклероз був присутній у 93,33 випадків на 100 хворих 

жінок проти 92,58 випадків на 100 хворих чоловіків, аневризма – у 8,89 проти 

3,52 та ендартеріїт – 2,2 проти 1,95 випадки відповідно. Лише п/е оклюзія була 

дещо більш розповсюджена у чоловіків, ніж у жінок – 5,47 проти 4,44 

випадків відповідно.  

Найдовшою середня тривалість захворювання була при атеросклерозі – 

3,84±0,63 місяці (р<0,05) та ендартеріїті – 3,68±1,87 місяців (р>0,05). Тоді як 

при п/е оклюзії та аневризмі значно коротше – 2,08±0,44 та 1,43±0,42 місяці 

відповідно (рис.3.5). 
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Рис. 3.4. Структура розподілу основних захворювань у хворих 

чоловічої та жіночої статі (на 100 осіб відповідної статі). 

 

Рис. 3.5. Структура (%) розподілу основних захворювань у хворих з 

ОСУ ГА за тривалістю перебігу (у місяцях). 
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Більшість пацієнтів і з комбінацією двох основних захворювань, і з 

монопатологією мали перебіг 1-5 місяців. Зокрема, у 100% - атеросклероз з п/е 

оклюзією та аневризма з п/е оклюзією, у 57,14±18,70% пацієнтів – 

атеросклероз із аневризмою, у 72,28±2,74% - сам атеросклероз, у 

60,00±15,49% - сама п/е оклюзія та у 50,00±20,41% - сам ендартеріїт. Короткий 

перебіг захворювання (до 1 місяця) був притаманний, в основному, лише при 

самій аневризмі – 60,00±21,91% випадків. Тривалість захворювання від 6 

місяців до 1 року була у третини хворих з ендартеріїтом, у п‘ятої частини 

пацієнтів із оклюзією та у незначної кількості (близько 5%) осіб із 

атеросклерозом. Дуже довгий перебіг (до 10 років) мав місце лише у незначної 

частини пацієнтів із атеросклерозом, у тому числі при самостійній присутності 

даної патології. 

У більшої частини досліджуваних (74,09±2,53%, n=223), окрім основних 

захворювань, ще були супутні хвороби, які обтяжували перебіг судинної 

патології нижніх кінцівок. 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 19,93±2,30% (n=60) – дисліпідемія, у 10,96±1,80% 

(n=33) - порушення мозкового кровообігу (ПМК) та у 1,66±0,74% (n=5) – 

дихальна недостатність.  

На рисунку 3.6 представлено поєднання основних захворювань від 

супутніх. ІХС є присутньою при всіх чотирьох основних захворюваннях і її 

рівень складає від 16,67 випадків на 100 пацієнтів із ендартеріїтом до 56,25 

випадків на 100 пацієнтів із п/е оклюзією. Артеріальна гіпертензія була 

супутнім захворюванням у трьох із чотирьох основних патологій: 15,38 - при 

аневризмі, 31,25 - при п/е оклюзії та 40,86 при атеросклерозі. Аналогічно і 

ПМК при цих самих захворюваннях було супутньою патологією, тільки в 

значно менших показниках: від 7,69 при аневризмі до 12,50 при п/е оклюзії. 

Дихальна недостатність була присутня у 1,43 випадку на 100 пацієнтів із 

атеросклерозом та у 16,67 випадків на 100 пацієнтів із ендартеріїтом. 
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Поширеність цукрового діабету на 100 випадків відповідного захворювання 

мала місце у 6,25 випадках п/е оклюзії та 24,01 випадку атеросклерозу. Так 

само як і цукровий діабет, дисліпідемія була у 6,25 випадках п/е оклюзії та 

21,51 випадку атеросклерозу. У більшості випадків це не були моноураження, 

а комбінації двох чи трьох супутніх патологій. Тому, у середньому, на 100 

пацієнтів припадало 174 випадки супутніх захворювань. 

 

 

 

 

 

У 64,78±2,75% усіх пацієнтів було 23 різних поєднань супутніх 

патологій.  Найчастіше зустрічались такі комбінації: ІХС+АГ – 21,59±2,37%, 

ІХС+ЦД – 8,31±1,59%, ІХС+АГ+Дисліпідемія (Дис) – 5,98±1,37%, 

ІХС+АГ+ПМК – 3,32±1,03%, АГ+ПМК - 2,99±0,98%, ІХС+АГ+ЦД – 

2,99±0,98%, ІХС+ПМК – 2,33±0,87%, ІХС+ЦД+Дис - 2,33±0,87%, АГ+ЦД – 

1,99±0,81%, ІХС+Дис – 1,99±0,81% випадків з числа всіх пацієнтів. У решті 13 

комбінаціях їх частка становила 1% і менше. Майже третина (29,90±2,64%, 

n=90) пацієнтів, яка поступала на лікування у ЛОКЛ, мала багатоповерхові 

ураження судин. Найчастіше зустрічались такі локалізації ураження сегментів: 

у 61 випадку (20,27±2,32%) – поверхневої стегнової артерії (ПСА), у 33 

Рис. 3.6. Структура взаємопов‘язаності основних та супутніх 

захворювань (на 100 випадків відповідного основного захворювання). 
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випадках (10,96±1,80%) - аорто-клубової (АК), у 29 випадках (9,63±1,70%) – 

загальної стегнової артерії (ЗСА) та у 14 випадках (4,65±1,21%) – підколінної 

артерії (ПК).  

З числа всіх пацієнтів, що мали багатоповерхові ураження судин, у 

більшої частини (n=54) був уражений лише один сегмент, а 36 пацієнтів мали 

місце комбінації з 2 та 3 сегментами, що були уражені (рис. 3.7). 

 

 

 

 

У 12,62±1,91% (n=38) пацієнтів були ураження сегмента ПСА, що є 

найбільшим показником з числа всіх уражень.  У межах 3% (від 2,99±0,98% до  

3,99±1,13%) є самостійне ураження сегмента АК, дві комбінації ПСА з ПК й 

АК із ЗСА та одна потрійна комбінація АК з ЗСА та ПСА. Решта варіацій не 

перевищували 1,66%.  

При госпіталізації у пацієнтів відмічались похолодання, блідість 

шкірних покриви гомілки і ступні, скарги пацієнтів на появу нічного болю, 

болю у спокої у нижніх кінцівках, переміжного болю при ходьбі на незначну 

відстань до 50 м, що відповідає ІІІ – IV ст. ішемії за класифікацією О. В. 

Покровського [14]. На таблиці 3.5 представлено залежність ступеня гострої 

(ГІ) та хронічної ішемії (ХІ) від багатоповерхових оклюзійно-стенотичних 

уражень судин нижніх кінцівок. 

Рис. 3.7. Структура комбінацій багатоповерхових уражень судин серед 

усіх пацієнтів, %. 
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Таблиця 3.5  

Розподіл гострої та хронічної ішемії НК залежно від різних 

багатоповерхових судинних уражень 

Ішемія, 

осіб 

Багатоповерхові сегменти 

Відсутні АК ЗСА ПСА ПК Всього 

абс 
Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 

аб

с 

Р±

m, 

% 

абс 
Р±m, 

% 
абс 

Р±m, 

% 

Не 

було 

(n=5) 

4 

1,33 

± 

0,66 

0 0,00 1 

0,33 

± 

0,33 

0 0,00 0 0,00 5 

1,66 

± 

0,74 

ГІ І-ІІБ 

(n=48) 
36 

11,9

6± 

1,87 

8 

2,66 

± 

0,93 

4 

1,33 

± 

0,66 

5 

1,66 

± 

0,74 

1 

0,33 

± 

0,33 

54 

17,94 

± 

2,21 

ГІ ІІІА-

Б (n=3) 
3 

1,00 

± 

0,57 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 

1,00 

± 

0,57 

ХІ ІІІ 

(n=63) 
45 

14,9

5± 

2,06 

6 

1,99 

± 

0,81 

7 

2,33 

± 

0,87 

1

3 

4,32 

± 

1,17 

2 

0,66 

± 

0,47
**

 

73 

24,25 

± 

2,47 

ХІ ІV 

(n=182) 
123 

40,8

6± 

2,83 

19 

6,31 

± 

1,40
*
 

17 

5,65 

± 

1,33 

4

3 

14,2

9± 

2,02 

11 

3,65 

± 

1,08
**

 

21

3 

70,76 

± 

2,62 

Всього 

(n=301) 
211 

70,1

0± 

2,64 

33 

10,9

6± 

1,80
*
 

29 

9,63 

± 

1,70
*
 

6

1 

20,2

7± 

2,32 

14 

4,65 

± 

1,21
**

 

34

8 
115,61 

 

Примітка: 
*
 – р<0,05, 

**
 – р<0,01 порівняно з групою ПСА. 
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У 68,77% пацієнтів мала місце ішемія різного ступеня, але не було 

багатоповерхових уражень судин, в т. ч. найчастіше це було притаманно для 

пацієнтів із ХІ ІV ст. – у 40,86±2,83% випадків. ГІ І-ІІБ ступеня зустрічалась 

всього у 17,94±2,21% випадків і мала незначне (5,98%) число комбінацій зі 

всіма варіантами багатоповерхових уражень судин. ГІ ІІІ А-Б мала місце лише 

у трьох пацієнтів і була зареєстрована без асоціацій. Діагноз ХІ ІІІ ступеня був 

поставлений у 24,25±2,47% випадків, із них у 28 випадках (9,30%) у комбінації 

зі всіма варіантами багатоповерхових уражень сегментів. Найбільша частка 

осіб із багатоповерховими ураженнями була діагностована при ХІ ІV ступеня 

– 29,90% випадків, у тому числі у 43 осіб (14,29±2,02%) із ураженням 

поверхневої стегнової артерії, що було достовірно (р<0,01) більше, ніж при 

інших ураженнях, таких як АК - у 19 осіб (6,31±1,40%) та ПК – у 11 осіб 

(3,65±1,08%). 

При поступленні у стаціонар 84 пацієнти (27,91±2,59%) уже мали 

хірургічні втручання в анамнезі. У чотирьох пацієнтів із семи, що мали в 

анамнезі проксимальні реконструкції, були аорто-клубово-стегнові 

алошунтування, аутовенозні стегново-гомілкові шунтування, дистальний 

анастомоз до задньої гомілкової артерії і проксимальний анастомоз до 

стегнової артерії. Двоє пацієнтів були після аутовенозного стегново-

підколінного шунтування. Один – після стегново-підколінної реконструкції 

вище коліна з проксимальним анастомозом до поверхневої стегнової артерії. 

У групі з 12 пацієнтів половина мала проксимальний анастомоз на 

сегментах загальної стегнової та дистальний на задньогомілковій артерії. У 

трьох був проксимальний анастомоз на поверхневій стегновій артерії з 

дистальним анастомозом до тібіоперонеального стовбуру або задньої 

гомілкової артерії. У решти трьох були задіяні або глибока стегнова артерія з 

тібіоперонеальним стовбуром, або підколінна артерія вище коліна з задньою 

гомілковою артерією. 

Первинна проксимальна реконструкція була у 65 пацієнтів 

(21,59±2,37%), які поступали на лікування у хірургічний стаціонар. Із них 21 
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пацієнт (32,31±5,80%) мали аорто-клубово-стегновий алошунт, в тому числі: 

11 – лише тільки його, восьмеро – його поєднання з аутовенозним стегново-

підколінним шунтом, двоє – стегново-підколінну реконструкцію. У 32 

пацієнтів (49,23±6,20%) був самостійний аутовенозний стегново-підколінний 

шунт, з них у 26 – вище коліна і у 6 – нижче коліна. У 8 пацієнтів 

(12,31±4,08%) була проведена стегново-підколінна реконструкція протезом 

вище коліна. По двоє хворих (3,08±2,14%) мали в анамнезі реконструкцію на 

стегні та екстраанатомічну стегново-стегнову реконструкцію. 

 

3.2. Оцінка інструментальних методів діагностики оклюзійно-

стенотичних уражень гомілкових артерій 

З метою обстеження та встановлення безпосередніх причин розвитку 

ОСУ ГА  та наявності умов для реконструктивної операції застосовували 

рентгенконтрастну ангіографію (РАГ) та дуплексне ультразвукове сканування 

(УЗДС). Обов‘язковому обстеженню підлягали стан ЗСА, зона ПСА, ПкА, 

стан дистального артеріального русла. Оцінку точності, чутливості та 

специфічності вказаних методів проводили в порівнянні з інтраопераційними 

даними як основним критерієм. Самостійне застосування дуплексного УЗДС у 

первинній реконструктивній хірургії стегново-гомілкової зони набуло 

достатньо прихильників, проте діагностичні можливості методу при розвитку 

ОСУ та у вирішенні тактики повторних оперативних втручань залишаються 

дискутабельними. 

Стандартна ультразвукова доплерографія – це графічний запис або 

звукова реєстрація кровотоку в судині, що дозволяє зробити висновки про 

особливості кровопостачання досліджуваних сегментів нижніх кінцівок. 

Перевага даної методики УЗДГ в простоті виконання і можливості проведення 

біля ліжка хворого завдяки наявності портативних апаратів. Вона є менш 

дорогою, більш швидкою і неінвазивною. Якщо результати УЗДГ 

непереконливі, то в цьому випадку призначається ангіографія. Ангіографія, як 

правило, вважається більш точним видом дослідження для оцінки кровотоку 
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артерій, ніж УЗДГ і є «золотим стандартом» діагностики артеріальної 

патології [80, 124]. Аорто-артеріографія є найбільш інформативним методом 

дослідження, що дозволяє не тільки визначити рівень і характер 

ураження судин, уточнити попередній діагноз, але й, що дуже важливо, 

з'ясувати стан дистального русла кінцівки для визначення можливості 

виконання реконструктивно-відновлювальної операції [32, 33]. 

Практично всім хворим (99,67±0,33%), що поступали у стаціонар, 

проводилась ультразвукова доплерографія (табл. 3.6). Відзначена висока 

чутливість (95,50%) та специфічність (95,00%) цього методу, а точність – 

співпадіння інтраопераційно констатовано у 95,33 % випадків.  

 

Таблиця 3.6  

      Методи діагностики та їх співпадіння  

Методи 

діагностики 

К-сть 

проведених 

досліджень 

Співпадіння і/о = 

точність 
Чутливість 

Специфічн-

ність 

абс Р±m, % абс % % % 

УЗДГ 300 
99,67 

±0,33 
286 95,33 95,50 95,00 

Контрастна 

ангіографія 
205 

68,11 

±2,69 
199 97,07 97,40 92,31 

Співпадіння 

УЗДГ з 

КАГ 

204 
67,77 

±2,69 
196 96,08 – – 

 

Контрастна ангіографія проводилась більшій частині пацієнтів – 

68,11±2,69% випадків, і співпадіння з і/о оглядом (точність) було 97,07%. Цей 

метод за показниками інформативності для діагностики ураження артерій 

нижніх кінцівок також показав високу чутливість (97,40%) та специфічність 

(92,31%), дані наведено на рисунку 3.8. 
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Рис. 3.8. Діагностична інформативність, %. 

 

Одинакові діагнози при методах УЗДГ та КАГ були у 196-ти з 204-ьох  

випадків, що становило 96,08%. 

Значну інформацію про порушення кровотоку дає також кісточковий 

індекс, тобто співвідношення між  артеріальним тиском нижніх та верхніх 

кінцівок. Визначення КІ є одним із найдоступніших неінвазивних методів 

діагностики порушень периферичного кровообігу (ППК) [168]. КІ також є 

прогностичним показником, який використовують для прогнозу збереження 

кінцівки, загоєння ран, для моніторингу ефективності лікування та виживання 

пацієнтів [46, 153]. У нормі КІ має бути не менше 1, при його зниженні можна 

судити про порушення гемодинаміки внаслідок оклюзійно-стенотичного 

ураження артерій нижніх кінцівок, яке може бути компенсованим (КІ=0,9-0,7), 

субкомпенсованим (КІ=0,6-0,4) та декомпенсованим (КІ<0,3). Величина 

КІ=0,8-0,6 відповідає ішемії ІІ ст., КІ=0,4-0,5 – ІІІ ст., КІ=0,3 – ІV ст. 

При наших дослідженнях кісточковий індекс вимірювали в динаміці – 

до і після оперативних втручань. У 31 пацієнта (10,30±1,75%) не відбулось 

зміни КІ у сторону зростання після операції, з них у 29 пацієнтів (93,55%) у 

подальшому кінцівки були ампутовані. Тільки у трьох пацієнтів (6,45%) 

кінцівки вдалось зберегти. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ 

НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ З ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИМИ 

УРАЖЕННЯМИ ГОМІЛКОВИХ АРТЕРІЙ  

 

Хірургічне лікування хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижче 

пахвинної зв‘язки є складним завданням і нерідко не забезпечує повного 

відновлення кровоплину. Успіхи судинної хірургії та досягнення в хірургічній 

техніці дозволили обґрунтувати доцільність проведення реваскуляризації 

ішемізованих НК [41, 117, 128].  

Реконструктивні операції на артеріях стегново–дистальних сегментів з 

метою ліквідації КІНК стали стандартними оперативними втручаннями для 

судинних хірургів [135]. Однак необхідність повторних реконструкцій 

виникає в 1/3 первинно оперованих хворих, а частота тромбозів і рестенозів 

коливається від 6 до 42% [135, 144, 151]. Складність операцій на стегново-

гомілковій зоні зумовлена як поширеними ураженнями прилеглих 

артеріальних басейнів, так і топографо-анатомічними особливостями 

проведення шунта та параметрами реконструйованих судин [98, 112, 148].  

 

4.1. Особливості реконструкційних операцій при оклюзійно-

стенотичних ураженнях гомілкових артерій 

Показання до хірургічного лікування встановили в 301 пацієнта з 

оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій. 

Доопераційно 300 (99,67±0,33%) хворим з метою встановлення 

характеру та поширеності оклюзійно-стенотичного ураження ГА 

застосовували дуплексне УЗС. Обов‘язковому детальному обстеженню 

підлягали стан СА, ПкА, а також стан ГА. Ангіографічне дослідження 

проводили в 205 (68,11±2,69%) випадках. 
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Основними показаннями до операції була ступінь ішемії нижніх 

кінцівок. Хворим з гострою ішемією І – ІІБ, ІІІА та хронічною ішемією ІІІ – 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 судинного матеріалу 

в якості шунтів. 

У всіх випадках розпочинали операцію з виділення ПкА, ГА а  також 

стегнових артерій з типових доступів (рис. 4.1, 4.2, 4.3).  

 

 

 

 

Рис. 4.1. Операційний доступ до передньої великогомілкової артерії на 

межі верхньої та середньої третини гомілки. 
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 Рис. 4.2. Операційний доступ до передньої великогомілкової артерії 

(сформований анастомоз між аутовеною та передньою великогомілковою 

артерією). 

 

 

 

Рис. 4.3. Операційний доступ до задньої великогомілкової артерії (задня 

великогомілкова артерія у нижній третині гомілки). 
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Зважаючи на те, що результати лікування прямо залежали від рівня 

накладання дистального анастомозу та якості пластичного матеріалу, який 

застосовували для реконструкції, хворих поділили на шість підгруп.  

Половині пацієнтів (50,83±2,88%) проводили накладання дистального 

анастомозу до задньої великогомілкової артерії, підгрупа 1 (1а – проксимальна 

частина, 1б – дистальна), чверті (23,26±2,44%) – передньої великогомілкової 

артерії, підгрупа 2 (2а – проксимальна частина, 2б – дистальна). В підгрупу 3 

ввійшли пацієнти з  формуванням анастомозу до тібіоперонеального стовбура 

(6,64±1,44%). В підгрупі 4 хворим накладали анастомоз з малогомілковою 

артерією (5,32±1,29%), а підгрупі 5 (11,63±1,85%) – проводили стопне 

шунтування (5а – стопне переднє, 5б – заднє) та підгрупі 6 – секвенційні 

шунтування (2,33±0,87%). 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). Відповідні дані наведені у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1  

Розподіл пацієнтів ОСУ ГА на групи за типом дистального         

анастомозу 

Групи та 

підгрупи 
Назва групи за локалізацією анастомозу абс Р±m, % 

1 Задньої великогомілкової артерії (ЗГА) 153 50,83±2,88 

у тому числі 

 

* 

1а 

Проксимальної частини задньої 

великогомілкової артерії (ЗГАпч) 59 19,60±2,29 

1б 

Дистальної частини задньої великогомілкової 

артерії (ЗГАдч) 94 31,23±2,67 
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Продовж. табл. 4.1 

2 Передньої великогомілкової артерії (ПГА) 70 23,26±2,44 

у тому числі 

 

* 

2а 

Проксимальної частини передньої 

великогомілкової артерії (ПГАпч) 45 14,95±2,06 

2б 

Дистальної частини передньої великогомілкової 

артерії (ПГАдч) 25 8,31±1,59 

3 Тібіоперонеального стовбура (ТПС) 20 6,64±1,44 

4 Малогомілкової артерії (МГА) 16 5,32±1,29 

5                      Стопні шунтування 35 11,63±1,85 

           у тому числі 

  

5а Стопне заднє шунтування 19 6,31±1,40 

5б Стопне переднє шунтування 16 5,32±1,29 

6 Секвенційне шунтування 7 2,33±0,87 

 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в 

цілому. 
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Після формування дистального анастомозу відбувається проведення 

шунта по каналу анатомічно вздовж судинно-нервового пучка або 

екстраанатомічно на стегні по латеральній поверхні, або на гомілці під 

фасцією, і в подальшому формується центральний анастомоз з проведеним 

шунтом по типу «кінець-в-кінець» або «кінець-в-бік» обраної стегнової 

артерії, (рис. 4.4). 

 

 

 

 

Рис. 4.4.  Формування центрального анастомозу (аутовенозний шунт і 

загальна стегнова артерія після артеріотомії). 
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У третьої частини хворих (33,22±2,71%) центральний анастомоз 

сформовано з проксимальною частиною поверхневої стегнової артерії 

(ПСАпч), у 16,94±2,16% випадків – з загальною стегновою артерією (ЗСА), у 

12,62±1,91% – з дистальною частиною поверхневої стегнової артерії (ПСАдч). 

Решта третина частки від усіх анастомозів (37,22%) припадала на сім 

сегментів, кожний з яких обіймав відсоток від 1,00% до 7,64%. Це були 

сформовані проксимальні анастомози із загальною стегновою артерією, у 

позицію поверхневої стегнової артерії (ЗСА-позПСА), з глибокою стегновою 

артерією (ГСА), підколінною артерією вище (П/кАвк) та нижче (П/кАнк) 

коліна, загальною клубовою артерією (ЗКА), стегново-підколінним шунтом та 

аорто – (клубово) стегновим протезом (А(К)СПр). 

Найчастіше при виконанні реконструкційної операції центральний 

анастомоз формували до ПСАпч, що становить 100 (33,22±2,71) 

реконструкцій. Найбільше виконано оперативних втручань де центральний 

анастомоз сформовано з ПСАпч, а дистальний до задньої великогомілкової 

артерії, що становить 54 (35,29±3,86) реконструкції, серед яких 31 (52,54±6,50) 

– із ЗГАпч, та 23 (24,47±4,43) – до ЗГАдч. З ПГА виконано 25 (35,71±5,73) 

операцій, серед яких 18  (40,00±7,30) формувались із ПГАпч, а до ПГАдч – 7 

(28,00±8,98) реконструкційних операцій. Друге місце займає ЗСА, до якої 

формувались 51 (16,94±2,16) центральний анастомоз. Серед даної 

реконструкції найбільше сформовано дистальний анастомоз до ЗГА, що 

становить 27 (17,65±3,08), серед яких 16 (17,02±3,88) – ЗГАдч, а 11 

(18,64±5,07) до – ЗГАпч. Третє місце займає ПСАдч, що становить 38 

(12,62±1,91) реконструкцій. В однаковій кількості по 23 (7,64±1,53) 

формувались проксимальні анастомози до П/кАвк та П/кАнк. Решта даних про 

кількість сформованих проксимальних анастомозів за локалізацією 

розподілом, та взаємо розподілом сформованих дистальних та проксимальних 

анастомозів зображено на рисунку 4.5 та 4.6, і табл. 4.2. 
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      Таблиця 4.2  

Розподіл пацієнтів основних груп за локалізацією проксимальних анастомозів 

№ 
ЗСА 

ЗСА-

позПСА 
ГСА ПСАпч ПСАдч П/кАвк П/кАнк СПШ ЗКА А(К)СПр 

абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % 

1 27 17,65±3,08 9 5,88±1,90 9 5,88±1,90 54 35,29±3,86 20 13,07±2,73 13 8,50±2,25 8 5,23±1,80 8 5,23±1,80 3 1,96±1,12 2 1,31±0,92 

1а 11 18,64±5,07 4 6,78±3,27 3 5,08±2,86 31 52,54±6,50* 5 8,47±3,63 1 1,69±1,68* 1 1,69±1,68* 2 3,39±2,36 0 0,00 1 1,69±1,68 

1б 16 17,02±3,88 5 5,32±2,31 6 6,38±2,52 23 24,47±4,43 15 15,96±3,78 12 12,77±3,44 7 7,45±2,71 6 6,38±2,52 3 3,19±1,81 1 1,06±1,06* 

2 8 11,43±3,80 6 8,57±3,35 5 7,14±3,08 25 35,71±5,73 6 8,57±3,35 6 8,57±3,35 3 4,29±2,42 6 8,57±3,35 0 0,00 5 7,14±3,08 

2а 7 15,56±5,40 5 11,11±4,68 1 2,22±2,20 18 40,00±7,30 1 2,22±2,20 4 8,89±4,24 0 0,00 4 8,89±4,24 0 0,00 5 11,11±4,68 

2б 1 4,00±3,92* 1 4,00±3,92 4 16,00±7,33 7 28,00±8,98 5 20,00±8,00 2 8,00±5,43 3 12,00±6,50 2 8,00±5,43 0 0,00 0 0,00 

3 4 20,00±8,94 2 10,00±6,71 0 0,00 9 45,00±11,12 0 0,00 1 5,00±4,87 1 5,00±4,87 1 5,00±4,87 0 0,00 2 10,00±6,71 

4 5 31,25±11,59 1 6,25±6,05 0 0,00 5 31,25±11,59 2 12,50±8,27 0 0,00 1 6,25±6,05 1 6,25±6,05 0 0,00 1 6,25±6,05 

5 5 14,29±5,91 2 5,71±3,92 0 0,00 5 14,29±5,91* 9 25,71±7,39 3 8,57±4,73 10 28,57±7,64* 1 2,86±2,82 0 0,00 0 0,00 

5а 1 5,26±5,12* 0 0,00 0 0,00 3 15,79±8,37 8 42,11±11,33 1 5,26±5,12 6 31,58±10,66* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5б 4 25,00±10,83 2 12,50±8,27 0 0,00 2 12,50±8,27* 1 6,25±6,05 2 12,50±8,27 4 25,00±10,83 1 6,25±6,05 0 0,00 0 0,00 

6 2 28,57±17,07 2 28,57±17,07 0 0,00 2 28,57±17,07 1 14,29±13,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Вс 51 16,94±2,16 22 7,31±1,50 14 4,65±1,21 100 33,22±2,71 38 12,62±1,91 23 7,64±1,53 23 7,64±1,53 17 5,65±1,33 3 1,00±0,57 10 3,32±1,03 

 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в цілому. 
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Рис. 4.6. Розподіл проксимальних анастомозів у основних группах 

пацієнтів ОСУ ГА, %. 

Рис. 4.5. Структура розподілу проксимальних анастомозів за 

локалізацією у хворих з ОСУ ГА, %. 
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Як видно з наведених даних, у більшості підгруп (окрім 5-ої підгрупи) 

значна частина анастомозів припадає на сегмент ПСАпч – від 52,54±6,50% 

(р<0,05) у 1а підгрупі до 24,47±4,43% у 1б підгрупі. У 5-ій та 5-б підгрупах 

були достовірно (р<0,05) нижчі показники накладання цього анастомозу 

порівняно з сумарними даними по підгрупі ПСАпч. Близько третини всіх 

локалізацій проксимальних анастомозів припадало на сегмент ЗСА у підгрупах 

4, 6 та 5б (у межах 25,00-31,25%). Найнижча частота (4,00-5,26%, р<0,05) 

накладання цього анастомозу була у підгрупах 2б та 5а. Анастомоз ЗСА-

позПСА мав значну кількість накладань лише в одній підгрупі 6 - 

28,57±17,07%. Анастомоз ПСАдч найчастіше використовувася у пацієнтів 

підгруп 5 та 5а – 25,71±7,39% та 42,11±11,33% відповідно. Анастомози 

підколінних артерій нижче коліна достовірно (р<0,05) частіше накладались у 5 

та 5а підгрупах, а значно рідше – у 1а підгрупі. Найменше застосування мав 

анастомоз до загальної клубової артерії – він всього використовувався лише три 

рази і це було у пацієнтів 1б підгрупи. 

Формували дистальні анастомози двох типів – «кінець-кінець» - у 

9,30±1,67% випадків та «кінець-бік» - у 90,70±1,67% випадків (рис. 4.7).  

 

 

Рис. 4.7. Дистальний анастомоз по типу «кінець-бік» (аутовенозний шунт 

сформовано у бік артерії). 
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4.2. Можливості реваскуляризації артерій стопи 

У результаті різкого зростання частоти цукрового діабету, частота 

ураження периферійних артерій, зокрема, КІНК, суттєво зросла. Проте, 

широкому впровадженню методики реконструкцій на артеріях стопи 

перешкоджає як ментальність хірургів, так і технічна складність, зумовлена 

геометричними параметрами реконструйованих судин, а також топографо-

анатомічними особливостями проведення шунта [85, 95]. У той же час суттєво 

зріс тиск на реконструктивну хірургію у зв`язку з ураженням дистальної 

частини гомілкових артерій та артерій стопи при цукровому діабеті. Як відомо 

артерії нижче медіальної кісточки у 50% є більш придатними для реконструкції 

[85, 95, 146]. Тому шунтування до артерій нижче медіальної кісточки є 

хорошою методикою хірургічного лікування у пацієнтів із КІНК. Шунти до 

артерій стопи характеризуються відмінними показниками віддаленої 

прохідності та збереження кінцівки як у пацієнтів із діабетом, так і без діабету 

[68, 69, 43, 175]. 

До артерій нище медіальної кісточки у нашій роботі виконано 35 

(11.63±1,85%) стопних шунтувань, серед яких до стопних(З) виконано 19 

(6,35±1,40%), а до стопних(П) – 16 (2,33±0,87%) реконструкцій. На рис. 4.8 

наведено інтраопераційне фото дистального та проксимального анастомозів 

реконструкції на артеріях стопи. 

  

Рис. 4.8. Інтраопераційне фото дистального (тильна артерія стопи) та 

проксимального (підколінна артерія) анастомозів. 
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У таблиці 4.3 подано типи проведених реконструктивних операцій на 

артеріях стопи в залежності від формування проксимального та дистального 

анастомозів. 

 

Таблиця 4.3 

Типи реконструктивних операцій на артеріях стопи 

Тип операції    Кількість 

                                    Стопні(З) 19(6,31±1,40%)* 

Загальностегново-стопне(З) 1 

Стегново(ПЧ)-стопне(З) 3 

Стегново(ДЧ)-стопне(З) 8 

Підколінно(ВК)-стопне(З) 1 

Підколінно(НК)-стопне(З) 6 

                                    Стопні(П) 16(2,33±0,87%)* 

Загальностегново-стопне(П) 4 

Загальностегново(позСА)-стопне(П) 2 

Стегново(ПЧ)-стопне(П) 2 

Стегново(ДЧ)-стопне(П) 1 

Підколінно(ВК)-стопне(П) 2 

Підколінно(НК)-стопне(П) 4 

СПШ – стопне(П) 1 

 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в 

цілому. 

 

Для виконання стопних реконструкцій використовували аутогенні 

сегменти реверсованих ВПВ та МПВ. Позиціонували шунти у нижній третині 

гомілки переважно екстраанатомічно. У 8 (19,5%) випадків операції виконували 

як повторні при тромботичних реоклюзіях попередніх реконструкцій. 

Дистальні артеріовенозні фістули формували в 8 (19,5%) випадках (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Формування артеріо-венозної фістули при стопних шунтуваннях 

(аутовенозний шунт та артерія стопи з доступу біля медіальної кісточки). 

 

4.3. Вибір аутогенного чи синтетичного матеріалу для проведення 

реконструкцій гомілкових артерій 

Матеріалом для проведення реконструкцій гомілкових артерій у значній 

кількості хворих (84,06±2,11%) використовувалась аутовена (рис. 4.10).  

 

 

Рис. 4.10. Забір та використання аутовенозного матеріалу ВПВ 

(герметизація вени для реконструкції). 
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У пацієнтів із непридатними для використання або відсутніми з тих чи 

інших причин магістральних підшкірних вен можна використовувати 

імплантацію синтетичного матеріалу, вени рук та власної стегнової вени  

(патент України на корисну модель №117159 від 26.06.2017). В основу 

запропонованої нами корисної моделі поставлено завдання покращити спосіб 

повторної стегново-дистальної реконструкції шляхом використання стегнової 

вени як аутологічного матеріалу для шунта, який би міг використовуватися при 

нестачі придатних підшкірних вен, забезпечував би 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. 

Спосіб повторної стегново-дистальної реконструкції з використанням 

стегнової вени здійснюють наступним чином.  

Операційні доступи виконують типово у місцях накладання 

проксимального та дистального анастомозів. Після виділення артерій проводять 

верифікацію шляхів припливу і відтоку. Якщо виявлено потенційні умови до 

повторного реконструктивного втручання, то, згідно із корисною моделлю, з 

поздовжнього доступу на одному або обох стегнах проводять забір стегнової 

вени від надколінних приток до впадіння глибокої вени стегна. Бокові гілки 

ретельно перев'язують або прошивають атравматичним матеріалом. Стегнову 

вену відсікають, проксимальний і дистальний кінці прошивають і перев'язують. 

Проводять реверсію, гідравлічну підготовку та остаточну герметизацію 

аутовен. Ділянки з вариксами, особливо мішкоподібними, ретельно ушивають. 

При недостатній довжині шунта з окремих доступів проводять забір 

відповідних сегментів поверхневих вен рук та ніг. Оцінку анатомічного та 
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функціонального стану вен, перспективних для використання як шунт, 

проводять за допомогою ультразвукового дуплексного сканування в 

передопераційному періоді. Комбінований шунт формують шляхом 

анастомозування кінець-у-кінець придатних до реконструкції реверсованих 

аутовенозних сегментів таким чином, щоб досягнути геометричного 

співпадання діаметрів вен та відповідних артерій. Кондуїт проводять у 

попередньо сформованому тунелі з подальшим формуванням дистального та 

центрального анастомозів за типовою методикою. Після завершення повторної 

стегново-гомілкової реконструкції з використанням стегнової вени виконують 

остаточний гемостаз, при потребі паравазально дренують стегно силіконовим 

дренажем та накладають пошарові шви на рани.  

У випадку відсутності придатного венозного матеріалу на ногах або 

руках пацієнта у якості альтернативи можна використовувати його власну 

променеву артерію. 

Канал проведення у більшості пацієнтів (92,69±1,50%) був проведений 

анатомічно. Важливо при створенні його не ушкодити глибокі венозні 

магістралі (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11.  Формування анатомічного каналу (проведення шунта на 

гомілці через міжкісткову мембрану до передньої великогомілкової артерії). 
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Нами запропоновано екстраанатомічне проведення стегново-дистального 

шунта у нижній третині гомілки. Який був проведений у 22 хворих 

(7,31±1,50%). Екстраанатомічне проведення шунта зображено на рис. 4.12. 

 

 

Рис. 4.12.  Екстраанатомічне проведення функціонуючого аутовенозного 

шунта (над фасцією у нижній третині гомілки до тильної артерії стопи). 

 

На рис. 4.13 наведено проведену рентгенконтрастну ангіографію пацієнту 

з функціонуючою реконструкцією, центральний анастомоз якої сформовано у 

ЗСА по типу «кінець-в-бік», проведено аутовенозний шунт екстраанатомічним 

шляхом по латеральній поверхні стегна, сформовано анастомоз «кінець-в-бік» 

до передньої великогомілкової артерії на межі верхньої та середньої третини 

гомілки, що не вимагало спилу горбу великогомілкової кістки. Цей метод 

проведення шунта використано для повторного стегново-дистального 

шунтування у пацієнта, якому не можливо було провести аутовенозний шунт 

анатомічно по судинно-нервовому пучку, у зв‘язку з вираженим рубцевим 

процесом після повторного операційного втручання. 
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Рис. 4.13. Екстраанатомічне проведення аутовенозного шунта по                  

латеральній поверхні стегна (проведена рентгенконтрастна ангіографія). 

 

В одного пацієнта  підгрупи 3 використовували синтетичний протез (СП) 

та у 47 пацієнтів (15,61±2,09%) комбінацію матеріалу (рис.4.14). 

Найчастіше комбінацію матеріалу для реконструкцій гомілкових артерій 

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 
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(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: Протез + 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. 

 

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях: 

1. Кобза ІІ, Жук РА, Ярема ЯІ. Реконструктивні операції в лікуванні 

критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих із стегново-гомілковими оклюзіями. 

Клінічна флебологія. 2009; 1(2): 54-6. 

2. Кобза ІІ, Жук РА, Ярема ЯІ. Повторна реконструктивна хірургія в 

умовах інфікованого поля. Клінічна флебологія. 2014; 7 (1): 154-55. 

3. Кобза ІІ, Ярема ЯІ, Жук РА. Реконструктивні операції на 

гомілкових артеріях у лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок. Клінічна 

Рис. 4.14. Частота використання комбінованого матеріалу для 

проксимальних анастомозів у основних підгрупах хворих, %. 
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флебологія. 2014; 7 (1): 155-56. 

4. Кобза ІІ, Жук РА, Ярема ЯІ. Реконструктивна хірургія артерій 

стопи при критичній ішемії нижніх кінцівок. Клінічна флебологія. 2017; 7 (1): 

153-55. 

5. Ярема ЯІ. Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок 

при оклюзійно-стенотичному ураженні артерій стопи. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2017; 4(62): 115-17.  

6.  Кобза ІІ, Ярема ЯІ, Жук РА. Реконструктивні операції на артеріях 

стопи в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок. Серце і судини. 2018; 

1(61): 37-9. 

7. Кобза ІІ, Орел ЮГ, Жук РА, Ярема ЯІ, Федорів ДЄ. Спосіб 

повторної стегново-дистальної реконструкції з використанням стегнової вени. 

Патент на корисну модель № 117159: № a 2015 10259; заяв. 25.04.2016; опубл. 

26.06.2017, бюлетень № 12. 

 

 

 

 

 

 



96 

 

РОЗДІЛ 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОКЛЮЗІЙНО-

СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ ГОМІЛКОВИХ АРТЕРІЙ. 

 

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 (судинні та несудинні) і 

загальні (системні) згідно з рекомендаціями Bradbury, A.W., et al. (2010) [39, 40, 

163]. Віддалені результати аналізували за показниками кумулятивної 

прохідності та збереження кінцівок, а також кумулятивного виживання, 

вирахуваних моментним методом Kaplan-Meier. 

 

5.1. Безпосередні та віддалені результати реконструкцій гомілкових 

артерій відповідно до впровадженої діагностично-лікувальної тактики 

У процесі виконання даної роботи випрацювали основи діагностично-

лікувальної тактики у хворих ОСУ ГА, а саме: застосування дуплексного УЗС 

та РАГ як базисного в комплексі передопераційних обстежень для 

встановлення причини ОСУ ГА; визначення хірургічної тактики до 

реконструкції ГА при ОСУ; обов‘язкова реконструкція шляхів відтоку з 

максимально можливою реваскуляризацією ГА; виконання реконструкції ДА в 

межах інтактних артеріальних сегментів. Для оцінки безпосереднього та 

віддаленого результату розділили на дві групи І та ІІ, які будуть відрізнялись за 

датою та технікою проведення операцій. Група І – 74 пацієнти (24,25%), які 

проходили лікування з 2005 до 2009 року. Група ІІ – 228 пацієнтів (75,75%), 

яким проводили оперативні втручання з 2010 до 2015 року, використовуючи 

більш сучасні та ефективніші методи, вдосконалену техніку шунтувань, 

застосування мікросудинного інструментарію та відповідної оптики [141] (рис. 

5.1, 5.2). 
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Рис. 5.1. Мікрохірургічний інструментарій для виконання дистальних 

шунтувань. 

 

 

 

Рис. 5.2. Мікрохірургічний інструментарій, оптика, та техніка при 

стегново-гомілкових реконструкціях. 
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Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування хворих з 

ОСУ ГА при КІНК наведені на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування     

хворих ОСУ ГА. 

 

В наведених нище таблиці та рисунках показано досліджувані групи та 

підгрупи пацієнтів, які розподілені в залежності від формування 

проксимального та дистального анастомозів, а також який тип формування, або 

«кінець-в-кінець», або «кінець-в-бік». Дані групи порівнювали по періоді 

збереження та періоді функції (таблиця 5.1), (рис. 5.4-5.12).  
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 Таблиця 5.1   

Групи порівнянь в залежності від формування анастомозу 

Група 1 

 

Період 

збереження 

Період 

функції 
Група 2  

Період 

збереження 

Період 

функції t зб. 
t 

фун. 

 n M ±m M ±m  n M ±m M ±m 

1.1      2.1        

ПА 55 25,11 2,30 23,25* 2,25 ЗСА 164 18,36 1,43 18,06* 1,43 2,50 1,95 

ПСА-ДЧ 

     

ПСА-ПЧ 

       
СПШ 

     

ЗКА 

       

      

А(К)СПр. 

       

1.2 

     

2.2 

       

ЗСА 200 18,76 1,27 18,47 1,27 

24. Тип 

ПА 301 20,40 1,02 19,67 1,00 1,00 0,75 

ЗСАпозПСА 

     

КК 

       
ГСА 

     

КБ 

       
ПСА-ПЧ 

             
ЗКА 

             
А(К)СПр 

             

1.3 

     

2.3 

       

ПА 55 25,11 2,30 23,25 2,25 

24. Тип 

ПА 301 20,40 1,02 19,67 1,00 1,87 1,45 

ПСА-ДЧ 

     

КК 

       
СПШ 

     

КБ 

       

1.4 

     

2.4 

       
25. ДА 124 19,29 1,81 18,92 1,80 25. ДА 135 20,70 1,32 19,76 1,25 0,63 0,38 

ЗГА(ПЧ) 

     

ЗГА(ДЧ) 

       
ПГА(ПЧ) 

     

ПГА(ДЧ) 

       
ТПС 

     

МГА 

       

3.4      

t зб. до 

1.4 

t 

фун. 

до 

1.4     
до 

2.4 

до 

2.4 

25. ДА 42 22,69 2,69 21,62 2,76 1,05 0,82     0,66 0,62 

Стопне(З)              

Стопне(П)              
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Продовж. табл. 5.1 

Секвенц. 

             

1.5      2.5        

25. ДА 124 19,29 1,81 18,92 1,80 

26. Тип 

ДА 301 20,40 1,02 19,67 1,00 0,53 0,36 

ЗГА(ПЧ) 

     

КК 

       
ПГА(ПЧ) 

     

КБ 

       

ТПС 

             

1.6 

     

2.6 

       

25. ДА 135 20,70 1,32 19,76 1,25 

26. Тип 

ДА 301 20,40 1,02 19,67 1,00 0,18 0,05 

ЗГА(ДЧ) 

     

КК 

       
ПГА(ДЧ) 

     

КБ 

       
МГА 

             

1.7 

     

2.7 

       

25. ДА 42 22,69 2,69 21,62 2,76 

26. Тип 

ДА 301 20,40 1,02 19,67 1,00 0,80 0,66 

Стопне(З) 

     

КК 

       
Стопне(П) 

     

КБ 

       
Секвенц. 

             

1.8 

     

2.8 

       

25. ДА 135 20,70 1,32 19,76 1,25 

27. 

Фістула 14 27,43 5,47 24,71 4,78 1,19 1,00 

ЗГА(ДЧ) 

     

ББ прокс. 

       
ПГА(ДЧ) 

     

ББ дист. 

       
МГА 

             

1.9 

     

2.9 

       

25. ДА 42 22,69 2,69 21,62 2,76 

27. 

Фістула 14 27,43 5,47 24,71 4,78 0,78 0,56 

Стопне(З) 

     

ББ прокс. 

       

Стопне(П) 

     

ББ дист. 

        

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в цілому. 
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           Рис. 5.5. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду збереження     

та періоду функції у групах 1.2 та 2.2. 

 

 

Рис. 5.4. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду збереження 

та періоду функції у групах 1.1 та 2.1. 
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Рис. 5.6. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду збереження 

та періоду функції у групах 1.3 та 2.3. 

Рис. 5.7. Порівняльні середні дані тривалості(міс.) періоду збереження 

та періоду функції у групах 1.4, 2.4 та 3.4. 
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Рис. 5.8. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду збереження 

та періоду функції у групах 1.5 та 2.5. 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду збереження 

та періоду функції у групах 1.6та 2.6. 
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Рис. 5.10. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду 

збереження та періоду функції у групах 1.7 та 2.7. 

Рис. 5.11. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду 

збереження та періоду функції у групах 1.8 та 2.8. 
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Для оцінки ефективності порівнювали віддалені результати хірургічного 

лікування ОСУ ГА. Групи хворих які перебували в стаціонарі з 1.01.2005 по 

31.12.2009 року (І) та другій (ІІ) пацієнти якої перебували в стаціонарі з 

1.01.2010 по 31.12.2015 року. Час спостереження за пацієнтами сягав 10 років, 

склавши в середньому 5,3+2,7. 

За рахунок впровадження діагностично-лікувальної тактики вдалось 

досягнути наступних результатів: у віддаленому періоді кумулятивна 

прохідність збереження кінцівок в І групі склала 61,50%, тоді як у ІІ – 71,10%; 

прохідність реконструкції у І групі становить 52,50%, а в ІІ – 65,70%.  

Даній про кумулятивну прохідність реконструкції та збереження кінцівки 

в порівнювальних між собою груп у віддаленому періоді наведено на рисунку 

5.13. 

Рис. 5.12. Порівняльні середні дані тривалості (міс.) періоду 

збереження та періоду функції у групах 1.9 та 2.9. 
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2005-2009: прохідність 2005-2009: збереження кінцівок

2010-2015:  прохідність 2010-2015: збереження кінцівок

Рис. 5.13. Прохідність реконструкції, збереження кінцівки, %. 

 

У цілому серед всіх ускладнень найпоширенішим був тромбоз - 

50,48±4,88% випадків. Доведено прямий сильний кореляційний зв‘язок між 

тромбозами та ішемічними ураженнями кінцівок (r=0,98, р<0,001). Лише у 14 з 

53 пацієнтів із тромбозами відбулось поверхневе загоєння. 

У групі І відносний ризик виникнення тромбозів був на 42% більшим, ніж 

у групі ІІ – 23,29±4,95% проти 15,79±2,41% відповідно (RR=1,42). Серед 

пацієнтів групи І тромбоз виникав практично у всіх основних підгрупах, крім 

підгруп 2а, 3, 4, 5б, а у осіб підгрупи ІІ його не було у підгрупі 6. Найбільша 

частка пацієнтів з групи І мала це ускладнення у підгрупах 2а, 5а, 6 (33,33-

40,00%). Відповідно і відносні ризики у цих групах були більші – RR=1,67-1,88. 

У пацієнтів ІІ групи найбільша частка 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 підгрупах частота тромбозу не перевищувала 

18,75%. Відносні ризики у всіх основних підгрупах, де була можливість їх 

підрахунку, показували про вищу ймовірність виникнення тромбозу у пацієнтів 

групи І, ніж групи ІІ на 13-88%. Розподіл тромбозів у основних підгрупах 

післяопераційних хворих та їх ризик зображено на рисунку 5.14. 
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Рис. 5.14. Частота  виникнення тромбозів у групах пацієнтів та їх 

відносний ризик, %. 

 

Повторне оперативне втручання у ранньому післяопераційному періоді 

виконано у 31 (10,30%) хворого, у тому числі у 4 пацієнтів групи І та 27 

пацієнтів групи ІІ. Ці операційні втручання дали можливість попередити 

розвиток критичної ішемії нижньої кінцівки або формування пізнього тромбозу 

на цих ділянках. У третини повторно прооперованих пацієнтів (n=10, 

32,26±8,40%) проводили тромбектомію. Причому саму лише її  - шести 

пацієнтам, разом із решунтуванням – двом, в одному випадку вона проводилась 

разом із зупинкою кровотечі та ще в одному - тромбектомії із решунтуванням 

та видаленням інфікованого синтетичного протезу, який замінили на власну 

вену. Решунтування всього проводили у третини пацієнтів: у п‘ятьох хворих – 

лише його, у трьох із тромбектомією, у двох – із тромбектомією і накладанням 

фістули та у одному випадку із видаленням інфікованого протезу. 

Тромбектомія разом із реконструкцією анастомозів проводилась у восьми 

пацієнтів: у чотирьох пацієнтів це була реконструкція дистального анастомозу, 
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у двох – проксимального анастомозу, у двох – одночасно дистального і 

проксимального анастомозів. Тромбектомію разом з накладанням фістули 

виникла необхідність провести у всього п‘яти пацієнтів, з них у трьох без 

решунтування та у двох випадках – із решунтуванням. Сумарно разом у трьох 

пацієнтів проводили зупинку кровотечі: у двох без реконструкції анастомозів та 

у одного з реконструкцією анастомозів. 

Всього повторну реконструкцію із використанням власного матеріалу 

проводили у 18 пацієнтів. Матеріалом у п‘яти випадках для повторної 

реконструкції слугувала велика підшкірна вена, у двох – стегнова вена 

(розроблений новий спосіб використання стегнової вени в якості аутовенозного 

матеріалу для стегново-дистальних реконструкцій, деклараційний патент 

України на корисну модель №117159 від 26.06.2017), та у 11 випадках 

використовували комбінацію матеріалу, причому найчастіше ВПВ+протез - у 

семи хворих. У решти пацієнтів наведені комбінації не повторювались: 

ВПВ+СВ, вена руки, ВПВ+МПВ та ВПВ+МПВ+СП. 

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 

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, а значить пацієнти І групи на 

20% мають більший ризик виникнення локальних ускладнень у 

післяопераційному періоді 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  
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(RR=1,07) та підгрупі 1 (RR=1,26). У інших основних підгрупах значення RR 

були наближені до даних цього показника в цілому. 

До складу тільки локальних ускладнень входили тромбози (43 - 55,13%), 

лімфорея (26 – 33,33%), ішемія (4 – 5,13%), кровотеча та глибока інфекція з 

захопленням глибших фасцій (ІГ) (по  2 – 2,56%), інфекція протезу (1 – 1,28%).  

У групі І тромбози зустрічались у два рази частіше, ніж у групі ІІ  - 

21,92±4,84% проти 11,84±2,14% відповідно (RR=1,68). Дані локальних 

ускладнень реконструкційної хірургії ОСУ ГА наведені на рис. 5.15.  

Як бачимо наявність різноманітних локальних ускладнень у І групі є 

вищою ніж ІІ, що досягнуто за рахунок провадження лікувально-діагностичної 

тактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Ускладнення реконструкційної хірургії ГА, %. 

 

Дані загальних і локальних ускладнень та їх відносні ризики у пацієнтів 

післяопераційного періоду наведено у таблиці 5.2.
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Таблиця 5.2  

Дані частки загальних і локальних ускладнень та їх відносний ризик (RR) у пацієнтів післяопераційного 

періоду відповідних груп та підгруп (Р±m, %) 

№ І/ІІ, n 
Не було ускладнень Тільки локальні ускладнення Тільки загальні 

Локальні + загальні 

ускладнення 
І група ІІ група І група ІІ група RR І група ІІ група І група ІІ група RR 

1 45/108 71,11±6,76 66,67±4,54 28,89±6,76 22,22±4,00 1,14 0 5,56±2,20 0,00 5,56±2,20 - 

1а 17/42 76,47±10,29 76,19±6,57 23,53±10,29 16,67±5,75 1,26 0 4,76±3,29 0,00 2,38±2,35 - 

1б 28/66 67,86±8,83 60,61±6,01 32,14±8,83 25,76±5,38 1,07 0 6,06±2,94 0,00 7,58±3,26 - 

2 16/54 56,25±12,40 66,67±6,42 31,25±11,59 20,37±5,48 1,56 0 5,56±3,12 12,50±8,27 7,41±3,56 1,67 

2а 12/33 58,33±14,23 63,64±8,37 25,00±12,50 21,21±7,12 1,20 0 3,03±2,98 16,67±10,76 12,12±5,68 1,33 

2б 4/21 50,00±25,00 71,43±9,86 50,00±25,00 19,05±8,57 2,83 0 9,52±6,41 0,00 0,00 - 

3 2/18 50,00±35,36 72,22±10,56 50,00±35,36 22,22±9,80 2,80 0 0,00 0,00 5,56±5,40 - 

4 1/15 100,00 66,67±12,17 0,00 26,67±11,42 0,00 0 0,00 0,00 6,67±6,44 - 

5 4/31 50,00±25,00 48,39±8,98 50,00±25,00 38,71±8,75 1,21 0 3,23±3,17 0,00 9,68±5,31 - 

5а 3/16 33,33±27,22 50,00±12,50 66,67±27,22 43,75±12,40 2,00 0 6,25±6,05 0,00 0,00 - 

5б 1/15 100,00 46,67±12,88 0,00 33,33±12,17 0,00 0 0,00 0,00 20,00±10,33 - 

6 5/2 60,00±21,91 100,00 40,00±21,91 0,00 1,67 0 0,00 0,00 0,00 - 

Вс 73/228 65,75±5,55 64,91±3,16 31,51±5,44 24,12±2,83 1,20 0 4,39±1,36 2,74±1,91 6,58±1,64 0,48 

 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в цілому.
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Лімфорея, як самостійне локальне ускладнення, також частіше 

зустрічалась у оперованих до 2009, ніж у пацієнтів, оперованих після 2009 року 

– 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). 

Одночасно локальні та загальні післяопераційні ускладнення мали 17 

пацієнтів (5,65±1,33%), з них у групі І – двоє з основної підгрупи 2а 

(тромбоз+анемія, ішемія+СН), у групі ІІ – 15 пацієнтів з основних підгруп 1, 2а, 

3, 4, 5б. Найпоширенішою у групі ІІ була асоціація тромбоз+анемія – 7 

випадків, лімфорея+анемія – два випадки, крім того решта комбінацій 

зустрічалась по 1 випадку: тромбоз+ПНН, тромбоз+СН, ішемія+анемія, 

ІГ+анемія, кровотеча+анемія, кровотеча+інфекціяпротезу+анемія.  

У віддаленому періоді реконструкцію проводили 12 пацієнтам, з яких для 

трьох – це була повторна реконструкція, причому двом все ж таки прийшлось 

ампутувати кінцівку, одному вдалось зберегти кінцівку. Іншим дев‘ятьом 

пацієнтам реконструкція у віддаленому післяопераційному періоді 

здійснювалась вперше після операції і для всіх них наслідки були благополучні. 

Одним із неблагополучних наслідків оперативних втручань 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). Причому, 

при наявності тромбозів ризик ампутації кінцівки у ранньому періоді зростає у 

21,57 рази, ніж без них. Малі ампутації кінцівки у ранньому післяопераційному 

періоді проводились 28 пацієнтам (9,30±1,67%), які у подальшому уникнули 

ускладнень і мали період збереження в середньому до 18 місяців.  
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Ампутація кінцівки у ранньому післяопераційному періоді відбувалась у 

39 пацієнтів (12,96±1,94%), з яких до групи І належали 11 пацієнтів 

(15,07±4,19%), до групи ІІ – 28 хворих (12,28±2,17%), причому відносний ризик 

ампутації у групи І був на 19% вищий, ніж у групи ІІ і він зростав до 43% при 

відсутності загоєння ішемічних уражень шкіри кінцівки. 

Другим неблагополучним наслідком оперативних втручань у пацієнтів із 

ураженнями судин нижніх кінцівок є смерть. Загальний показник летальності 

складав 2,99±0,98% - 9 пацієнтів. З них у ранньому післяопераційному періоді – 

троє померло: один пацієнт через 7 місяців з причини гострого інфаркту 

міокарду, двоє – ще у стаціонарі від печінково-ниркової недостатності, одному 

з яких виконано ампутацію кінцівки). 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 ПНН (9 місяців, у якого була проведена 

мала ампутація частини кінцівки), (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Виживання пацієнтів із ОСУ ГА нижніх кінцівок (за методом 

Kaplan-Meier). 
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Середній період збереження серед всіх пацієнтів складає 20,40±1,02 

місяці. У пацієнтів із малими ампутаціями він є менший – 18,82±2,37 місяців. У 

5 пацієнтів із ампутаціями у віддаленому періоді час збереження становив від 2 

до 31 місяця (в середньому 14,20±5,03 місяці). 

У решти пацієнтів, які вижили і не мали ампутацій, середній період 

збереження складає 24,10±1,18 місяців (від 1 місяця до 11 років). У групі І цей 

показник є вищий і становить 31,10±3,19 місяців, тоді як у групі ІІ – 21,68±1,09 

місяців. 

 

5.2. Профілактика та медикаментозна корекція післяопераційних 

тромботичних та ішемічних ускладнень 

Облітеруючий атеросклероз як системне захворювання супроводжується 

вираженими змінами в системі зсідання крові, які стають основною причиною 

його тромботичних ускладнень. Беручи до уваги високий ризик втрати 

ішемізованих кінцівок, актуальним залишається пошук консервативних шляхів 

корекції КІНК при ОСУ ГА. 

Особлива роль у виникненні останніх належить активації тромбоцитів, 

котрі під час взаємодії з моноцитами та ураженим ендотелієм не лише 

викликають гостру артеріальну непрохідність, а й можуть відігравати особливу 

роль у гіперплазії неоінтими в зоні артеріальної реконструкції [6, 30, 139]. Тому 

останні рекомендації АССР (2012) визначають прийом дезагрегаційних 

препаратів (попри корекцію чинників ризику) як основу для пожиттєвої терапії 

в пацієнтів із констатованими виявами атеросклерозу різноманітної локалізації 

[71, 133, 158].  

Проте особливої ролі активація тромбоцитів набуває за умов розвитку 

КІНК, коли «багатоповерхові» оклюзійно-стенотичні ураження ведуть до 

суттєвого порушення регіональної гемодинаміки на тлі підвищених 

властивостей крові зсідатися в зоні ішемізованих тканин [2, 7, 162]. У цієї 

категорії хворих реальним кроком для збереження кінцівки залишається тільки 

виконання дистальної артеріальної реконструкції, можливість проведення й 
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успішність якої визначаються впливом низки періоперативних факторів. Попри 

роль морфологічних змін артеріального русла, вплив стадії хронічної 

артеріальної гіпертензії, супутньої патології, виду шунтуючого матеріалу та 

низки інших чинників на результати дистальних шунтувань, не варто відкидати 

й можливість розвитку раннього тромбозу зони реконструкції за рахунок змін 

агрегаційного стану тромбоцитів [3, 6, 169].  

Майже в половині випадків безпосередньою причиною вважали 

гіперкоагуляційні розлади та гіповолемічні стани [168]. Відповідно, комплекс 

післяопераційного ведення практично всіх пацієнтів включав антикоагулянтну 

чи дезагрегантну терапію, проте вибір препаратів носив скоріше емпіричний 

характер.  

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.  

Враховуючи високу антитромботичну активність низькомолекулярні 

гепарини за простоти й відносної безпеки застосування, вирішили з‘ясувати 

можливості ліків у профілактиці післяопераційних тромботичних ускладнень 

повторних реконструкцій. 

Для профілактики ранніх тромботичних ускладнень після повторних 

реконструкцій оправдане застосування подвійної дезагрегантної терапії, 

препарати простагландину Е1 можна вважати ефективними для корекції 

резидуальної ішемії нижніх кінцівок. 

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; 
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 регрес до нижчих ступенів ішемії зі зростанням кісточкового тиску та 

КІ. 

 

Спроба ретроспективно проаналізувати ефективність медикаментозної  

профілактики тромбозу реконструкції  проведена в наступному абзаці та 

таблицях. 

Для післяопераційної терапії використовували 9 груп препаратів. З них 

практично всім пацієнтів (99,67±0,33%, окрім одного з підгрупи 1б) призначали 

низькомолекулярні гепарини (НМГ).  Найкращі результати отримані у хворих, 

яким призначали НМГ - відсоток ретромбозів зменшився більш, ніж удвічі, 

проте достовірну різницю спостерігали тільки в порівнянні з самостійним 

застосуванням дезагрегантів. В той же час, наведений аналіз певною мірою 

неоднозначний як внаслідок неоднорідності груп, так і різноманіття 

безпосередніх причин ранніх тромботичних ускладнень. Все ж, беручи до уваги 

і отримані результати, і переваги при застосуванні, вважаємо можливим 

стверджувати доцільність застосування НМГ у профілактиці ранніх 

тромботичних ускладнень реконструктивної хірургії при ОСУ ГА. 

В більшості випадків пацієнти отримували статини (93,02±1,47%) та 

пентоксифілін (92,36±1,53% випадків). Нефракційований гепарин приймали 

лише дві особи (0,66±1,47%) з підгруп 1а та 2б, непрямі оральні антикоагулянти 

– чотири пацієнти, з них  ривароксабан – троє (1,00±0,57%) з підгруп 1а, 1б, 2а 

та дабігатран – один чоловік з підгрупи 2а. Решта дані по терапії 

прооперованих пацієнтів представлено у табл. 5.3. 

Як  і в цілому, так і окремо по групах, чільне місце серед препаратів, що 

приймали пацієнти в післяопераційному періоді, посідають статини: їх прийом 

був мінімальний у підгрупі 2б - 80,00±6,50%, максимальний - у  підгрупах 5 та 

6 – по  100%.  
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Таблиця 5.3  

Дані призначення медикаментів у хворих відповідних підгруп 

 

№ 

 

 

n 

 

Непрямі 

антикоагулянти 

Дезагреганти 
Цілостазол Пентоксифілін Статини Простагландини 

АСК Клопідогрель 

абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % абс Р±m, % 

1 153 10 6,54±2,00 92 60,13±3,96 82 53,59±4,03 31 20,26±3,25 144 94,12±1,90 142 92,81±2,09 52 33,99±3,83 

1а 59 3 5,08±2,86 38 64,41±6,23 31 52,54±6,50 12 20,34±5,24 55 93,22±3,27 53 89,83±3,93 18 30,51±5,99 

1б 94 7 7,45±2,71 54 57,45±5,10 51 54,26±5,14 19 20,21±4,14 89 94,68±2,31 89 94,68±2,31 34 36,17±4,96 

2 70 7 10,00±3,59 36 51,43±5,97 45 64,29±5,73 17 24,29±5,13 64 91,43±3,35 62 88,57±3,80 21 30,00±5,48 

2а 45 3 6,67±3,72 24 53,33±7,44 28 62,22±7,23 15 33,33±7,03 39 86,67±5,07 40 88,89±4,68 14 31,11±6,90 

2б 25 4 16,00±7,33 12 48,00±9,99 17 68,00±9,33 2 8,00±5,43 25 100,00 22 88,00±6,50 7 28,00±8,98 

3 20 1 5,00±4,87 13 65,00±10,67 9 45,00±11,12 6 30,00±10,25 18 90,00±6,71 19 95,00±4,87 5 25,00±9,68 

4 16 2 12,50±8,27 7 43,75±12,40 13 81,25±9,76 6 37,50±12,10 16 100,00 15 93,75±6,05 2 12,50±8,27 

5 35 3 8,57±4,73 23 65,71±8,02 29 82,86±6,37 8 22,86±7,10 29 82,86±6,37 35 100,00 19 54,29±8,42 

5а 19 3 15,79±8,37 11 57,89±11,33 15 78,95±9,35 3 15,79±8,37 17 89,47±7,04 19 100,00 12 63,16±11,07 

5б 16 0 0,00 12 75,00±10,83 14 87,50±8,27 5 31,25±11,59 12 75,00±10,83 16 100,00 7 43,75±12,40 

6 7 1 14,29±13,23 3 42,86±18,70 5 71,43±17,07 1 14,29±13,23 7 100,00 7 100,00 1 14,29±13,23 

 
301 24 7,97±1,56 174 57,81±2,85 183 60,80±2,81 69 22,92±2,42 278 92,36±1,53 280 93,02±1,47 100 33,22±2,71 

 

 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з показниками відповідних груп в цілому.



 

 

На другому місці по числу використання – пентоксифілін. Його прийом 

коливався від 75,00±10,83% у підгрупі 5б до 100% у підгрупі 6. Два препарати з 

групи дезагрегантів посідають третє місце за частотою використання 

пацієнтами із невеликою перевагою клопідогрелю (від 45,0±11,12% у підгрупі 3 

– до 87,50±8,27% у підгрупі 5б) над ацетилсаліциловою кислотою (АСК) (від 

42,86±18,70% у підгрупі 6 – до 75,00±10,83% у підгрупі 5б). 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. 

До комплексу медикаментозної терапії включали препарати 

простагландину Е1. Простагландини приймала третина всіх пацієнтів – 

33,22±2,71%, окрім хворих підгрупи 5, яких було майже вдвічі більше стосовно 

використання даного препарату та осіб підгруп 4 й 6 – їх було вдвічі менше.  

Близько чверті пацієнтів (22,92±2,42%) приймали цілостазол. Із 

коливаннями у групах від 8,00±5,43% у підгрупі 2б до 37,50±12,10% у підгрупі 

4. Менше десятої частини всіх пацієнтів (7,97±1,56%) приймали непрямі 

антикоагулянти. Вдвічі більше таких хворих було у підгрупах 2б, 5а, 6. Взагалі 

їх не приймали пацієнти підгрупи 5б.  

Кожний пацієнт, в середньому, приймав по 4,70 препаратів. Хоча на 

кожного пацієнта підгруп 5, 5а, 5б припадало навіть по 5,13-5,21 лікарських 

засобів. А на пацієнтів підгруп 3 та 6 – по 4,55 та 4,57 відповідно. У решти 

підгруп ці дані були наближені до середніх показників в цілому серед всіх 

пацієнтів. 

Кількість одночасного прийому препаратів прооперованими пацієнтами 

коливалась від 1 до 8. Вісім лікарських засобів приймав лише один пацієнт із 

підгрупи 1а, для якого і безпосередні і віддалені результати були 

благоприємними (період збереження 28 місяців). По сім препаратів одночасно 

приймали два пацієнти з підгрупи 4 та групи 5а, у яких також було позитивне 

закінчення лікування (період збереження 12 та 14 місяців відповідно). Один 

препарат (НМГ) приймав лише один 15-літній пацієнт підгрупи 1а з діагнозом 

«аневризма підколінної артерії», для якого благополучний наслідок 
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прослідкований до 10 років після оперативного вручання. Два препарати (НМГ 

та пентоксифілін) приймав 56-літній чоловік, підгрупи 1б, у якого період 

виживання становив 4 роки і який помер від гострого інфаркту міокарду.  

Дані про розподіл прийому препаратів у кількості одночасних 3-6 позицій 

пацієнтами основних груп представлено на рисунку 5.16. 

 

 

 

 

 

По три препарати одночасно приймало 14 пацієнтів (4,65±1,21%) у 

підгрупах 1, 2, 3. Частка таких осіб у цих групах була у межах від 3,19±1,81% 

до 8,89±4,24% серед усіх пацієнтів відповідних груп. Одномоментно чотири 

лікарських засоби вживало 110 пацієнтів (36,54±2,78%), з них найбільше їх 

було у підгрупі 6 – 57,14±18,70%, а найменше – у підгрупі 5б – 18,75±9,76%. У 

цілому, одночасно п‘ять ліків приймало найбільше число осіб – 125 

(41,53±2,84%), з них у підгрупах 3 та 5б – це була половина всіх пацієнтів, у 

підгрупі 6 – третина (28,57±17,07%), у решти підгруп були проміжні результати 

стосовно даного показника. Шість ліків приймало 47 пацієнтів (15,61±2,09%): 

Рис. 5.16. Частота одночасного прийому лікарських препаратів в 

післяопераційному періоді пацієнтами основних груп, %. 
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від одного пацієнта (5,00±4,87%) підгрупи 3 до шести пацієнтів (31,58±10,66%) 

підгрупи 5а. 

 

5.3. Прогнозування результатів хірургічного лікування оклюзійно-

стенотичних уражень гомілкових артерій 

У віддаленому періоді реконструкцію проводили 12 пацієнтам, з яких для 

трьох – це була повторна реконструкція, причому двом (№99 та №199) все ж 

таки прийшлось ампутувати кінцівку, одному вдалось зберегти кінцівку. Іншим 

дев‘ятьом пацієнтам реконструкція у віддаленому післяопераційному періоді 

здійснювалась вперше після операції і для всіх них наслідки були благополучні. 

Одним із неблагополучних наслідків оперативних втручань 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). Причому, 

при наявності тромбозів ризик ампутації кінцівки у ранньому періоді зростає у 

21,57 рази, ніж без них. 

Малі ампутації у ранньому післяопераційному періоді проводились 28 

пацієнтам (9,30±1,67%), які у подальшому уникнули ускладнень і мали період 

збереження в середньому до 18 місяців.  

Ампутація кінцівки у ранньому післяопераційному періоді відбувалась у 

39 пацієнтів (12,96±1,94%), з  яких до групи І належали 11 пацієнтів 

(15,07±4,19%), до групи ІІ – 28 хворих (12,28±2,17%), причому відносний ризик 

ампутації у групи І був на 19% вищий, ніж у групи ІІ і він зростав до 43% при 

відсутності загоєння ішемічних уражень шкіри кінцівки. 

Другим неблагополучним наслідком оперативних втручань у пацієнтів із 

ураженнями судин нижніх кінцівок є смерть. Загальний показник летальності 

складав 2,99±0,98% - 9 пацієнтів. З них у ранньому післяопераційному періоді – 
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троє померло: один пацієнт через 7 місяців з причини гострого інфаркту 

міокарду, двоє – ще у стаціонарі від печінково-ниркової недостатності, якому 

виконано ампутацію кінцівки. У пізньому періоді померло шість пацієнтів, з 

них: п‘ятеро від інфаркту міокарду та один від ПНН, у якого була проведена 

мала ампутація частини кінцівки, (рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Виживання пацієнтів із ОСУ ГА нижніх кінцівок (за методом 

Kaplan-Meier). 

 

Середній період збереження серед всіх пацієнтів складає 20,40±1,02 

місяці. У пацієнтів із малими ампутаціями він є менший – 18,82±2,37 місяців. У 

5 пацієнтів із ампутаціями у віддаленому періоді час збереження становив від 2 

до 31 місяця (в середньому 14,20±5,03 місяці). 

У решти пацієнтів, які вижили і не мали ампутацій, середній період 

збереження складає 24,10±1,18 місяців (від 1 місяця до 11 років). У групі ІІ цей 
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показник є вищий і становить 31,10±3,19 місяців, тоді як у групі І – 21,68±1,09 

місяців. 

 

5.4. Прогнозування результатів хірургічного лікування оклюзійно-

стенотичних уражень гомілкових артерій 

Для побудови прогностичної моделі наслідків оперативних втручань з 

ОСУ ГА при КІНК нами застосовано метод логістичної регресії. Цей метод 

дозволяє виявити залежність ознаки, що досліджується (наприклад, ампутація) 

одночасно від декількох інших ознак; а також зробити прогноз зміни ознаки яку 

ми вивчаємо, від зміни включених у регресійну модель ознак. 

Імовірність виникнення наслідків оперативних втручань (p) залежно від 

вибраних нами факторів обчислювалась за формулою 1: 

р = 
1 

* 100%    (1) 
1+е

-z 

де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів, 

 Z – величина, обчислена за формулою 2: 

Z = K + 1x1 + 2x2 + ... nxn,     (2) 

де K - константа, 

 i - коефіцієнти при кожному факторі, 

 xі - значення факторів.  

Теоретично р може приймати значення від 0% (неможлива подія) до 100% 

(подія відбувається завжди).  

У ході виконання наукової роботи нами було відібрано 112 чинників, які 

за даними літератури та власних спостережень могли б впливати на наслідки 

оперативних втручань з ОСУ нижніх кінцівок. Інформація про дані чинники 

аналізується починаючи від поступлення до стаціонару і накопичується 

протягом періоду лікування. 

У подальшому нами було застосовано метод логістичної регресії з метою 

встановлення достовірності впливу зазначених чинників ризику при поєднаній 
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дії для вірогідності проведення повторної операції, а також для здійснення 

ампутації у віддаленому періоді.  

Відтак нами було встановлено, що на ймовірність повторної операції у 

віддаленому періоді мають вплив п‘ять факторів:  

 накладення дистального анастомозу на тібіоперонеальний стовбур, 

 секвенційне шунтування, 

 комбінація матеріалу при першій реконструкції: стегнова вена + 

протез, 

 тромбектомія + накладання фістули, 

 комбінація матеріалу при повторній реконструкції: велика 

підшкірна вена + мала підшкірна вена. 

      Значення коефіцієнтів регресії зазначених факторів наведено в таблиці 

5.4. 

 

Таблиця 5.4 

Результати коефіцієнтів регресії щодо вірогідності повторної операції у 

віддаленому періоді за методом логістичної регресії 

№ з/п Фактори 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнти 

регресії 

(і) 

1. 
Накладення дистального анастомозу на тібіо-

перонеальний стовбур 
A 2,217 

2. Секвенційне шунтування B 2,159 

3. 
Комбінація матеріалу при першій 

реконструкції: стегнова вена + протез 
C 3,951 

4. Тромбектомія + накладання фістули D 2,565 

5. 

Комбінація матеріалу при повторній 

реконструкції: велика підшкірна вена + мала 

підшкірна вена 

E 3,951 
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Продовж. табл. 5.4 

 Константа 0  -3,551 

 

Достовірність обрахованих коефіцієнтів перевірено за допомогою методу 

Вальда,  а цілої моделі – за допомогою ксі-квадрату, значення якого 18,04 

вказує на те, що модель є достовірною з вірогідністю помилки менше 1% (p = 

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. 

Підставивши у формулу результати, отримані за методом логістичної 

регресії, нами було отримано значення Z для визначення вірогідності повторної 

операції у віддаленому періоді (3):   

Z = 2,217*A + 2,159*B + 3,951*C + 2,565*D + 3,951*Е - 3,551 (3), 

На основі отриманого значення Z за формулою (1) надається змога 

розрахувати індивідуальну вірогідність проведення повторної операції у 

кожного конкретного пацієнта.  

Для кращого розуміння запропонованого алгоритму можна навести 

клінічний приклад №1. Пацієнт, чоловік віком 67 років поступив на лікування з 

діагнозом «критичної ішемії нижніх кінцівок». Даному пацієнту дистальний 

анастомоз було накладено на ПГА (ПЧ) (на тібіоперонеальний стовбур не 

накладалось), секвенційне шунтування не проводилось; при першій 

реконструкції здійснено комбінацію матеріалу: стегнова вена + протез; не 

проводили тромбектомії з накладанням фістули, та при повторній реконструкції 

не здійснювали комбінації матеріалу. 

Відповідно до наведених даних ми підставляємо інформацію у рівняння 

(3) для розрахунку показника Z.  У випадках наявності фактору ризику 
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проставляється «1», а при відсутності – «0». Відтак, для даного пацієнта  

рівняння (3) має наступний вигляд: 

Z = 2,217*0 + 2,159*0 + 3,951*1 + 2,565*0 + 3,951*0 - 3,551 = 0,40 

Після цього отриманий показник «Z» слід підставити у рівняння (1). 

Отримане значення 59,8 означає що у даного пацієнта індивідуальний ризик 

проведення повторної операції у віддаленому періоді становить 59,8%. 

Інтерпретація отриманого результату згідно методу логістичної регресії 

відбувається за загальноприйнятою методикою: якщо результат менше 50%, то 

це трактується як відсутність ризику, якщо ж результат 50% і вище – то даного 

пацієнта слід зараховувати до групи високого ризику.  

Отже отримане значення 59,8% означає, що у даного пацієнта (№122) 

існує високий ризик повторної операції у віддаленому періоді. Подальше 

спостереження показало, що йому дійсно провели повторну операцію, що 

співпало з нашим прогнозом. 

Клінічний приклад №2. Пацієнт, жінка віком 85 років поступила на 

лікування з діагнозом «критичної ішемії нижніх кінцівок». Даній пацієнтці 

дистальний анастомоз було накладено на тібіоперонеальний стовбур, 

секвенційне шунтування не проводилось; при першій реконструкції  

комбінацію матеріалу не було; не проводили тромбектомії з накладанням 

фістули, та при повторній реконструкції не здійснювали комбінації матеріалу. 

Відповідно до наведених даних ми також підставляємо інформацію у рівняння 

(3) для розрахунку показника Z.  Відтак, для даного пацієнта  рівняння (3) має 

наступний вигляд: 

Z = 2,217*1 + 2,159*0 + 3,951*0 + 2,565*0 + 3,951*0 - 3,551 = -1,334 

Після цього отриманий показник «Z» слід також підставляємо у рівняння 

(1). Отримане значення 20,8 означає що у даного пацієнта індивідуальний ризик 

проведення повторної операції у віддаленому періоді становить 20,8%. Отже це 

означає, що у даного пацієнта існує низький ризик повторної операції у 
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віддаленому періоді. Подальше спостереження показало, що їй не  проводили 

повторної операції, що теж співпало з нашим прогнозом. 

Ретроспективно проаналізувавши нашу базу із 301 пацієнта встановлено, 

що точність нашого рівняння становить 96,0% - у 289 пацієнтів прогноз співпав 

з нашими розрахунками. 

Аналогічно, як для ризику повторної операції, нами було застосовано 

метод логістичної регресії з метою встановлення чинників, які при поєднаній 

дії мають вплив на проведення ампутації у віддаленому періоді. Відтак нами 

було встановлено, що на ймовірність ампутації у віддаленому періоді мають 

вплив десять факторів:  

 основне захворювання постемболічна оклюзія, 

 аорто-клубова локалізація багатоповерхового ураження сегментів, 

 накладення проксимального анастомозу на загальну клубову 

артерію, 

 аорто (клубово) стегновий протез, 

 тип дистального анастомозу: кінець-бік, 

 застосування клопідогрелю, 

 повторна реконструкція шляхом проведення 

тромбектомії+накладання фістули, 

 повторна реконструкція не проводилася. 

Значення коефіцієнтів регресії зазначених факторів наведено в таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Результати коефіцієнтів регресії щодо вірогідності ампутації кінцівки у 

віддаленому періоді за методом логістичної регресії 

№ з/п Фактори 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнти 

регресії 

(і) 

1. Основне захворювання постемболічна оклюзія A 169,511 
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Продовж. табл. 5.5 

2. 
Аорто-клубова локалізація багатоповерхового 

ураження сегментів 

B 
56,861 

3. 
Накладення проксимального анастомозу на 

загальну клубову артерію 

C 
142,658 

4. Аорто (клубово) стегновий протез D 56,160 

5. Тип проксимального анастомозу: кінець-бік E -30,482 

6. 

Накладення дистального анастомозу на 

дистальну частину передньої гомілкової 

артерії 

F 

57,908 

7. Тип дистального анастомозу: кінець-бік G -58,962 

8. Застосування клопідогрелю H -29,218 

9. 
Повторна реконструкція шляхом проведення 

тромбектомії+накладання фістули 

I 
146,103 

10. Повторна реконструкція не проводилася J -52,666 

 Константа 0  -71,706 

 

Примітка: модель є достовірною з вірогідністю помилки менше 0,01%  

(p = 0,00004). 

 

Достовірність обрахованих коефіцієнтів перевірено за допомогою методу 

Вальда,  а цілої моделі – за допомогою ксі-квадрату, значення якого 45,89 

вказує на те, що модель є достовірною з вірогідністю помилки менше 0,01% (p 

= 0,00004).  

Відтак можна констатувати, що всі десять зазначених чинників мають 

вплив на вірогідність ампутації кінцівки у віддаленому періоді. Чотири з них 

(Тип проксимального анастомозу: кінець-бік, тип дистального анастомозу: 

кінець-бік, застосування клопідогрелю, повторна реконструкція не 

проводилася) мають превентивний вплив, тобто їхня наявність зменшуватиме 
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ризик ампутації. Водночас інші шість мають провокуючу дію – їхня 

присутність обумовлюватиме зростання ризику ампутації кінцівки. 

Підставивши у формулу результати, отримані за методом логістичної 

регресії, нами було отримано значення Z для визначення вірогідності ампутації  

у віддаленому періоді (4):   

Z = 169,511*A + 56,861*B + 142,658*C + 56,160*D -30,482*Е + + 

57,908* F - 58,962*G - 29,218*H + 146,103*I - 52,666*J  -71,706 
(4), 

На основі отриманого значення Z за формулою (1) надається змога 

розрахувати індивідуальну вірогідність проведення ампутації у кожного 

конкретного пацієнта.  

Клінічний приклад №3. Пацієнт, чоловік віком 35 років поступив на 

лікування з основним діагнозом «постемболічна оклюзія». Наявна аорто-

клубова локалізація багатоповерхового ураження сегментів, проксимальний 

анастомоз накладено на ПСА-ДЧ (на загальну клубову артерію не накладалось), 

аорто (клубово) стегновий протез не накладався. Проксимальний анастомоз 

накладено кінець-кінець (кінець-бік не накладався), дистальний анастомоз на 

дистальну частину передньої гомілкової артерії не накладався, тип дистального 

анастомозу: кінець-бік. Застосовувався клопідогрель, повторна реконструкція 

шляхом проведення тромбектомії+накладання фістули не виконувалась, 

повторна реконструкція не проводилася. 

Відповідно до наведених даних ми підставляємо інформацію у рівняння 

(3) для розрахунку показника Z.  У випадках наявності фактору ризику 

проставляється «1», а при відсутності – «0». Відтак, для даного пацієнта  

рівняння (4) має наступний вигляд: 

Z = 169,511*1 + 56,861*1 + 142,658*0 + 56,160*0 -30,482*0 ++ 

57,908* 0 - 58,962*1 - 29,218*1 + 146,103*0 - 52,666*1 -71,706 = 

 = 13,82 

(4), 

Після цього отриманий показник «Z» слід підставити у рівняння (1). 

Отримане значення 99,9 означає що у даного пацієнта індивідуальний ризик 
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проведення ампутації у віддаленому періоді становить 99,9%. Подальше 

спостереження показало, що йому дійсно провели ампутацію кінцівки, що 

співпало з нашим прогнозом. 

Клінічний приклад №4. Пацієнт, жінка віком 62 роки поступив на 

лікування з основним діагнозом «атеросклероз». Аорто-клубова локалізація 

багатоповерхового ураження сегментів відсутня, проксимальний анастомоз на 

загальну клубову артерію не накладався, аорто (клубово) стегновий протез не 

накладався. Проксимальний анастомоз накладено кінець-кінець (кінець-бік не 

накладався), дистальний анастомоз на дистальну частину передньої гомілкової 

артерії не накладався, тип дистального анастомозу: кінець-бік. Застосовувався 

клопідогрель, виконувалась повторна реконструкція шляхом проведення 

тромбектомії+накладання фістули з комбінацією матеріалів. 

Відповідно до наведених даних ми підставляємо інформацію у рівняння 

(5) для розрахунку показника Z.  Відтак, для даного пацієнта  рівняння (5) має 

наступний вигляд: 

Z = 169,511*0 + 56,861*0 + 142,658*0 + 56,160*0 -30,482*0 ++ 

57,908* 0 - 58,962*1 - 29,218*1 + 146,103*1 - 52,666*0 -71,706 = 

 = - 13,78. 

(5), 

Після цього отриманий показник «Z» слід підставити у рівняння (1). 

Отримане значення 0,1 означає що у даного пацієнта індивідуальний ризик 

проведення ампутації у віддаленому періоді становить 0,1%. Подальше 

спостереження показало, що їй не проводили ампутацію кінцівки, що теж 

співпало з нашим прогнозом. 

Респективно проаналізувавши нашу базу із 301 пацієнта встановлено, що 

точність нашого рівняння становить 99,0% – у 298 пацієнтів прогноз співпав з 

нашими розрахунками. 

Для спрощення розрахунків щодо вірогідності повторної операції чи 

ампутації у віддаленому періоді, нами було створено опитувальник у програмі 

Microsoft Excel (рис. 5.18). Зміст розробки полягає у простому способі 
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розрахунку лікарем ймовірностей виникнення зазначених подій, шляхом 

введення необхідної інформації. Програма згідно до опрацьованих нами 

формул одразу розрахує ризики та графічно їх представить.  

 

 

Рис. 5.18. Вигляд програми для автоматичного розрахунку вірогідності 

повторної операції чи ампутації у віддаленому періоді. 

 

Для отримання прогнозу необхідно заповнити наступні поля («0» – при 

відсутності параметру у конкретного пацієнта або «1» – при наявності): 

 накладення дистального анастомозу на тібіоперонеальний стовбур; 

 секвенційне шунтування; 

 комбінація матеріалу при першій реконструкції: стегнова вена + 

протез; 

 тромбектомія + накладання фістули; 

 комбінація матеріалу при повторній реконструкції: велика підшкірна 

вена + мала підшкірна вена; 
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 основне захворювання постемболічна оклюзія; 

 аорто-клубова локалізація багатоповерхового ураження сегментів; 

 накладення проксимального анастомозу на загальну клубову 

артерію; 

 аорто(клубово) -стегновий протез; 

 тип проксимального анастомозу: кінець-бік; 

 застосування клопідогрелю; 

 повторна реконструкція шляхом проведення 

тромбектомії+накладання фістули; 

 повторна реконструкція не проводилася; 

Результати відображаються безпосередньо при введенні даних, тобто 

коли введено легше частину даних результат підрахунків вже відображається 

але не є точним прогнозом. Як зазначалось раніше, інтерпретація отриманого 

результату відбувається за наступною методикою: якщо результат менше 50%, 

то це трактується як відсутність ризику, якщо ж результат 50% і вище – то 

даного пацієнта слід зараховувати до групи високого ризику. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Хірургічне лікування хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижче 

пахвинної зв‘язки є складним завданням і нерідко не забезпечує повного 

відновлення кровоплину [20, 130].  

Реконструктивні втручання на артеріях гомілки та стопи часто 

залишаються єдиним шансом уникнути ампутації при хронічній критичній 

ішемії кінцівки [105]. Проте, багатоповерховість атеросклеротичного ураження, 

а також морфологічні передумови нерідко створюють проблеми для виконання 

дистальної реконструкції [15, 17, 119]. Якість життя хворих з оклюзійно-

стенотичними ураженнями гомілкових артерій при критичній ішемії нижніх 

кінцівок статистично достовірно покращується після вдалої реконструктивної 

операції [67, 73, 77]. 

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%. Серед основних 

причин летальних вислідів домінують інфаркт  міокарду, ішемічний інсульт та 

поліорганна недостатність [3, 9]. 

З метою покращення результатів хірургічного лікування необхідно 

уточнити причини та особливості перебігу ішемії, оптимізувати і вдосконалити 

методи реконструктивних операцій, систематизувати комплексну профілактику 

післяопераційних та віддалених ускладнень. 

Для вирішення вказаних проблем визначена мета дослідження - 

покращення результатів хірургічного лікування критичної ішемії нижніх 

кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій 

шляхом вдосконалення методів реконструктивних операцій відповідно до 
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причин та особливостей перебігу ішемії, прогнозування та профілактики 

окремих післяопераційних ускладнень. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

 Проаналізувати ранні результати стегново-дистальних 

реконструкцій залежно від типу оклюзійно-стенотичного ураження, локалізації 

анастомозів, використаного матеріалу. 

 Проаналізувати віддалені результати стегново-дистальних 

реконструкцій. 

 Встановити діагностичну цінність використання неінвазійних 

методів діагностики хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових 

артерій. 

 Порівняти інвазійні та неінвазійні методи діагностики, та 

співпадіння інтраопераційно. 

 Дослідити частоту та причини основних періопераційних 

ускладнень. 

 Визначити шляхи профілактики ретромбозів та встановити 

можливості хірургічної та подвійної дезагрегантної терапії при ураженнях 

дистального русла. 

Отримані результати дозволили доповнити вивчення проблеми КІНК 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 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. 
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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 

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.  

На основі проведеного дослідження, розроблено та оптимізовано 

комплексну діагностично–лікувальну тактику, що дозволило покращити 
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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. 

Дослідження виконане на основі комплексного клінічного, 

інструментального та лабораторного обстеження та аналізу безпосередніх та 

віддалених результатів проведеного хірургічного лікування 301 хворого з 

критичною ішемією нижніх кінцівок на грунті оклюзійно-стенотичних уражень 

гомілкових артерій у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної 

лікарні за період з 2005 по 2015 рр.. Частина пацієнтів склала порівняльну 

групу (група І) 24,25% (n=73), які перебували в стаціонарі з 1.01.2005 по 

31.12.2009 рр., оперовані за стандартними, загальноприйнятими методиками, та 

основну (група ІІ) групу 75,75% (n=228), пацієнти якої перебували в стаціонарі 

з 1.01.2010 по 31.12.2015 рр., оперовані згідно удосконалених методик. Час 

спостереження за пацієнтами склав 10 років, в середньому 5,3+2,7 років.  

Вік хворих сягав віком від 15 до 85 років (85,05±2,06% чоловіків та 

14,95±2,06% жінок). Середній вік пацієнтів 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 пацієнтів із даною патологією було діагностовано 

чотири основних захворювання: атеросклероз (92,69±1,5%, n=279), 

постемболічна (п/е) оклюзія (5,32±1,29%, n=16), атеросклеротична аневризма 

(4,32±1,17%, n=13) та ендартеріїт (1,99±0,81%, n=6). 

У більшої частини досліджуваних (74,09±2,53%, n=223), окрім основних 

захворювань, ще були супутні хвороби, які обтяжували перебіг судинної 
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патології нижніх кінцівок. Найчастіше зустрічались ІХС – у 52,16±2,88% 

випадків (n=157) та АГ – у 39,20±2,81% випадків (n=118). Окрім того, у 

22,59±2,41% пацієнтів (n=68) був ЦД, у 19,93±2,30% (n=60) – дисліпідемія, у 

10,96±1,80% (n=33) – ПМК та у 1,66±0,74% (n=5) – дихальна недостатність. У 

64,78±2,75% усіх пацієнтів було 23 різних поєднань супутніх патологій.  

Найчастіше зустрічались такі комбінації: ІХС+АГ – 21,59±2,37%, ІХС+ЦД – 

8,31±1,59%, ІХС+АГ+Дисліпідемія (Дис) – 5,98±1,37%, ІХС+АГ+ПМК – 

3,32±1,03%, АГ+ПМК - 2,99±0,98%, ІХС+АГ+ЦД – 2,99±0,98%, ІХС+ПМК – 

2,33±0,87%, ІХС+ЦД+Дис - 2,33±0,87%, АГ+ЦД – 1,99±0,81%, ІХС+Дис – 

1,99±0,81% випадків з числа всіх пацієнтів. У решті 13 комбінаціях їх частка 

становила 1% і менше.  

У більшості хворих 250 (83,05%) показанням до первинної реконструкції 

була КІНК згідно з критеріями Європейської робочої групи (1992) [64], а саме: 

• постійний виснажливий біль у спокою тривалістю понад 2 тижні 

при потребі регулярного призначення анальгетиків і / або ішемічна виразка чи 

гангрена стопи чи пальців; 

• систолічний кісточковий тиск < 50 мм рт.ст. і / або систолічний 

пальцевий тиск < 30 мм рт.ст.  

З приводу ГІ нижніх кінцівок оперовано 51 (16,95%) пацієнт, з яких з ГІ 

ІІ А ст. було 48 (15,95%), та ГІ ІІІ А ст. – 3 (1,00%). 

Дистальні некротичні зміни обтяжували перебіг ішемії нижніх кінцівок у 

186 (61,79%) хворих. 

Порівняльний аналіз особливостей клініки рецидиву ішемії нижніх 

кінцівок при ОСУ ГА дозволив ствердити більш виражені прояви недокрів‘я у 

пацієнтів, первинно оперованих з приводу КІНК і гострої ішемії, а також при 

коротшому періоді до розвитку реоклюзії. Достовірної залежності від способу 

формування анастомозів ми не встановили, однак загроза розвитку КІНК та 

гострої ішемії значно зростала у хворих, які перенесли повторні реконструкції з 

приводу тромботичних ускладнень. 
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При дослідженні реґіонарної гемодинаміки виявили характерне для 

оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок зниження КІ. На 

відміну від пацієнтів з рецидивом недокрів‘я по типу хронічної ішемії ІІБ-ІІІА 

ст., отримані показники суттєво не відрізнялись при КІНК та гострій ішемії, що 

свідчить про подібність змін реґіонарної гемодинаміки в таких хворих. 

Непрохідність ПАС та артерій підколінно-гомілкового сегменту була 

достеменно спричиняла важчий перебіг рецидиву ішемії. 

У комплексі діагностичних обстежень більшість авторів вважає 

рентгенконтрастну АГ [124, 147]. Якщо результати УЗДГ непереконливі, то в 

цьому випадку призначається ангіографія. Ангіографія, як правило, вважається 

більш точним видом дослідження для оцінки кровотоку артерій, ніж УЗДГ і 

є «золотим стандартом» діагностики артеріальної патології. Аорто-

артеріографія є найбільш інформативним методом дослідження, що дозволяє 

не тільки визначити рівень і характер ураження судин, уточнити попередній 

діагноз, але й, що дуже важливо, з'ясувати стан дистального русла кінцівки для 

визначення можливості виконання реконструктивно-відновлювальної операції 

[38]. Ряд специфічних ускладнень, пов‘язаних з інвазивністю, високий кошт та 

тривалість обстеження зумовили впровадження неінвазивних ультразвукових 

методів дослідження, зокрема дуплексного УЗС [66, 84].  

Ми порівняли діагностичну цінність рентгенконтрастної АГ 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 точність – співпадіння 

інтраопераційно констатовано у 95,33 % випадків. Контрастна ангіографія 

проводилась більшій частині пацієнтів – 68,11±2,69% випадків, і співпадіння з 

і/о оглядом (точність) було 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 
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методах УЗДГ та КАГ були у 196-ти з 204-ьох  випадків, що становило 96,08%. 

Загальновизнані принципи реваскуляризації нижніх кінцівок при ОСУ 

ГА полягають у відновленні магістрального кровоплину шунту та адекватній 

реконструкції шляхів відтоку крові [48, 115, 116]. Тільки в окремих працях 

виконаний порівняльний аналіз різних методів повторних операцій в аспекті 

віддалених результатів [36, 149, 160, 179]. Досі залишаються актуальними 

вибір способу відновлення центрального кровоплину та вдосконалення 

реконструкції ДА як запоруки тривалого функціонування шунтів після 

повторних операцій, особливо при наявності багаторівневих уражень 

дистального русла. 

Зважаючи на те, що результати лікування прямо залежали від рівня накладання 

дистального анастомозу та якості пластичного матеріалу, який застосовували 

для реконструкції, хворих поділили на шість груп. Половині пацієнтів 

(50,83±2,88%) проводили накладання дистального анастомозу задньої 

великогомілкової артерії (підгрупа 1), чверті (23,26±2,44%) – передньої 

великогомілкової артерії (підгрупа 2). В підгрупу 3 ввійшли пацієнти з  

анастомозом тібіоперонеального стовбура (6,64±1,44%). В підгрупі 4 хворим 

накладали анастомоз до малогомілкової артерії (5,32±1,29%), в підгрупі 5 – 

проводили стопні шунтування (11,63±1,85%) та в підгрупі 6 – секвенційне 

шунтування (2,33±0,87%). Формували дистальні анастомози двох типів – 

«кінець-кінець» – у 9,30±1,67% випадків та «кінець-бік» – у 90,70±1,67% 

випадків. Канал проведення у більшості пацієнтів (92,69±1,50%) був 

проведений анатомічно, лише у 22 хворих (7,31±1,50%) він був проведений 

екстраанатомічно. Важливо при створенні його не ушкодити глибокі венозні 

магістралі. Проксимальний анастомоз у третьої частини хворих (33,22±2,71%) 

– це був анастомоз на проксимальну частину поверхневої стегнової артерії 

(ПСАпч), у 16,94±2,16% випадків – на загальну стегнову артерію (ЗСА), у 

12,62±1,91% – на дистальну частину поверхневої стегнової артерії (ПСАдч). 

Решта третина частки від усіх анастомозів (37,22%) припадала на сім сегментів, 
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кожний з яких обіймав відсоток від 1,00% до 7,64%. Це були проксимальні 

анастомози на загальну стегнову артерію з позиції поверхневої стегнової 

артерії (ЗСА-позПСА), глибоку стегнову артерію (ГСА), підколінні артерії 

вище (П/кАвк) та нижче (П/кАнк) коліна, загальної клубової артерії (ЗКА), 

стегново-підколінного шунта та аорто – (клубово) стегнового протезу 

(А(К)СПр).  

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. Запропоновано новий спосіб 

використання стегнової вени в якості аутовенозного шунта для стегново-

дистальних реконструкцій, особливо при  повторних оперативних втручаннях 

(Деклараційний Патент України №117159 від 26.06.2017). 

У цілому серед всіх ускладнень найпоширенішим був тромбоз – 

50,48±4,88% випадків. Доведено прямий сильний кореляційний зв‘язок між 

тромбозами та незагоєними ішемічними ураженнями нижніх кінцівок (r=0,98, 

р<0,001). Лише у 14 з 53 пацієнтів із тромбозами відбулось поверхневе 
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загоєння. 

У групі І відносний ризик виникнення тромбозів був на 42% більшим, 

ніж у групі ІІ – 23,29±4,95% проти 15,79±2,41% відповідно (RR=1,42).  

Серед пацієнтів групи І тромбоз виникав практично у всіх основних 

групах, крім підгруп 2а, 3, 4, 5б, а у осіб групи ІІ його не було у підгрупі 6. 

Найбільша частка 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 частка 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 у всіх групах, де була можливість їх 

підрахунку, показували про вищу ймовірність виникнення тромбозу у пацієнтів 

групи І, ніж групи ІІ на 13-88%. Повторне оперативне втручання у ранньому 

післяопераційному періоді виконано у 31 (10,30%) хворого, у тому числі у 4 

пацієнтів групи І та 27 пацієнтів групи ІІ. 

Одним із неблагополучних наслідків оперативних втручань 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). Причому, 

при наявності тромбозів ризик ампутації кінцівки у ранньому періоді зростає у 

21,57 рази, ніж без них. 

Другим неблагополучним наслідком оперативних втручань у пацієнтів із 

ураженнями судин нижніх кінцівок є смерть. Загальний показник летальності 

складав 2,99±0,98% – 9 пацієнтів. З них у ранньому післяопераційному періоді 

– троє померло: один пацієнт з причини гострого інфаркту міокарду, двоє – ще 

у стаціонарі від печінково-ниркової недостатності. У пізньому періоді померло 

шість пацієнтів, з них: п‘ятеро від інфаркту міокарду (12 місяців, 22 місяці, 32 
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місяці, 40 місяців та 48 місяців) та один від ПНН (9 місяців). 

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 

80 (35,09±3,16%) – ІІ групи. До складу тільки локальних ускладнень входили 

тромбози (43 - 55,13%), лімфорея (26 – 33,33%), ішемія (4 – 5,13%), кровотеча 

та глибока інфекція з (ІГ) (по  2 – 2,56%), інфекція синтетичного протезу (1 – 

1,28%).  У групі І тромбози зустрічались у два рази частіше, ніж у групі ІІ – 

21,92±4,84% проти 11,84±2,14% відповідно (RR=1,68). 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 (ПНН)), троє – з підгрупи 2 (анемія) та один – з підгрупи 

5а (серцева недостатність (СН)).  

Особлива роль у виникненні тромботичних ускладнень належить активації 

тромбоцитів, котрі під час взаємодії з моноцитами та ураженим ендотелієм не 

лише викликають гостру артеріальну непрохідність, а й можуть відігравати 

особливу роль у гіперплазії неоінтими в зоні артеріальної реконструкції [6, 30, 

139]. Тому останні рекомендації визначають прийом дезагрегаційних 

препаратів (попри корекцію чинників ризику) як основу для пожиттєвої терапії 

в пацієнтів із констатованими виявами атеросклерозу різноманітної локалізації 

[71, 133, 158]. 

У пацієнтів із КІНК спостерігається підвищене тромбоутворення на 

тканинному рівні внаслідок зниження кровотоку через звуження артерій стопи 

та мікроемболізацію внаслідок інтервенції в судинне русло. Таким чином, 

супутня медикаментозна терапія, яка скерована на реологію крові, 

тромбоцитарне русло та показники коагуляції, також відіграє критично 

важливу роль у пацієнтів із КІНК [153]. 

Беручи до уваги виражені порушення гемостазу при стегново-дистальних 

реконструкціях та поглиблення розладів на фоні критичної ішемії нижніх 
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кінцівок як переважного прояву оклюзійно-стенотичних уражень, важливе 

місце повинна займати адекватна профілактична антикоагулянтна та 

дезагрегантна терапія [58, 118, 153, 169]. Враховуючи високу антитромботичну 

активність низькомолекулярні гепарини за простоти й відносної безпеки 

застосування, вирішили з‘ясувати можливості ліків у профілактиці 

післяопераційних тромботичних ускладнень повторних реконструкцій. 

Для післяопераційної терапії використовували 9 груп препаратів. З них 

практично всім пацієнтів призначали низькомолекулярні гепарини 

(99,67±0,33%), статини (93,02±1,47%) та пентоксифілін (92,36±1,53%). 

Найкращі результати отримані у хворих, яким призначали НМГ - відсоток 

ретромбозів зменшився більш, ніж удвічі, проте достовірну різницю 

спостерігали тільки в порівнянні з самостійним застосуванням дезагрегантів. 

Все ж, беручи до уваги і отримані результати, і переваги при застосуванні, 

вважаємо можливим стверджувати доцільність застосування НМГ у 

профілактиці ранніх тромботичних ускладнень реконструктивної хірургії при 

ОСУ ГА. Для профілактики ранніх тромботичних ускладнень після повторних 

реконструкцій також оправдане застосування подвійної дезагрегантної терапії, 

препарати простагландину Е1 можна вважати ефективними для корекції 

резидуальної ішемії нижніх кінцівок. 

Таким чином, подальше зростання ефективності хірургічного лікування 

пацієнтів з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій при 

критичній ішемії нижніх кінцівок можливе за умови комплексного вирішення 

ряду проблем, пов‗язаних з причинами та особливостями рецидиву ішемії 

нижніх кінцівок, адекватною передопераційною діагностикою, 

мультифокальністю атеросклеротичного ураження, тактикою повторних 

реконструктивних операцій, профілактикою специфічних післяопераційних 

ускладнень. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація містить теоретичне обґрунтування і практичне вирішення 

актуального наукового завдання, спрямованого на покращення результатів 

хірургічного лікування хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 

гомілкових артерій. 

1. Серед причин оклюзійно-стенотичних уражень гомілкових артерій 

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%), гостра ішемія ІІ Б ст. у 48 

(15,95±2,11%) і гостра ішемія ІІІ А ст. у 3 (1,33±0,66%) пацієнтів. 

2. Дуплексне ультразвукове сканування – високоінформативний 

неінвазійний метод, придатний до самостійного застосування в діагностиці та 

виборі хірургічної тактики при оклюзійно-стенотичних ураженнях гомілкових 

артерій, що підтверджується подібною діагностичною точністю порівняно з 

рентгенконтрастною ангіографією 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 
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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 при відсутності іншого відповідного аутологічного 

матеріалу.  

5. Результати застосування низькомолекулярних гепаринів 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 необхідність 

високих ампутацій від 15,07% до 12,28% (p<0,05) при подібній низькій 

летальності (0,33% і 2,66%, p>0,05). Частота місцевих судинних та несудинних 

ускладнень знизилась від 23,29% до 15,79% (p>0,05) та від 31,55% до 24,12% 

(p<0,05) відповідно, а відсоток системних ускладнень – від 18,1% до 13,9% 

(p>0,05). Показники кумулятивної прохідності проведених реконструкцій 

достовірно зросли від за час спостереження (p<0,05). Методом логістичної 

регресії встановлено прогностичні чинники, які при поєднаній дії мають вплив 

на функціонування реконструкції та збереження кінцівок у віддаленому періоді. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1.  У хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій 

діагностичний алгоритм повинен базуватися на результатах дуплексного 

ультразвукового сканування як достатньо інформативного методу обстеження 

за винятком сумнівних випадків. 

2.  Для формування анастомозів доцільно використовувати дистальні 

сегменти артерій гомілки та стопи у якості шляхів відтоку. 

3.  При стегново-дистальних реконструкціях доцільне екстраанатомічне 

проведення шунта на гомілці для уникнення зайвої травматизації та ймовірної 

компресії. 

4.  Використання стегнової вени доцільне при повторних хірургічних 

втручаннях за умови відсутності адекватного аутологічного матеріалу. 

5.  Застосування низькомолекулярних гепаринів 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 простагландину Е1. 
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