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Значне збільшення захво-
рюваності на серцево-судинні
хвороби призвело до того, що
вони стабільно посіли перше
місце в структурі смертності на-
селення в світі.

Серцево-судинній патології
в Україні належить перше міс-
це в структурі смертності, і вона
становить 62 % загальної смерт-
ності [1]. В Україні смертність від
серцево-судинних захворювань
— 964 на 100 тис. населення,
тимчасом як в Євросоюзі —
267. Смертність працездатного
населення — 620 на 100 тис., у
3,6 разу вища, ніж у Швеції.
Смертність від ішемічної хворо-
би серця (ІХС) у 10 разів вища,
ніж у Франції. Зрештою, зростан-
ня захворюваності та висока
смертність від серцево-судин-
них захворювань призвели до
того, що середня тривалість
життя в Україні становить 67 ро-
ків, в Євросоюзі — 78,2 року.

Одеса й Одеська область по-
сідають одне з перших місць за
захворюваністю та смертністю
від серцево-судинної патології
в Україні. Поширеність серцево-
судинних захворювань стано-
вить (2004) 45 тис. на 100 тис.
населення. Поширеність ІХС —
18 тис. на 100 тис. населення.

Доведено, що сучасна кар-
діохірургія здатна зменшити за-
гальну смертність на 7 %, тому
так важливо розвивати цей на-
прям у нашому регіоні.

У 2007 р. в Україні проведе-
но тільки 12 694 операції на
серці, що становило 36,3 % від
мінімальної необхідної кількості
[2]. Мінімальна необхідність у
проведенні різних оперативних
втручань на серці (вроджені та
набуті вади, коронарне шунту-
вання та стентування, порушен-

ня серцевого ритму) — 1000 опе-
рацій на 1 млн жителів. Для по-
рівняння: в Німеччині прово-
диться більше 3000 різних втру-
чань на серці на 1 млн жителів
на рік. Населення Одеської об-
ласті становить 2,3 млн. Таким
чином, розрахункова кількість
операцій на серці — 2300 на
рік. Реальна заборгованість із
проведення операцій на серці
в Одеському регіоні становить
більше 2000 операцій на рік.

Обласна клінічна лікарня
(ОКЛ) як найпотужніша ліку-
вальна установа області є про-
відним центром у наданні ліку-
вально-профілактичної допо-
моги хворим із серцево-судин-
ною патологією в нашому регіо-
ні. Структурно допомога хворим
із хворобами серця і судин про-
водиться у відділеннях кардіо-
ревматології (зав. Н. Г. Марти-
нова), кардіохірургії (зав. П. В.
Кіструга), відділенні функціо-
нальної діагностики (зав. С. П.
Стрельцова), консультативно-
діагностичній поліклініці ОКЛ
(зав. О. М. Левченко), відділен-
ні інтервенційної радіології (зав.
М. А. Кузнєцов). Обласна клініч-
на лікарня тісно співпрацює з
Обласним кардіологічним дис-
пансером (головний лікар проф.
кафедри внутрішньої медици-
ни ОДМУ С. О. Андрієвська) й
іншими лікувально-профілак-
тичними установами міста й об-
ласті.

Кардіоревматологічне відді-
лення на 60 ліжок із блоком ін-
тенсивної терапії на 6 ліжок із
1981 р. очолює заслужений лі-
кар України Н. Г. Мартинова. У
своїй практичній діяльності лі-
карі відділення широко вико-
ристовують сучасні лікувально-
діагностичні технології: добо-

вий моніторинг ЕКГ, артеріаль-
ного тиску, ангіографію вінце-
вих і ниркових артерій, ехокар-
діографію. Введення в клінічну
практику сучасних медичних
технологій (озонотерапія, лазе-
ротерапія, плазмаферез, сис-
темний тромболізис при гостро-
му інфаркті міокарда) дозволи-
ло істотно збільшити клінічну
ефективність лікування хворих
кардіологічного профілю. Спів-
робітники відділення беруть ак-
тивну участь у підготовці хворих
до оперативного лікування і піс-
ляопераційному веденні кар-
діохірургічних хворих.

Діагностична база відділен-
ня функціональної діагности-
ки та поліклініки включає сучас-
не ультразвукове устаткування
експертного класу, допплеро-
графію, черезстравохідне Ехо,
проби з дозованим навантажен-
ням, холтерівське моніторуван-
ня. Всі хворі проходять обсте-
ження згідно з протоколами МОЗ
України (2006).

Перед тим як почати аналіз
кардіохірургічної допомоги в
ОКЛ, вважаємо за доцільне на-
вести унікальний факт, який аб-
солютно не відображений в іс-
торії вітчизняної медицини. Ви-
являється, саме в Одесі почи-
налася історія світової кардіо-
хірургії та кардіостимуляції. У
далекому 1927 р. доктор Mor-
morstein провів уперше в світі
електричну стимуляцію лівого
та правого шлуночків у тварин
в Одесі. Ці дані були опублі-
ковані у французькому журналі
«Фізіологія і патологія» у 1927 р.
і цитуються в монографії S. Fur-
man (1995) “History of Electrical
Cardiac Stimulation” — «Історія
електричної стимуляції серця»
[3]. На жаль, жодних відомос-

УДК 616.125-008.311-073.7-08

Ю. І. Карпенко, П. В. Кіструга, П. П. Шипулін

КАРДІОХІРУРГІЯ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ
Одеський державний медичний університет,

Одеська обласна клінічна лікарня



# 3 (107) 2008 63

тей про долю цього вченого в
архівах Одеси немає.

Кардіохірургія
в Одеській обласній
клінічній лікарні

Історично кардіохірургія на
базі ОКЛ починалася з імплан-
тації кардіостимуляторів. Пер-
ші операції імплантації міокар-
діальних електродів методом
торакотомії у хворих із повною
АВ блокадою початі в 1979 р.
доц. В. В. Піроженко. З 1987 р.
імплантації ЕКС проводяться
трансвенозним способом (А. А.
Лозовий) без розтину грудної
клітки. За минулий період набу-
то великого досвіду імпланта-
цій різних моделей ЕКС від прос-
тих однокамерних до дво-, три-
камерних (2007), кардіоверте-
рів-дефібриляторів (2007) —
усього більше 650 операцій.

У 1993 р. уперше на півдні
України проведена катетерна
деструкція АВ вузла прямим
струмом у хворого з тахіарит-
мією (В. П. Залевський, В. В. Пі-
роженко, Ю. І. Карпенко).

У 1997 р. початі операції на
відкритому серці без штучно-
го кровообігу. У період з 1997
до 2002 рр. в ОКЛ проведено
65 операцій мітральної комісу-
ротомії та три операції закриття
Боталлової протоки з участю зав.
відділу набутих вад серця Інсти-
туту серцево-судинної хірургії
д-ра мед. наук В. В. Попова. На
жаль, у той період «велика» кар-
діохірургія не отримала належ-
ного розвитку через різні об’єк-
тивні та суб’єктивні причини.

У 2005 р. на базі ОКЛ почата
програма інвазивної кардіології.
Активно впроваджуються ін-
вазивні методи діагностики та лі-
кування ІХС, клапанних вад сер-
ця. Проведено більше 500 про-
цедур коронаровентрикулогра-
фій і 126 операцій коронарно-
го стентування (В. А. Колесник).
Виконано 27 операцій ургент-
ного коронарного стентування
у хворих із гострим інфарктом
міокарда. Освоєні методи стен-
тування ниркових артерій.

Нова сторінка історії одеської
кардіохірургії відкрита в 2007 р.

З 1.06.2007 р. на базі ОКЛ у
рамках виконання Державної
програми на 2006–2010 рр. «За-
побігання та лікування серце-
во-судинних і судинно-мозко-
вих захворювань» був відкри-
тий регіональний центр кардіо-
хірургії. Помітну роль в органі-
зації та становленні центру кар-
діохірургії відіграв головний лі-
кар ОКЛ С. В. Калинчук. Саме
з його приходом в ОКЛ пов’я-
зані сучасні перетворення в ор-
ганізації кардіологічної та кар-
діохірургічної допомоги в нашій
лікарні. Керівником центру при-
значений молодий кардіохірург
П. В. Кіструга, який проходив
стажування в кращих клініках
Італії протягом року. Початку
операцій із штучним кровообі-
гом передувала велика органі-
заційна робота зі створення опе-
раційної, оснащеної найсучас-
нішим устаткуванням для про-
ведення операцій на відкрито-
му серці: апаратом штучного
кровообігу, устаткуванням для
ШВЛ, інструментарієм, лабора-
торією. Була побудована пала-
та інтенсивної терапії або кар-
діохірургічна реанімація, осна-
щена безпровідною системою
моніторування ЕКГ, АТ, дихаль-
ною апаратурою, дефібрилято-
рами. Співробітники центру на-
вчалися в провідних клініках
нашої країни та за кордоном (Іта-
лія, Болгарія, Польща, Росія).

Велику допомогу в органі-
зації та практичній роботі нашо-
го центру кардіохірургії надав
директор науково-практичного
медичного центру дитячої кар-
діології і кардіохірургії МОЗ Ук-
раїни головний кардіохірург Ук-
раїни професор І. М. Ємець. На
базі цієї клініки постійно прово-
дять навчання наших фахівців,
а співробітники проф. І. М. Єм-
ця — операції в ОКЛ, консуль-
тують хворих, навчають персо-
нал, тобто на державному рів-
ні створена модель розвитку но-
вого кардіохірургічного центру.
Таке поступове «входження у
велику кардіохірургію» під по-
стійним патронатом кращої кар-
діохірургічної клініки МОЗ до-
зволить набути власного досві-

ду при мінімальній кількості уск-
ладнень і летальності, що особ-
ливо важливо в перші роки са-
мостійної роботи. Необхідно на-
голосити, що всі витрати, пов’я-
зані з підготовкою до операцій,
власне операцією, післяопера-
ційним періодом на 100 % по-
криваються з бюджету ОКЛ.

Перша операція аортовін-
цевого шунтування проведена
30 жовтня 2007 р. провідним
кардіохірургом центру дитячої
кардіології і кардіохірургії МОЗ
України О. Д. Бабляком. За да-
ний період у ОКЛ проведено
20 операцій аортовінцевого шун-
тування, зі штучним кровообі-
гом — 14. Зрозуміло, перший
досвід найважчий і найважли-
віший. Кожна операція особли-
ва. Йде постійне вдосконален-
ня методик коронарного шунту-
вання і післяопераційного ве-
дення пацієнтів кардіохірурга-
ми, перфузіологами, анестезіо-
логами, реаніматологами, кар-
діологами.

У центрі існує чітке уявлен-
ня про те, що кардіохірургія —
це найбільш «командна» ділян-
ка хірургії і кінцевий результат
залежить від усіх і кожного, то-
му молодий колектив докладає
значних зусиль для того, щоб
результат був найефективні-
шим.

Наступний етап відкритої кар-
діохірургії — операції клапанно-
го протезування у хворих із на-
бутими вадами серця, поєднані
операції.

У рамках виконання Держав-
ної програми з 1.09.2007 р. на
базі ОКЛ відкрита нова кафед-
ра внутрішньої медицини № 1
з курсом серцево-судинної па-
тології. Завідувачем кафедри
призначено д-ра мед. наук ліка-
ря-кардіохірурга Ю. І. Карпенка,
який провів більше 3500 різних
операцій на серці. Кафедра
надає не тільки консультатив-
но-методичну допомогу відді-
ленням кардіології, кардіохірур-
гії та іншим структурним під-
розділам клініки, але й актив-
но впроваджує нові методи діа-
гностики та лікування хвороб
серця і судин. Одеським держав-
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ним медичним університетом
передано у лікарню високотех-
нологічне устаткування, анало-
гів якому в Україні немає. Воно
дозволяє виконувати всі види
діагностики та хірургічного ліку-
вання порушень серцевого рит-
му, включаючи найскладніші
випадки.

Практично зусиллями ОДМУ
й ОКЛ у 2007 р. організована
єдина на півдні України лабо-
раторія електрофізіології арит-
мій. Науковцями і лікарями-
клініцистами набуто найцінні-
шого досвіду в Україні з лікуван-
ня тахіаритмій із використанням
навігаційної системи електро-
анатомічного картування серця
в тривимірному просторі (біль-
ше 400 операцій). Кардіологи
виконують радикальне катетер-
не усунення надшлуночкових
аритмій, включаючи фібриля-
цію передсердь, синдром WPW,
тріпотіння передсердь, перед-
сердні та шлуночкові тахікардії
після перенесеного інфаркту
міокарда, шлуночкові ектопії.

Співробітниками кафедри
та регіонального центру кардіо-
хірургії впроваджені нові опе-
рації імплантації трикамерних
ЕКС у хворих із серцевою недо-
статністю, імплантації кардіо-
вертерів-дефібриляторів, ба-
лонна дилатація клапанів сер-

ця та перикарда (2008), відео-
перикардіоскопічна імпланта-
ція міокардіальних електродів
(2007). За сім місяців на базі
ОКЛ проведено більше 200 опе-
рацій із приводу серцевих арит-
мій та інших захворювань сер-
ця мешканцям Одеської області
й інших регіонів України.

Активно впроваджується ме-
тод черезстравохідної ехокар-
діографії. Частина операцій про-
водиться під контролем страво-
хідного Ехо. Дана методика на
півдні України виконується тіль-
ки в ОКЛ.

Разом із відкритими опера-
ціями в ОКЛ початі малоінва-
зивні втручання. Успішно про-
ведена балонна дилатація міт-
рального клапана у хворого з
мітральним стенозом без розти-
ну грудної клітки та загальної
анестезії. Впроваджена мало-
інвазивна методика балонної
перикардіотомії при ексудатив-
ному перикардиті. Освоюються
методики черезсудинного за-
криття дефектів міжпередсерд-
ної та міжшлуночкової перего-
родок, черезсудинної імпланта-
ції аортального клапана та змен-
шення мітральної недостатнос-
ті.

З уведенням у лад цього
року нового стаціонарного ан-
гіографа ми плануємо значно

збільшити кількість коронарних
інтервенцій у хворих із гострим
інфарктом міокарда й іншими
формами ІХС.

Становлення великої кардіо-
хірургії — процес тривалий і
відповідальний, такий, що вима-
гає значних фінансових ресур-
сів, але саме за тим, як у регіо-
ні розвинена кардіохірургія, сьо-
годні оцінюють рівень медици-
ни в цілому. Ми впевнені, що
здобутки лікарів-кардіологів,
робота, що проводиться зараз
із поліпшення методів хірургіч-
ного лікування ІХС, набутих і
вроджених вад серця, пору-
шень серцевого ритму, прине-
се саме той результат, якого всі
чекають — реальне зменшен-
ня смертності від цих захворю-
вань. Саме це є головною ме-
тою Державної програми Украї-
ни на 2006–2010 рр.

ЛІТЕРАТУРА
1. Коваленко В. М. Серцево-судин-

ні захворювання / В. М. Коваленко,
М. І. Лутай. — К. : Здоров’я України,
2005. — 542 с.

2. Книшов Г. В. Робота асоціації
серцево-судинних хірургів України
/ Г. В. Книшов // Щорічник наукових
праць. — Вип. 15. — К., 2006. — С. 3-
5.

3. Furman S. History of Electrical Car-
diac Stimulation / S. Furman. — N. Y. :
Future Publishing Company, 1995. —
378 p.

У випусках журналу:

 Теорія і експеримент
 Клінічна практика
 Профілактика,
реабілітація, валеологія

 Нові технології
 Огляди, рецензії,
дискусії

Ціна передплати на півріччя (три номери):

— для підприємств та організацій — 60 грн;
— для індивідуальних передплатників — 30 грн.

Передплатні індекси:

— для підприємств та організацій — 48717;
— для індивідуальних передплатників — 48405.

Ïåðåäïëà
÷óéòå

³ ÷èòàé
òå ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË

Передплата приймається у будь-якому передплатному пункті




