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Повна форма атріовентри-
кулярного септального дефек-
ту (ПАВСД) належить до однієї
з найбільш складних вродже-
них вад серця (ВВС), яка вияв-
ляється з частотою 3–7 % ви-
падків від загальної кількості
серцевих аномалій [1; 4; 6–8].
Різноманітність анатомічних
форм вади у значній мірі утруд-
нює її діагностику й адекватну
хірургічну корекцію. Дана ва-
да характеризується широким
спектром анатомічних порушень
внутрішньосерцевих структур і
несприятливим природним пе-
ребігом. Про тяжкість клінічно-
го перебігу ПАВСД свідчить той
факт, що до 6 міс. доживає
52 % хворих із ПАВСД, до 12 міс.
— 34 %, до двох років — 12 %,
а до 5 років — лише 2 % хво-
рих [1–3; 7; 8]. Ці дані свідчать,

що альтернативи хірургічним
методам лікування ПАВСД сьо-
годні не існує.

Найбільш частим ускладнен-
ням природного перебігу вади,
що призводить до раннього ле-
тального кінця, є досить швид-
кий розвиток легеневої гіпер-
тензії (ЛГ), що супроводжуєть-
ся необоротними легенево-су-
динними змінами і взагалі уне-
можливлює корекцію вади [4–
8]. Прогноз захворювання — не-
сприятливий. Середня трива-
лість життя неоперованих хво-
рих із ПАВСД не перевищує 5–
6 років. Це ускладнення в біль-
шому ступені притаманне пов-
ній формі даної вади, хоча не-
рідко воно трапляється і при
перехідній формі патології.

Симптомокомплекс анато-
мічних змін при даній ваді вклю-

чає наявність первинного де-
фекту міжпередсердної пере-
городки (МПП), загального ат-
ріовентрикулярного клапана
(АВК) з аномаліями підклапан-
ного апарату, звуження вивід-
ного відділу лівого шлуночка
(ВВЛШ) і дефект міжшлуночко-
вої перегородки (ДМШП).

Мета дослідження: вивчити
післяопераційні результати у
пацієнтів з ПАВСД, що супро-
воджувався високою гіпертен-
зією в ЛА, та визначити пока-
зання до звужування легеневої
артерії (ЛА).

Матеріали та методи
дослідження

Клінічні дослідження прове-
дено у 39 пацієнтів раннього
дитячого віку з різними типами
ПАВСД, що супроводжувався
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високою гіпертензією в ЛА, яким
з 01.01.1996 р. до 01.12.2008 р.
в ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії
ім. М. М. Амосова» АМН України
було виконано звужування ЛА.

На момент оперативного
втручання вік дітей коливався
від 1,5 до 14 міс. (у середньому
(5,3±0,8) міс.), а маса тіла — від
3,2 до 10,3 кг (у середньому
(6,8±1,4) кг). Співвідношення
пацієнтів за статтю таке: 15
(38,5 %) — чоловічої статі та 24
(61,5 %) — жіночої статі.

У всіх пацієнтів при госпіта-
лізації проводили загальноклі-
нічні, фізикальні, лабораторні
та інструментальні методи до-
слідження, електрокардіогра-
фію (ЕКГ), рентгенографію ор-
ганів грудної клітки у прямій
проекції, допплерехокардіогра-
фію (ЕхоКГ) і катетеризацію по-
рожнин серця з ангіокардіогра-
фією (АКГ).

Усі пацієнти мали 100 % ЛГ,
що, безумовно, робить прогноз у
даній групі дуже несприятливим.

Вибір тактики хірургічного
втручання був обумовлений со-
матичним станом дитини на мо-
мент операції, даними ЕхоКГ,
рентгеноконтрастним внутріш-
ньосерцевим дослідженням, ге-
нетичним статусом пацієнта і
супровідною патологією.

У всіх випадках доступом
була вибрана лівостороння
задньобокова торакотомія по ІІІ
міжреберному проміжку. Після
перикардотомії та мобілізації
стовбура ЛА виконувалося без-
посереднє звуження ЛА тканин-
ною стрічкою заданої довжини.
Довжину стрічки розраховували
за методом Траслера. Цей ме-
тод полягає у тому, що пацієн-
там зі збалансованою формою
ПАВСД довжина визначалася із
розрахунку 20 мм + 1 мм/кг маси
тіла дитини; тим же часом паці-
єнтам із незбалансованою фор-
мою довжина обчислювалася із
розрахунку 24 мм + 1 мм/кг маси
тіла дитини. Задовільним вва-
жався результат, при якому
тиск у ЛА дистальніше звужен-
ня становив 30–50 % від арте-
ріального тиску при штучній вен-
тиляції легенів з FiO2 30 % (при
SaO2, що приблизно дорівнюва-
ла 75–80 %).

У 20 (51,3 %) пацієнтів було
виконано звужування ЛА з ре-
зекцією коарктації аорти (КоАо).

Результати дослідження
та їх обговорення

Найбільш інформативними
методами діагностики цієї вади
є ЕхоКГ і катетеризація порож-
нин серця з АКГ. Ці методи доз-
воляють оцінити функцію кла-
панів серця, скоротливу функ-
цію шлуночків серця, наявність
і ступінь вираженості стенозу
ЛА, стан легеневого кровообігу,
визначити рівень тиску в суди-
нах малого кола кровообігу, ви-
явити супровідні вади серця.

Серед оперованих пацієнтів
ми відмічали, що найбільшими
були групи з незбалансованою
формою (33,3 %) та збалансова-
ною в поєднанні з КоАо (35,9 %)
(табл. 1).

Рівень летальності у групі
пацієнтів, яким було виконано
звужування ЛА, був високим,
що підтверджують дані, наве-
дені в табл. 2.

На госпітальному етапі по-
мерли 12 оперованих пацієнтів.
(табл. 3). У 4 пацієнтів причи-
ною летального кінця була го-
стра серцево-судинна недо-
статність. У 6 пацієнтів причи-
ною смерті була дихальна не-
достатність, обумовлена швид-
ким розвитком пневмонії у ран-
ньому післяопераційному періо-
ді. Один пацієнт помер внаслі-
док сепсису, і один — внаслідок
гострого порушення мозкового
кровообігу. Решта задовільно
перенесли вказані оперативні
втручання і в задовільному
стані були виписані з клініки.

Слід відмітити, що найбільша
летальність зареєстрована у
групі пацієнтів із незбалансова-
ною формою ПАВСД (табл. 4),
але, на жаль, виконання ради-
кальної корекції (РК) вади немож-
ливе у дітей із незбалансованою
формою ПАВСД, у яких наявна
гіпоплазія лівого (ЛШ) і/або пра-
вого шлуночка (ПШ), що унемож-
ливлює виконання РК вади.
Тому у таких хворих було запро-
поновано виконати звужування
ЛА, що широко використовуєть-
ся як етап хірургічного лікуван-
ня з подальшою гемодинамічною
корекцією у пацієнтів із незба-
лансованими формами ПАВСД.

Пацієнтам, що були виписані
з клініки зі збалансованою фор-
мою вади, у віддаленому пері-
оді була виконана РК вади.

Таблиця 1
Розподіл варіантів

ПАВСД, n=39

      Тип вади Кіль- %кість

Незбалансована 13 33,3
форма

Збалансована 14 35,9
з КоАо

Незбалансована 6 15,4
з КоАо

Збалансована 2 5,1
з мДМШП

Дисплазія 1 2,6
лівого АВК

Тяжкий 3 7,7
соматичний стан

Таблиця 2
Результати оперативних втручань, n=39

             Вид втручання Кількість Летальність %

Звужування ЛА + резекція КоА 20 7 35,0
Звужування ЛА + перев’язка 19 5 26,3
відкритої артеріальної протоки
Загалом 39 12 30,7

Таблиця 3
Причини летальності у оперованих хворих, n=12

                           Причини Кількість %

Гостра серцево-судинна недостатність 4 33,3
Гостра дихальна недостатність (пневмонія) 6 50,0
Сепсис 1 8,3
Гостре порушення мозкового кровообігу 1 8,3
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Також слід відзначити, що
пацієнтам із тяжким соматич-
ним станом доцільно виконува-
ти двоетапну корекцію, тому що
ризик первинної РК залишаєть-
ся дуже високим.

Виходячи з цього, нами були
визначені показання до звужу-
вання ЛА (операція Альберта
— Мюллера):

— незбалансована форма
вади (гіпоплазія ЛШ і/або ПШ);

— дисплазія лівого АВК;
— множинні ДМШП;
— супровідна соматична па-

тологія.

Висновки

1. Методами вибору в діа-
гностиці ПАВСД є ЕхоКГ і катете-
ризація порожнин серця з АКГ. У
комплексі ці методи дали мож-
ливість визначити стан легенево-
го кровообігу, рівень тиску в су-
динах малого кола кровообігу,
виявити супровідні вади серця.

2. При найбільш тяжких ана-
томічних формах вади (незба-
лансована форма з гіпоплазією
ЛШ (ПШ), дисплазія лівого АВК),
супровідних множинних ДМШП,
тяжкій соматичній патології до-
цільно виконувати звужування
ЛА як етап хірургічного лікуван-
ня з подальшою гемодинаміч-
ною корекцією вади.

3. Найчастішими причинами
летальних випадків у наших
пацієнтів були: гостра серцево-
судинна недостатність (33,3 %) і
дихальна недостатність (50,0 %),
обумовлені серцевою недо-
статністю за правошлуночко-
вим типом, супровідною пато-
логією дихальної системи та
швидким розвитком інфекцій-
них ускладнень (пневмонії) у
післяопераційному періоді.
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С. В. Горбачевский, А. В. Хамидов [и
др.] // Грудная и сердечно-сосудистая
хирургия. — 2001. — № 4. — С. 4-8.

2. Факторы риска в хирургичес-
ком лечении полной атриовентрику-
лярной коммуникации / К. В. Руденко,
О. А. Лоскутов, О. М. Дружина, В. В.
Лазоришинець // IX Всероссийский
съезд сердечно-сосудистых хирургов
: тез. докладов. — 2003. — С. 18.

3. Хірургічне лікування повної
форми атріовентрикулярного сеп-
тального дефекту / К. В. Руденко,
М. Д. Глагола, С. О. Сіромаха [та ін.]
// Щорічник наукових робіт Асоціації
серцево-судинних хірургів України. —
2007. — № 15. — С. 240-243.

4. The repair of atrioventricular septal
defects in infancy / J. W. Kirklin, E. N.
Blackstone, L. M. Bargeron [et al.] // In-
ternational J. of Cardiol. — 1986. —
Vol. 13. — P. 333-351.

5. Rastelli G. C. Angiocardiography
of persistent common atrioventricular
canal / G. C. Rastelli, J. W. Kirklin,
O. W. Kincaid // Mayo Clin. Proc. —
1967. — Vol. 42. — P. 200-209.

6. Surgical repair of the complete
form of persistent common atrioventri-
cular canal / G. C. Rastelli, P. A. Ong-
ley, J. W. Kirklin, D. C. McGoon // J.
Thorac. Surg. — 1968. — Vol. 55,
N 3. — P. 299-307.

7. Individualized surgical manage-
ment of complete atrioventricular canal
/ W. N. Williams, R. A. Guyton, R. E.
Michalic [et al.] // J. Thorac. Cardiovasc.
Surg. — 1993. — Vol. 106. — P. 395-
398.

8. Pulmonary vascular disease and
operative indications in complete atrio-
ventricular canal defect in early infancy
/ S. Yamaki, H. Yasul, H. Kado [et al.]
// J. Thorac. Cаrdiovasc. Surg. — 1993.
— Vol. 106. — P. 398-395.

Атрезія легеневої артерії з
дефектом міжшлуночкової пе-
регородки (АЛА-ДМШП) — це
складна вроджена вада серця

(ВВС) з відсутністю зв’язку між
правим шлуночком (ПШ) і ле-
геневою артерією (ЛА) [1–3].
Легеневе кровопостачання при

цій ваді забезпечується екстра-
кардіальними джерелами: ве-
ликими аортолегеневими кола-
теральними артеріями (ВАЛКА),
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