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Summary
among all congenital heart defects hypoplastic left heart syndrome (HLHS) meets with frequency from 4 

to 8%. around 300 children with this pathology give birth annually in ukraine. Despite on achievements in the 
field of pediatric cardiac surgery in the leading clinics of world mortality is still at level of 20%. Three patients were 
operated during last year at Kyiv City Heart Center. There were 2 boys and 1 girl among them. age of patients was 
2, 3 and 5 days. Weight of patients was 3 and 3,4 and 3,6 kg. Our early results showed that Norwood operation 
can be successfully done in ukraine. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ хИРУРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ ГИПОПЛАЗИИ  
ЛЕВЫх ОТДЕЛОВ СЕРДЦА

В.Г. Карпенко, В.И. Борисова, А.И. Кваша, Л.А Шаповал, В.В. Шмирко, В.Ю. Вашкеба,  
І.А. Аксьонова, В.А. Горобец, Н.А. Озерянський, А. М Довгань, Б.М Тодуров

Резюме
В статье описаны непосредственные результаты хирургического лечения синдрома гипоплазии левах 

отделов сердца. Данная патология встречается от 4% до 8% среди всех пороков сердца. В Украине ежегодно 
рождается около 300 детей с данной аномалией сердца. без своевременного специализированного 
кардиохирургического лечения 100% умирает в течении первого года жизни. наши непосредственные 
результаты показывают возможность выполнение подобных операций в нашей стране, хотя ещё не так давно 
в Украине лечение детей с сендромом гипоплазии левых отделов сердца было не преспективным. 
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Синдром гіпоплазії лівих відділів сер-
ця (СГЛВС) – клінічний синдром, який 
характеризується наявністю таких вроджених вад 
серця, як помірна або виражена гіпоплазія чи атрезія 
мітрального клапану, лівого шлуночку, аортально-
го клапану та різного ступеню гіпоплазія висхідної 
аорти. CГЛВС вперше детально описана Дж. Ну-
наном та А. Надасом , але лише як патологічний 
діагноз [1]. Американський хірург Білл Норвуд з 
дитячого шпиталю м. Бостон в 1981 році вперше 
опублікував результати кардіохірургічних операцій 
у новонароджених із СГЛВС [1,2]. Поширеність цієї 
вади складає від 0,016 до 0,036 % від усіх живих 
новонароджених дітей. Серед всіх вроджених вад 
серця СГЛВС зустрічається з частотою від 4 до 8% 
[3]. В Україні щорічно народжується близько 300 
дітей з даною патологією. Незважаючи на досяг-
нення в галузі дитячої кардіохірургії, летальність у 
провідних клініках світу сягає 20% [3,4].

Мета робот. висвітлети безпосередні резуль-
тати хірургічного лікування синдрому гіпоплазії 
лівих відділів серця. 

матеРІали та метОДи

За поточний рік у Київському міському центри 
серця прооперовано три пацієнта з СГЛВС, одна 
дівчинка та двоє хлопчиків. Вік пацієнтів на момент 
операції склав 2, 3 та 5 діб. Вага пацієнтів була 3, 3,400 
та 3,600 кг. У одного пацієнта попередній діагноз 
встановлений пренатально та підтверджений відразу 
після народження за допомогою ехокардіографії, 
іншим новонародженим попередній діагноз 
СГЛВС був встановленній в пологових будинках. 
Передопераційна підготовка здійснювалась на 
протязі 2, 3 та 4 діб та була направлена на збалан-
сування системного та легеневого судинного опорів 
з дотриманням насичення крові киснем в межах 
76–80%. Всім пацієнтам з народження та до момен-
ту оперативного втручання проводилась інфузія 
простагландину Е1 для підтримки функціонування 
відкритої артеріальнї протоки та в свою чергу адек-
ватну системну перфузію. При необхідності про-
водили корекцію метаболічного ацидозу та при-
значали інотропну підтримку. Антибактеріальна 
терапія призначалась всім пацієнтам у зв’язку з 
ризиком перинатального інфікування. Одному з 
пацієнтів у зв’язку з загальним тяжким станом та 
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неможливістю виконати операцію Норвуд І з метою 
стабілізації гемодинаміки, на другу добу життя, було 
виконано білатеральне звуження легеневої артерії. 
Перший етап хірургічного лікування, операція Нор-
вуд І, направлений на створення не обструктивного 
системного кровотоку з правого шлуночку в аорту 
та коронарні артерії і обмеження легеневого кро-
воплину шляхом створення відповідних розмірів 
системно-легеневого шунта. Даний вид хірургічної 
операції є паліативною, гемодинамічною корекцією 
Всім пацієнтів на першому етапі була використана 
традиційна стратегія Норвуда – виконання операції 
Норвуд I, та техніка R. Mee з використанням шун-
ту Blalock-Taussig ( протез з политетрафторетілену 
діаметром 3,5 mm). Всі операції проведені в умо-
вах штучного кровообігу, із захистом міокарда 
кристалоїдною холодовою кардіоплегію розчином 
«Кустадіол». На момент реконструкції дуги аорти 
виконували повну зупинку кровообігу (циркулятор-
ний арешт) з охолодженням пацієнта до +16–18ºС, 
при цьому час повної зупинки кровообігу не переви-
щував 35 хвилин, що давало можливість запобігти 
розвитку незворотних, ішемічних змін центральної 
нервової системи. З метою досягнення ефектив-
ного гемостазу використовували антигемофільну 
плазму, кріопреципітат, тромбоцитарну масу та в 
одному випадку концентрат протромбінового ком-
плексу «Октаплекс» . З метою гемоконцентрації, 
видалення збиткової кількості рідини з поміжного 
сектору та профілактики интерстеційного набряку 
внутрішніх органів всім пацієнтам виконувалась 
ультрафільтрація з використанням колонок фірми 
«JOSTRA». Об’єм ультрафільтрату до 300 мл. Час 
операції у всіх пацієнтів не перевищував 5 годин. 
Тривалість штучного кровообігу під час операції 
Норвуд I склала 228, 190 и 218 хв., тривалість 
циркуляторного арешту 30, 35, 35 хв. Об'єм 
післяопераційної крововтрати не перевищував 35 мл 
за добу. Перитоніальний діаліз, двом пацієнтам, про-
водили в продовж 2 та 6 діб. Інотропна підтримка: 
у одного пацієнта допамін 7 мкг/кг/на годину, 
добутамін 7. мкг/кг/на годину, адреналін 0,06 . мкг/
кг/на годину, два інших пацієнта отримували тільки 
допамін 7 мкг/кг/на годину.

РезУльтати та їх ОбГОВОРення

Всі три пацієнта вижили, та знаходяться в гар-
ному стані. Практика показала, що для успішного 
лікування такої складної вади вкрай необхідний 
високий професіоналізм, командний підхід та 
злагоджена робота на всіх етапах, починаючи з 
пологового будинку (акушер, неонатолог), транс-
портування в кардіохірургічне відділення (бри-
гада реанімобіля), доопераційна підготовка 

(реаніматологи), оперативне втручання (хірурги, 
анестезіолог, перфузіолог), післяопераційне 
лікування (реаніматологи, середній медперсонал).

Хірургічне лікування СГЛВС включає в себе 3 
стадії:

Перший етап – операція Норвуда виконується, 
як правило, у віці до 14 днів [1,2]. При цьому 
забезпечується: конструкція безперешкодного кро-
вотоку від системного шлуночку, адекватна та без-
перешкодна коронарна циркуляція, конструкція 
системно-легеневого артеріального шунта для за-
безпечення паралельної легеневої циркуляції та 
безперешкодного міжпередсердного з'єднання.

Другий етап – двонаправлений кавопульмо-
нальний анастомоз, або процедура гемі-Фонтен, 
що виконується у віці від 3 до 6 місяців [1].

Третій (завершальний) етап –тотальний каво-
пульмонарний анастомоз, виконується у віці після 
2-х років (при масі пацієнта 12–15 кг) [2]. Кожен 
період лікування пов'язаний з високим ризиком, 
але найважливішим та найскладнішим у всіх 
відношеннях є перший етап – операція Норвуд I.

ВиСнОВКи

Синдром гіпоплазії лівих відділів серця 
відноситься до однієї з найскладніших вроджених 
вад серця. Без спеціалізованої кардіохірургічної 
допомоги 100% дітей з даною вадою гинуть про-
тягом перших тижнів життя. Єдиний шлях на по-
рятунок – хірургічна корекція вади. Перший досвід 
хірургічного лікування СГЛОС показав можливість 
успішного проведення подібних операцій в Україні.
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