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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ  

ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

АН  аортальна недостатність 

ВВС  вроджена вада серця; 

ВТПШ  вихідній тракт правого шлуночка; 

ПШ   правий шлуночок; 

ДМШП  дефект міжшлуночкової перегородки; 

ДМПП  дефект міжпередсердної перегородки 

ЕКГ   електрокардіограма ; 

ЕхоКГ  ехокардіографія;  

КТ  комп'ютерна томографія 

ЛА  легенева артерія; 

ЛШ  лівий шлуночок; 

МРТ  магнітно-резонансна томографія; 

ПСМ  перфузійна сцинтіграфія міокарда; 

СН  серцева недостатність; 

ССЗ  серцево-судинні захворювання; 

ТК  тристулковий клапан; 

ТН  трикуспідальна недостатність; 

ТФ  тетрада Фалло; 

ФП  фібриляція передсердь; 

ФВ  фракція викиду. 
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ВСТУП 

 

Тетрада Фалло (ТФ) є найчастішою ціанотичною вродженою 

вадою серця (ВВС). Частота народження дітей з даною аномалією 

складає біля 32,6 на 100000 живонароджених, або 10 % всіх ВВС 

[4, 15]. Хірургічна летальність при корекції ТФ знизилася з 50 % в 

1950-х роках, до менш ніж 2 % в даний час у сучасних 

кардіохірургічних центрах [9, 10, 15, 20]. До дорослого віку в країнах 

із розвиненою кардіохірургічною допомогою доживають 90 % таких 

пацієнтів [5, 10, 18]. Як результат поєднання стандартизованої 

хірургічної техніки в ранньому дитячому віці та добрих віддалених 

результатів можна очікувати постійного збільшення дорослих 

пацієнтів після радикальної корекції TФ в наступні роки 

[1, 2, 3, 11, 12]. Незважаючи на те, що ще в 1945р американський 

кардіохірург Альфред Таусіг у співпраці з дитячим кардіологом 

Хелен Брук Блелок вперше описали накладання системно-легеневого 

шунта, як паліативної процедури для пацієнтів із ТФ, а К. Ліллхей і Р. 

Варко в 1954 р. провели першу операцію на відкритому серці, до 

теперішнього часу немає оптимальної хірургічної тактики корекції 

цієї вади, що не дозволяє уникнути ускладнень та знизити відсоток 

патологічних змін у пізньому віддаленому післяопераційному періоді 

[6, 7, 10, 23]. 

Добре виживання хворих із ТФ та перехід їх під спостереження 

дорослих кардіологів визначає підходи до оцінки структури і функції 

серця у таких пацієнтів. Перше місце посідають патологічні зміни, що 

пов’язані з функціональним станом (обструкція та/або недостатність) 
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вихідного тракту правого шлуночка (ВТПШ) [5, 8, 15]. По-друге, 

важливою складовою є аналіз функції правого шлуночка (ПШ), 

виявлення залишкових дефектів міжшлуночкової перегородки 

(ДМШП), міжпередсердної перегородки (ДМПП), оцінка ступеню 

трикуспідальної недостатності (ТН), наявності та розміру аневризми 

ВТПШ [19, 20]. Оцінка лівих відділів серця у таких пацієнтів має свої 

особливості у пізньому віддаленому післяопераційному періоді [1, 2, 

3, 12]. Дисфункція лівого шлуночка (ЛШ) може виникнути внаслідок 

залишкового ДМШП та / або аортальної недостатності (АН). 

Прогресуюча дилатація кореня аорти з прогресуванням АН 

діагностуються у 15 % дорослих у віддалені терміни після хірургічної 

корекції ТФ. Прогресуючі гемодинамічні порушення, виникнення 

патологічного рубцювання в місці швів призводять до розвитку 

різних порушень ритму серця. Їх частота збільшується з віком та 

терміном післяопераційного періоду [4, 16, 19]. Зміни гемодинаміки 

після радикальної корекції ТФ добре переносяться в дитячому періоді 

і юності, однак, уже після 30-40 років вірогідність розвитку порушень 

ритму, зниження переносимості фізичних навантажень, 

прогресування серцевої недостатності і ризик раптової серцевої 

смерті зростає багаторазово [1, 2, 3, 16, 17, 19]. 

Алгоритм організації медичної допомоги дорослим із ТФ, що 

представлений в методичних рекомендаціях, має чіткі критерії 

застосування стандартних діагностичних методик обстеження 

пацієнта, дозволить підвищити точність діагностики та буде сприяти 

раціональному використанню технічних та фінансових ресурсів 

установ охорони здоров’я України. Методичні рекомендації 
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базуються на результатах досліджень, які виконані згідно з планом 

науково-дослідних робіт, що виконуються колективом кафедри 

дитячої кардіології та кардіохірургії НМАПО імені П. Л. Шупика та 

співробітниками ДУ «НПМЦДКК МОЗ України». 

Методичні рекомендації по організації медичної допомоги 

дорослим із тетрадою Фалло видаються в Україні вперше та 

призначаються для лікарів: кардіологів, терапевтів, дитячих 

кардіоревматологів, лікарів функціональної діагностики, 

кардіохірургів, анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейної 

медицини.  
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ДІАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  

ДОРОСЛИХ ІЗ ТЕТРАДОЮ ФАЛЛО 

 

Діагностична візуалізація представляє основну інформацію для 

лікарів клініцистів про анатомічні та гемодинамічні патологічні зміни 

у дорослих із ТФ, має важливе значення для прийняття клінічних 

рішень. Як і при інших типах вроджених і набутих серцевих 

захворюваннях, діагностична (візуальна) об’єктивна інформація у 

пацієнтів з TФ може бути отримана з використанням ехокардіографії, 

магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп'ютерної томографії 

(КТ), перфузійної сцинтіграфії міокарда (ПСМ), діагностичної 

катетеризації або комбінацією цих діагностичних процедур. 

 

Електрокардіографія 

 

Особливістю електрокардіографії (ЕКГ) у пацієнтів, які 

перенесли радикальну корекцію ТФ із трансанулярним доступом, 

майже завжди є повна блокада правої ніжки пучка Гіса. Доказаний 

високий кореляційний зв’язок між тривалістю комплексу QRS та 

ступенем розширення ПШ. Ширина комплексу QRS, яка дорівнює 

180 мс. або більше, була ідентифікована як фактор ризику раптової 

серцевої смерті. Наявність тріпотіння передсердь або тривалої 

фібриляції передсердь (ФП) корелює з вираженими порушеннями 

гемодинаміки у віддаленому періоді у дорослих із ТФ [1, 3, 12]. 
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Ехокардіографія 

 

Ехокардіографія (ЕхоКГ) є основним та першочерговим 

променевим методом неінвазивної діагностики у пацієнтів із ВВС, у 

тому числі з ТФ [3, 12, 14, 20, 22]. Ця методика є відносно недорогою, 

широко доступною, добре переноситься хворими і не пов'язана з 

впливом іонізуючого випромінювання. Обмеження цього методу 

виникають у дорослих пацієнтів із ТФ, що викликано труднощами 

візуалізації правих відділів серця через обмеження акустичних вікон, 

проблемою кількісної оцінки розміру та функції ПШ, аналізу 

регургітації на клапані легеневої артерії (ЛА). Не зважаючи на це 

метод ЕхоКГ залишається методикою вибору для оцінки залишкової 

обструкції ВТПШ, залишкових ДМШП, оцінки розміру і функції ЛШ, 

оцінки механізму і ступеня ТН, тиску в правому шлуночку, 

визначення розміру кореня аорти і ступеня АН. 

 

Магнітно-резонансна томографія серця 

 

МРТ вважається еталонним стандартом для кількісного 

визначення анатомічних розмірів та функції ПШ, кількісної оцінки 

недостатності клапана ЛА у пацієнтів після корекції TФ [3, 12, 20, 

22]. Значимість МРТ в залежності від віку та клінічних обставин у 

прооперованих пацієнтів з ТФ може змінюватись. Так, протягом 

першого десятиліття життя цей метод використовується, коли за 

даними ЕхоКГ, ЕКГ і клінічними показниками існують покази до 

хірургічного втручання або перкутанної процедури. МРТ не 
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рекомендується проводити регулярно в цій віковій групі, оскільки 

поширеність основних ускладнень низька, а результатів ЕхоКГ 

вистачає для адекватної діагностичної оцінки [20, 22].  

Прооперованим пацієнтам із ТФ у підлітковому та дорослому 

віці виконання МРТ серця може бути рекомендовано для регулярного 

проведення і динамічного спостереження за окремими показниками 

роботи серця [22]. В цій віковій групі ймовірність несприятливих 

клінічних подій зростає, а ЕхоКГ обстеження стає менш 

інформативним, що обмежує клінічні результати. МРТ серця не 

вимагає седації у підлітків і дорослих, забезпечує відмінну якість 

зображення у пацієнтів із великою масою тіла.  

Перевагою МРТ серця є відсутність шкідливого іонізуючого 

випромінювання, тому даний метод використовується для 

регулярного спостереження. Здатність цього методу надавати точну 

кількісну інформацію про величину і функцію ПШ, оцінювати 

об’ємний кровоток через клапани серця, виявлять рубцеві тканини, 

життєздатність міокарду дозволили вважати МРТ серця «золотим 

стандартом» неінвазивної візуалізації для прооперованих дорослих 

пацієнтів з ТФ в багатьох центрах [13, 14, 20, 21, 22].  

Обмеженнями методу МРТ серця є достатньо висока вартість у 

порівнянні з методом ехокардіографії, обмежена доступність, 

артефакти з імплантатів, що містять металеві компоненти. 

Протипоказом для проведення МРТ серця дорослим після 

радикальної корекції ТФ є наявність у пацієнтів кардіостимулятора 

або імплантованого кардіовертера-дефібрилятора [20, 22].  
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Серцево-судинна комп'ютерна томографія 

 

Основною перевагою комп’ютерної томографії (КТ) із 

контрастуванням у пацієнтів після радикальної корекції ТФ є 

здатність до об’єктивної та якісної візуалізації серцево-судинної 

анатомії. Дана перевага особливо важлива для детальної оцінки 

невеликих кровоносних судин, таких як коронарні артерії або 

дистальні гілки ЛА. Серцево-судинна КТ дозволяє забезпечити 

успішну візуалізацію структур, які затінені на МРТ-зображенні 

металевими артефактами, може бути виконана у пацієнтів з 

кардіостимуляторами та кардіовертерами-дефібриляторами.  

Дана методика має декілька обмежень. По-перше, серцево-

судинна КТ не дає інформації про швидкість потоку, використання 

контрасту пов'язано з ризиком розвитку ниркової дисфункції у 

пацієнтів з порушеною функцією нирок. По-друге, як і при будь-

якому методі з використанням іонізуючого випромінювання 

збільшується ризик розвитку онкологічної патології [13, 20, 22]. 

 

Перфузійна сцинтіграфія 

 

Перфузійна сцинтіграфія міокарда (ПСМ) є діагностичним 

методом із використанням радіоізотоп-мічених речовин для 

кількісного визначення кровотоку, перфузії міокарду, цілісності і 

функції шлуночків [13, 20, 22]. Радіонуклідна візуалізація 

використовується для оцінки функції шлуночків, легеневої перфузії 

та кількісної оцінки серцевих шунтів у пацієнтів із ВВС, включаючи 
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пацієнтів після радикальної корекції ТФ. У пацієнтів, яким не може 

бути проведена МРТ серця з різних причин, ПСМ є альтернативою 

кількісній оцінці кровотоку в ЛА. Дана методика може вважатись 

надійним методом вимірювання диференціального кровотоку в 

легенях, однак, цей метод не є точним при наявності декількох 

джерел кровопостачання легень. Роль даного методу добре вивчена 

при оцінці перфузії та життєздатності міокарду ЛШ. У порівнянні з 

іншими неінвазійними методами візуалізації ПСМ не є надійною 

методикою для оцінки розміру, функції і регіональних аномалій руху. 

Важливо відзначити, що ПСМ, як метод з використанням іонізуючої 

радіації, підвищує ризик онкологічних захворювань. Враховуючи, що 

дорослі пацієнти після радикальної корекції ТФ вимагають частих 

візуалізаційних досліджень, радіаційний ризик збільшується з 

кожною експозицією. 

Зі збільшенням віку дорослих пацієнтів з ТФ клінічні проблеми 

стають більш складними, збільшується поширеність ішемічної 

хвороби серця та артеріальної гіпертензії, супутніх позакардіальних 

захворювань. Дані патологічні стани, без сумніву, впливають на 

мультимодальний діагностичний підхід в цій віковій групі з акцентом 

на оцінку коронарного кровообігу. КТ коронарографія і рентгенівська 

ангіографія відіграють важливу роль при оцінці коронарних артерій, 

в той час як для оцінки ішемії міокарда використовується ядерна 

візуалізація, МРТ - для оцінки перфузії та життєздатності міокарду.  

Інформативність кожного методу візуалізації при оцінці того 

чи іншого патологічного стану у дорослих із ТФ різна, сумарні дані 

про інформативність різних методів представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Порівняння методів візуалізації у оперованих пацієнтів з ТФ 

 

Характеристика 
Порівняння методів візуалізації 

ЕхоКГ МРТ КТ ПСМ 

доступність ++++ ++ ++ +++ 

портативність ++++ - - - 

вартість ++ ++++ +++ +++ 

радіаційний ризик - - ++++ ++++ 

Артефакти імплантанти з 

нержавіючої сталі 
+ +++ + - 

Вимоги до седації у маленьких дітей ++ ++++ +++ ++ 

Просторова роздільна здатність (мм) <1 <1-2 <1 5-10 

Тимчасовий дозвіл (мсек) 20 30 75-175 - 

Розмір / функція ПШ ++ ++++ +++ + 

Тиск ПШ +++ + + - 

ступінь ТН +++ +++ - - 

механізм ТН ++++ ++ - - 

Ступінь недостатності ЛА ++ ++++ - - 

Кількісна оцінка потоку ЛА - +++ - ++++ 

Розмір / функція ЛШ +++ ++++ +++ ++ 

коронарні артерії ++ +++ ++++ - 

розміри аорти +++ ++++ ++++ - 

залишкові шунти +++ +++ + - 

Співвідношення Ао - ЛА кровотоку + ++++ + + 

Ао - ЛА колатеральних судини - +++ +++ - 

життєздатність міокарда + ++++ + +++ 

 

При обстеженні дорослих після радикальної корекції ТФ необхідно дати 

оцінку структурним та функціональним патологічним змінам в серці. Перелік 

даних патологічних станів наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Структурні і функціональні патологічні зміни в серці у дорослих після 

радикальної корекції ТФ (адаптовано із Valente A.M. [22]) 

 

Структурні аномалії Функціональні аномалії 

Аномалії, що виникають при 

корекції TФ 
Перевантаження об'ємом ПШ 

Часткове / повне видалення 

клапана ЛА 
Недостатність на ЛА 

Рубець вихідного тракту ПШ Tрикуспідальна недостатність 

Резекція м’язів інфундібулума 

ПШ  
Ліво-правий шунт на: 

Рубець правого передсердя -ДМШП 

Заплата ДМШП -ДМПП 

Залишкові або придбані  ураження 
Ао-ЛА колатеральни 

судини 

обструкція ВТПШ Перевантаження тиском ПШ 

стеноз стовбура і гілок ЛА Стеноз ВТПШ або ЛА 

ДМШП Хвороби легеневих судин 

ДМПП Легенева венозна гіпертензія,  

Набуті  ураження Систол/діастол. дисфункція ПШ 

аномалії ТК Систол/діастол. дисфункція ЛШ 

аневризма ВТПШ Аортальна недостатність  

фіброз ПШ Аритмії 

Супутні аномалії 
Супутні соматичні 

захворювання 

дилатація аорти 
ниркові, легеневі, скелетно-

м'язові,  

Інші ВВС / супутні  генетичні 

аномалії 
неврологічні аномалії  
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АЛГОРИТМ ВЕДЕННЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ З ТФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКГ 
 

Ритм 

QRS≥180 мс 

Аритмії 

ЕКС 

МРТ 
 

Розмір/функція ПШ 

Ступінь недостатності ЛА 

Кількісна оцінка потоку ЛА 

Розмір/функція ЛШ 

Розміри аорти 

Співвідношення легенево-

системного кровотоку 

Ао - ЛА колатеральні 

судини 

життєздатність міокарда 

Доросли пацієнти с ТФ 

Скарги 

Анамнез 

Хірургічні дані 

Медикаментозна терапія 

Діагностична візуалізація 

Об'єктивне обстеження 

ЕХОКГ 

Тиск ПШ 

ступінь ТН 

механізм ТН 

Розмір / функція ЛШ 

розміри аорти 

залишкові шунти 

КТ 

коронарні артерії 

розміри аорти 

Ао - ЛА 

колатеральні 

судини 

ПСМ 

Металеві 

імплантанти  

Кількісна 

оцінка 

потоку ЛА 

Визначення показів до хірургічної корекції 

ТАК НІ 

хірургічна корекція спостереження 
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Всім дорослим після радикальної корекції ТФ при динамічному 

спостереженні обов'язково має бути проведена оцінка наступних 

параметрів [22]: 

 Розмір і функція ПШ; 

 Ступінь і механізм трикуспідальної недостатності; 

 Систолічний тиск у ПШ; 

 Локальні патологічні зміни руху стінки ПШ; 

 Оцінка ВТПШ (аналіз обструкції та / або аневризми); 

 Оцінка стовбура і гілок ЛА; 

 Ступінь недостатності ЛА; 

 Розмір і функція ЛШ; 

 Розмір кореня аорти та висхідної аорти; 

 Ступінь АН; 

 Оцінка дуги аорти; 

 Візуалізація та оцінка лівої і правої коронарних артерій; 

 Наявність системно-легеневих колатеральних судин; 

 Виявлення залишкових внутрішньо серцевих та позасерцевих 

шунтів; 

 Оцінка життєздатності міокарду; 

 Супутні аномалії (наприклад, аномалії системних або легеневих 

вен). 

 

Недостатність на ЛА 

 

Недостатність ЛА є однією з ключових проблем, що 

знаходиться в центрі уваги багатьох досліджень в останні роки. 

Незважаючи на зростаючий об’єм літератури, покази, оптимальні 

способи та терміни заміни легеневого клапана залишаються 

суперечливими [4,5,12,19]. В якості основного діагностичного методу 
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в даній популяції пацієнтів виконується МРТ серця [13,14,20,21,22]. 

Покази до заміни легеневого клапана у пацієнтів після радикальної 

корекції ТФ з помірною до вираженої недостатністю на ЛА (фракція 

регургітації за даними МРТ серця більше 25%) залежать від наявності 

чи відсутності симптомів у хворого та особливих станів [3,12]. 

 

І. Безсимптомні пацієнти з двома або більше критеріями: 

•діастолічний індекс ПШ (КДІ ПШ) > 150 мл/м2. 

•систолічний індекс ПШ (КСІ ПЖ) > 80 мл/м2. 

• ФВ ПШ <47%. 

• ФВ ЛШ <55%. 

• Велика аневризма ВТПШ. 

• Тривалість QRS> 140 мс. 

• Стійкі тахіаритмії, пов'язані з перевантаженням правих відділів 

серця. 

• Інші гемодинамічно значущі порушення: 

 обструкція ВТПШ з систолічним тиском в ПШ ≥ 2 / 3 від 

системного; 

 виражений стеноз гілок легеневої артерії (<30% потоку в 

ураженій легені), що не піддається  транскатетерній терапії; 

 помірна недостатність тристулкового клапана; 

 ліво-правий шунт на залишкових ДМПП або ДМШП із 

співвідношенням легенево-системного кровотоку ≥ 1,5; 

 виражена аортальна недостатність; 

 виражена дилатація аорти (діаметр ≥5см). 
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II. Симптоматичні пацієнти 

Симптоми і ознаки, що відносяться до важкого перевантаження 

об'ємом ПШ за даними МРТ або альтернативного методу візуалізації 

та включають більш ніж 1 з нижче приведених критеріїв: 

• Непереносимість фізичного навантаження, не пов'язана з екстра-

кардіальними причинами (наприклад, хвороби легенів, опорно-

рухового апарату, генетичних аномалій, ожиріння), з 

документально оформленими тестуванням метаболічними змінами 

(менш ніж 70% від належного пікового VO2 для віку і статі). 

• Ознаки та симптоми серцевої недостатності. 

III. Особливі випадки: 

• У зв'язку з високим ризиком несприятливих клінічних результатів 

у пацієнтів, які перенесли корекцію ТФ у віці старше 3 років, 

заміну легеневого клапана можна рекомендувати, якщо є більш ніж 

1 критерій, перерахований в першому розділі. 

• Жінки з важкою недостатністю на ЛА і дилатацією ПШ та/або 

дисфункцією ПШ мають більш високий ризик акушерських 

ускладнень на тлі вагітності. На сьогоднішній день немає доказів 

переваг заміни клапана ЛА до вагітності, тому процедура може 

бути рекомендована, якщо є більше ніж 1 критерій, перерахований 

в I розділі. 

Аортальна недостатність, решунтування ДМШП 

 

Заміна АК показана всім дорослим пацієнтам після 

радикальної корекції ТФ із вираженою АН та симптомами 

лівошлуночкової дисфункції. Резидуальний ДМШП необхідно 
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закривати у пацієнтів з великими розмірами дефекту та значним 

об'ємним перевантаженням ЛШ (із співвідношення легенево-

системного кровотоку ≥ 1,5) або у пацієнтів, яким проводиться 

хірургія легеневого клапана [3,12]. 

Профілактика інфекційного ендокардиту проводиться у 

пацієнтів без радикальної корекції вади, при наявності резидуальних 

дефектів після оперативних втручань, у хворих з паліативними 

шунтами, при використанні матеріалів штучного походження 

протягом 6 міс. при повному відновленні, або на невизначений 

термін за наявності резидуальних дефектів [1,3,12]. 

Асимптомні пацієнти можуть вести нормальне життя без 

обмежень, за винятком спортивних змагань. Пацієнтам з 

дисфункцією ПШ та ЛШ, ураженням висхідної аорти, аритміями слід 

уникати важких навантажень. Вагітність у неоперованих пацієнтів с 

ТФ має високий ризик смерті матері і плоду. Ризик у оперованих 

пацієнток залежить від гемодинамічних ускладнень [3,4,5,12,19]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Матеріал та методи дослідження 

Клінічна частина роботи виконана в межах диспансерного 

спостереження дорослих з вродженими вадами серця та 

магістральних судин у 2011-2015 рр. з урахуванням результатів 

спостереження та лікування за попередні роки. З 01 квітня 2011 р. по 

31 вересня 2015 р. із електронної бази даних ДУ «НПМЦДКК МОЗ 
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України» в роботу було відібрано 102 послідовних пацієнти з ТФ. 

Критерієм відбору був вік пацієнта на час реєстрації 18 років і 

старше. В структурі пацієнтів переважали особи чоловічої статі, було 

63 (61,76 %) чоловіків та 39 (38,24 %) жінок, віком від 18 до 88 років, 

у середньому 24,64 ± 0,77 років. Преважна більшість пацієнтів у 

дослідженні були віком від 18 до 40 років (n = 97, 96,10 %). 

Всім пацієнтам проведено стандартизоване обстеження, що 

включало реєстрацію скарг хворих, вивчення даних анамнезу та 

об’єктивне обстеження за стандартною методикою згідно 

рекомендацій по наданню допомоги дорослим з ВВС [12]. Особливу 

увагу приділяли попереднім обстеженням після перенесених раніше 

хірургічних та інтервенційних втручань, призначеному лікуванню. 

Пацієнтам проводилась реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях - на апараті 

Schiller АТ-102 (Швейцарія) за стандартними загальноприйнятими 

методиками. Ехокардіографія виконувалась на ультразвуковому 

апараті Philips iE-33 (США), з використанням фазованого датчика Х5-

1. Морфометричні та гемодинамічні показники вимірювались згідно 

стандартної методики, що рекомендована спільними рекомендаціями 

Американського співтовариства ехокардіографії та Європейської 

асоціації серцево-судинної візуалізації [3, 12].  

Променеві рентгенівські методи дослідження включали 

рентгенографію органів грудної порожнини, яка була виконана на 

цифровому стаціонарному апараті Duo Diagnost (Philips, США), 

мультидетекторну КТ, яку було проведено на 16-зрізовому 

мультидетекторному комп‘ютерному томографі Somatom Sensation 

16; (Siemens, Німеччина). Катетеризацію порожнин серця проводили 



21 
 

з використанням універсальної ангіографичної системи Axiom Artis 

BC (Siemens, Німеччина). МРТ серця була проведена з 

використанням 32 канального МР-томографа з підсилюючою 

котушкою та 4-х електродною ЕКГ-синхронізацією Achieva (Philips, 

США) при індукції магнітного поля 1,5 Тесла. 

Статистичний аналіз виконано з використанням пакету програм 

Statistica 6 (StatSoft Inc., США). Результати клінічних досліджень, що 

отримані при виконанні даної роботи, були систематизовані та 

занесені у спеціальну базу даних, створену на платформі Microsoft 

Office Excel 2010 (Microsoft, США) з наступним копіюванням в інші 

програми. Для статистичної обробки були використані методи 

непараметричної статистики: критерії Колмогорова-Смірнова, 

Манна-Уїтні ,критерій χ (Пірсона), ранговий коефіцієнт кореляції 

Спірмена (r). Порівняння середніх величин при їх нормальному 

розподілі проводили за допомогою t-критерію Стьюдента.  

Для всіх пацієнтів з ВВС, включених в роботу, покази, дата і 

тип втручання були зібрані ретроспективно. Всі втручання при 

вроджених вадах серця були розділені на: 

1. Хірургічні втручання (операції), які визначалися як 

кардіохірургічні процедури, які вимагали або стернотомії або 

торакотомії; 

2. Черезшкірні транскатетерні втручання: 

• Ангіографічні втручання;  

• Аритмологічні втручання. 

Всі хірургічні операції були поділені згідно із запропонованою 

номенклатурою хірургії вроджених аномалій серця на 3 категорії: 
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• Паліативні операції; 

• Операції радикальної корекції вади; 

• Повторні операції. 

 

Кардіохірургічне втручання 

 

Хворі, яким було проведено кардіохірургічне втручання 

(операція чи чрезшкірне транскатетерне втручання), як у дитинстві, 

так і старше 18 років, склали 97,06 % (n = 99), неоперовани дорослі, 

яким не виконувалось жодного втручання з приводу ВВС, склали 

2,94 % (n = 3). Повторного хірургічного втручання потребували 40 

(39,2 %) пацієнтів, з них 2 (2,02 %) пацієнтам проведено більше 5 

втручань. Кількість операцій представлено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Структура дорослих пацієнтів з ТФ в залежності від кількості 

проведених кардіологічних та кардіохірургічних втручань 

 

Проведені втручання 
Кількість пацієнтів 

n % 

неоперовані 3 2,94 

оперовані: 99 97,06 

1 втручання 59 59,60 

2 втручання  24 24,24 

3 втручання 8 8,08 

4 втручання 4 4,04 

5 втручання 2 2,02 

Більш ніж 5 втручань 2 2,02 

всього 102 100 
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Додатково були відокремлені дорослі з ТФ, яким були виконані 

різні кардіохірургічні втручання у віці старше 18 років (вперше чи 

повторно) (n = 24, 23,53 %). З них 19 пацієнтів із ТФ, яким була 

виконана хірургічна операція: 11 пацієнтам операція була виконана 

первинно, 8 - повторно (ре-операції). Дорослих після черезшкірних 

(транскатетерних) втручань було 7. Двом дорослим пацієнтам 

проведено і хірургічне, і черезшкірне втручання, тому вони включені 

до обох груп. 

Середній вік пацієнтів при первинних хірургічних операціях 

склав 7,11±7,01 років. Паліативні втручання перед радикальною 

корекцією були виконані у 26 (25,4%) пацієнтів. Накладання кондуїту 

між ПШ та ЛА було проведено у 11 (10,7%) пацієнтів. Повторна 

заміна кондуїту була виконана у 4 (3,92%) дорослих з ТФ. 

 

Обстеження прооперованих пацієнтів з ТФ 

Трансторакальна ЕхоКГ була проведена у переважної 

більшості хворих з ТФ (n = 93, 91,1 %). Для кількісного визначення 

розміру ПШ, його функції та недостатності клапана ЛА у даної 

когорти хворих МРТ серця була проведена у 46 (45,09 %) пацієнтів. 

Серцево-судинна КТ була проведена у 31 (30,4%) пацієнта, 

ангіографічне дослідження - у 38 (37,25%). 

За результатами комплексного інструментального обстеження 

було показано, що обструкція на рівні ВТПШ та/або гілок ЛА 

виявлена у 22 (21,56 %) пацієнтів із ТФ. У 30 (65,2 %) пацієнтів за 

результатами проведеної МРТ виявлена дилатація і об'ємне 
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перевантаження ПШ, зумовлені вираженою недостатністю на ЛА. 

Залишкова післяопераційна патологія відмічалась у 9 (8,82 %) 

хворих, із них ДМШП – у 8 (7,84 %), ДМПП – у 1 (0,98 %) . 

Інфекційний ендокардит розвинувся у 2 (1,96 %) дорослих пацієнтів 

після радикальної корекції ТФ. 

На час обстеження у 94 (92,1 %) пацієнтів зареєстровано 

синусовий ритм. У 26 (25,4 %) хворих відмічались порушення ритму 

в анамнезі. Електрофізіологічне дослідження з радіочастотною 

катетерною деструкцією було проведено 10 (9,8 %) пацієнтам, 2 

(1,96 %) був імплантований кардіостимулятор. Оцінка 

функціонального статусу хворих після корекції ТФ показала, що 78 

(76,4%) пацієнтів мали добрі показники, що відповідали ФК І 

серцевої недостатності за NYHA, 22 (21,5%) пацієнти відносились до 

ФК ІІ та більше за NYHA та знаходились на медикаментозній терапії.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Тетрада Фалло є однією зі складних ВВС, яка має хорошу 

виживаність в ранньому післяопераційному періоді, що відображає 

педіатричний аспект даної аномалії. Своєчасна радикальна корекція 

ТФ у поєднанні з відповідною стандартизованою системою 

спостереження та ведення дорослих у післяопераційному періоді 

дозволяє зберегти високу якість життя та продовжити її тривалість у 

таких хворих. 

Прооперовані дорослі пацієнти з ТФ повинні перебувати під 

постійним наглядом у спеціалізованих центрах (не менш ніж 1 раз на 
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рік), для раннього виявлення типових ускладнень у віддаленому 

післяопераційному періоді. До таких ускладнень, які повинні бути 

своєчасно виявлені та оцінені, відносяться: недостатність ЛА, 

залишкова обструкція ВТПШ, стенози на рівні клапана, стовбура і 

гілок ЛА, дилатація та дисфункція ПШ, залишкові ДМШП та ДМПП, 

трикуспідальна недостатність, аневризми ВТПШ, дисфункція ЛШ, 

аортальна недостатність, прогресуюча дилатація кореня аорти. 

Ретельне виявлення різних порушень ритму серця і провідності 

істотно знизять ризик розвитку серцевої недостатності і раптової 

серцевої смерті. 
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