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В основу науково-дослідної роботи покладено результати нагляду і 

лікування у 49400 хворих із гострими шлунково-кишковими кровотечами 

(ГШКК), які лікувались в Центрах шлунково-кишкових кровотеч міст Києва, 

Тернополя, Вінниці,Чернівців, Одеси, Львова, Запоріжжя. 

 

 Київський Центр шлунково-кишкових кровотеч – 32531 хворих  

 

 Тернопільський Центр шлунково-кишкових кровотеч – 1245 хворих   

 

Вінницький Центр шлунково-кишкових кровотеч – 616 хворих  

 

Одеський Центр шлунково-кишкових кровотеч – 4080 хворих  

 

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – 6918 хворих 

 

Київська обласна клінічна лікарня – 1134 хворих 

 

Чернівецький Центр шлунково-кишкових кровотеч – 865 хворих  

 

Запорізький Центр шлунково-кишкових кровотеч – 1491 хворих  

 

 Львівський Центр шлунково-кишкових кровотеч – 520 хворих   

 

 



Причини шлунково-кишкових кровотеч (1982-

2012 рр. – 32531 хворий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кореляція: 

ризик рецидиву – критерій Forrest 

Forrest Ia 
(after endoscopic 

haemostasis) 

Forrest IIa Forrest IIb Forrest IIc Forrest III 
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Пацієнты із рецидивом кровотечі в перші 72 годтни від гемостазу(%) 

Lau JY, et al. Endoscopy 1998;30:513–8  



Алгоритм тактики хірургічного лікування ОВШКК 
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ЕНДОФОТО КОМБІНОВАНОГО ГЕМОСТАЗУ: 

А – СТРУЙНА КРОВОТЕЧА З ВИРАЗКИ ШЛУНКУ;  

В – АКТИВНА ВОДНА ІРРИГАЦІЯ ДЖЕРЕЛА КРОВОТЕЧІ;  

С – ВВЕДЕННЯ РОЗЧИНУ NACL В ДИСТАЛЬНИЙ КРАЙ 

ВИРАЗКИ;  

D – КЛІПУВАННЯ ВИРАЗКИ. 

  
 

 

Ефективні методи ендоскопічного гемостазу 



Фундаментальні дослідження змін локального кровотоку за 

даними технології регістрації кліренсу молекулярного водню 

на вібір функціонально-вигідних оперативних втручань при 

гострокровоточивих гастродуоденальних  виразках 

Умовні точки вивчення 
локального кровотоку 
слизової оболонки шлунка 
та дванадцятипалої кишки. 
 

             А                                                       Б 
Ендоскопічне дослідження локального кровотоку в ділянці 
тіла шлунка методом водневого кліренсу: 
А – контроль; Б – у хворого на виразку шлунка. 

Зони ділянки 
виразкоутворення: А – дно 
виразки; Б – маргінальна зона; 
В – зона запальної інфільтрації; 
Г – „нормальна” слизова. 

Імпульсна полярограма швидкості виведення водню в ділянці 
маргінальної зони виразки 



Прицільна резекція ішемізованого 
сегмента шлунка в поєднанні з  
СПВ (за Л.Я. Ковальчуком) 

 
1. межі резекції перехідного сегмента 

шлунка; 
2. формування гастро-гастроанастомозу: 

задня і передня губа; 
3. остаточний вигляд сформованого 

гастро-гастроанастомозу. 
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Способи операцій при юкстапапілярних виразках 

   

Спосіб хірургічного лікування 

кровоточивих парапапілярних 

виразок (Дуоденопластика + 

транспапілярне 

трансдуоденальне кероване 

дренування холедоха + СПВ) 

(Патент України  

№ 31820А, 2000)  

Транспапиллярное трансдуоденальное  

наружное дренирование холедоха (ТПДХ) 

Реімплантація ВДС у дванадцятипалу 
кишку із папілосфінктеро-пластикою + 
транспапілярне трансдуоденальне 
кероване дренування холедоха + АЕ + СВ 
(Методика Г ) 
(Патент України  
№ 52598, 2010) 



2. Радіочастотна коагуляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аргоноплазмова коагуляція 

Парціальний некроз слизової 
оболонки в радіочастотної 
коагуляції в температурному 
режимі 30° – 45°С. 

Забарвлення гематоксиліном і 
еозином х 100. 

Фібринові маси в венозній судині в 
підслизовому шарі поблизу зони 
радіочастотної коагуляції в 
температурному режимі 30° – 45°С. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином 
х 400. 

Агрегація форменних елементів крові 
в кровоносних судинах, 
периваскулярні крововиливи в 
підслизовому шарі поблизу зони 
радіочастотної коагуляції в 
температурному режимі 45° – 60°С. 

Забарвлення гематоксиліном і 
еозином х 400. 

Тромбоз вени поблизу зони АПК зі 
швидкістю подачі аргону 0,5 л/хв 
потужністю 40 Вт. Забарвлення 
гематоксиліном і еозином х 400. 

Пристінкових тромбоз вени 
підслизового шару поблизу зони 
аргоноплазмової коагуляції зі 
швидкістю подачі аргону 1,0 – 1,5 
л/хв потужністю 60 Вт. Забарвлення 
гематоксиліном і еозином х 400. 

Парціальний некроз клітин слизової 
оболонки та значний крововилив в 
підслизовому шарі в зоні 
аргоноплазмової коагуляції зі 
швидкістю подачі аргону 2,0 л/хв 
потужністю 80 Вт. Забарвлення 
гематоксиліном і еозином х 100. 



Фундаментальні експериментальні дослідження по 

моделюванню пептичних виразок ДПК та 

експерементальне обгрунтування нових методів 

ендоскопічного гемостазу.  

Схема дуоденального дренажу за 
допомогою двох анастомозів: 
1 - дуоденоєюнальний анастомоз; 
2 - гастродуоденальний 
анастомоз. 

Макропрепарат ділянки дванадцятипалої 
кишки, 47-ма доба після операції. 
Спостерігаються виразки 
дванадцятипалої кишки, слизова 
оболонка набрякла, гіперемована. 

Мікропрепарат ділянки дванадцятипалої 
кишки, 47-ма доба після операції. Некроз 
тканин стінки кишки заходить у м’язовий 
шар, майже до серозної оболонки. 
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. х 
56 

Шлункова та кишкова 
фістули 

Уведення крові у просвіт 
дванадцятипалої кишки через 
фістулу 

Уведення крові у просвіт 
дванадцятипалої кишки 
через дуоденальний катетер 



V.  Удосконалення пілорозберігаючого та пілорокоригуючого 

направлення в хірургії гострокровоточивих гастродуоденальних 

виразок 



Т-подібна езофагогастропластика при 

гострокровоточивої виразці кардіального 

відділу шлунка 



VІ.  Застосування сучасних технологій в хірургичному лікуванні 

ОВШКК (апаратні методи, ультразвуковий скальпель, зварювальний 

апарат, гемопоетичні стовбурові клітини) 

Линейный степлер 

Гемопоэтические стволовые клетки 

Ультразвуковой скальпель 
«Harmonic» 

Видео  



Методика лігування стравохідних 

флебектазій 



Стенты Даниша-Элла для стентирования 

пищевода при кровотечениях из варикозно-

расширенных вен 

Вид стента в пищеводе и состояние пищевода после его 
извлечения 



ОСТРОКРОВОТОЧАЩИЙ РАК ЖЕЛУДКА 

Способ еюногастропластики 
(Пат.UA № 52020 А) после 
тотальной гастрэктомии. 

Аппартная еюногастропластика 
(Пат. UA № 62486) Вариант 2 

Аппаратная еюногастропластика с 
включением ДПК (Пат. UA № 
62487) Вариант 3. 

Циркулярный  степлер Линейный степлер 



Економічна ефективність впровадження 
інноваційних технологій лікування гострих 
шлунково-кишкових кровотеч полягає:  

 у зниженні  тривалості перебування хворих у 
стаціонарі у 2,6 раза (з 13 до 5 діб); 

 зменшенні прямих витрат на лікування у 2,4 раза (з 
13 тисяч до 5,5 тисяч гривень на одного 
пацієнта);№ 

 зростанні коефіцієнта якості життя після 
органозберігаючих операцій на 78,2 %, після 
органощадних операцій на 72,3 %; 

 зниженні коефіцієнта витрати-користь (СUR) у 3,6 
раза. 



Наукові результати опубліковані в 491 наукової 
работі, 20 монографіях, 8 методичних рекомендаціях 
МОЗ України. Отримано 91 патент України на винахід. 
Захищено 3 докторські та 22 кандидатські дисертації. 


