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ПортальнаПортальна гіпертензіягіпертензія
§§ ПортальнаПортальна гіпертензіягіпертензія -- синдромсиндром, , щощо
характеризуєтьсяхарактеризується підвищеннямпідвищенням кровкров''яногояного
тискутиску вв басейнібасейні ворітноїворітної венивени, , обумовленийобумовлений
порушеннямпорушенням кровоплинукровоплину різногорізного походженняпоходження. . 
УУ нормінормі тисктиск уу системісистемі ворітноїворітної венивени
коливаєтьсяколивається вв межахмежах 77--12 12 мммм..ртрт..стст. (. (додо 150 150 
смсм. . водноговодного стовпчикастовпчика).).
ДанийДаний синдромсиндром включаєвключає високийвисокий портальнийпортальний
тисктиск, , зниженнязниження швидкостішвидкості кровотокукровотоку уу ворітнійворітній
венівені, , збільшеннязбільшення розміріврозмірів селезінкиселезінки, , 
варикозневарикозне розширеннярозширення венвен стравоходустравоходу іі
шлункушлунку ізіз кровотечеюкровотечею зз нихних, , асцитасцит, , геморойгеморой.  .  
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УскладненняУскладнення
§§ КровотечіКровотечі зз варикозноварикозно розширенихрозширених венвен стравоходустравоходу іі
шлункашлунка виникаютьвиникають уу 1/31/3-- хвориххворих нана цирозцироз печінкипечінки іі
маютьмають серйознийсерйозний прогнозпрогноз: : близькоблизько 3030--50%. 50%. хвориххворих
підпід часчас ''першоїпершої кровотечікровотечі помираютьпомирають протягомпротягом 66--тити
тижнівтижнів. . ПовторнаПовторна кровотечакровотеча розвиваєтьсярозвивається--протягомпротягом
рокуроку уу 25% 25% хвориххворих нана цирозцироз печінкипечінки класукласу АА попо
ЧайлдЧайлд, , уу 50% 50% зз цирозомцирозом класукласу ВВ іі уу 75% 75% хвориххворих зз
класомкласом СС..
§§ ВарикозніВарикозні кровотечікровотечі єє причиноюпричиною 10 10 --15% 15% випадківвипадків
смертісмерті хвориххворих нана цирозцироз печінкипечінки [[Freeman RB, Freeman RB, 
FitzMauriceFitzMaurice SE, Greenfield AE et al. Is the SE, Greenfield AE et al. Is the transjugulartransjugular
intrahepaticintrahepatic portocavalportocaval shunt procedure shunt procedure benebene--ficalfical for for 
liver transplant recipients? Transplantation 1994; 58: liver transplant recipients? Transplantation 1994; 58: 
297297--300.300.] ] 
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ІнвазивнеІнвазивне лікуваннялікування
§§ ОднимОдним зз найбільшнайбільш яскравихяскравих подійподій останніхостанніх роківроків, , повпов''язанихязаних зз
лікуваннямлікуванням ускладненьускладнень портальноїпортальної гіпертензіїгіпертензії, , єє впровадженнявпровадження уу
практичнупрактичну діяльністьдіяльність новогонового ендоваскулярногоендоваскулярного методуметоду----
транстранс''югулярногоюгулярного внутрішньопечінковоговнутрішньопечінкового портосистемногопортосистемного
шунтуванняшунтування ((TIPSTIPS--transjugulartransjugular intrahepaticintrahepatic portosystemicportosystemic shuntshunt). ). 
TIPSTIPS--цеце черезшкірнийчерезшкірний, , мінімальномінімально інвазивнийінвазивний методметод створеннястворення
портосистемногопортосистемного шунташунта длядля декомпресіїдекомпресії системисистеми ворітноїворітної венивени. . 
ПісляПісля доступудоступу уу внутрішнювнутрішню яремнуяремну венувену, , селективноселективно
катетеризируютькатетеризирують печінковупечінкову венувену, , зазвичайзазвичай правуправу. . ЧерезЧерез катетеркатетер
вводитьсявводиться голкаголка, , потімпотім пунктуютьпунктують печінкупечінку іі здійснюєтьсяздійснюється доступдоступ зз
центральноїцентральної частиничастини печінковоїпечінкової венивени вв правуправу гілкугілку ворітноїворітної венивени
абоабо їїїї стовбурстовбур. . ВнутрішньопечінковийВнутрішньопечінковий каналканал попо ходуходу голкиголки потімпотім
розширюєтьсярозширюється балонбалон--катетеромкатетером, , формуючиформуючи сполученнясполучення міжміж
портальнимпортальним іі системнимсистемним кровотокомкровотоком. . ДаліДалі вв паренхімупаренхіму печінкипечінки
імплантуєтьсяімплантується гнучкийгнучкий металевийметалевий стентстент. . ВВ залежностізалежності відвід
діаметрудіаметру встановленоговстановленого стентастента різнурізну кількістькількість портальноїпортальної кровікрові
можеможе скидатисяскидатися вв системнийсистемний кровотіккровотік, , обумовлюючиобумовлюючи
декомпресіюдекомпресію системисистеми ворітноїворітної венивени
УУ січнісічні 19881988рр вв УніверситетіУніверситеті мм. . ФрайбургФрайбург RichterRichter G. G. зз колегамиколегами, , 
включаючивключаючи J. J. PalmazPalmaz andand ММ. . RossleRossle, , впершевперше виконаливиконали TIPS TIPS вв
клініціклініці, , використовуючивикористовуючи двадва гнучкихгнучких металевихметалевих стентастента PalmazPalmaz. . УУ
результатірезультаті чогочого тисктиск уу ворітнійворітній венівені знизизнизиввсяся зз 38 38 додо 18 18 мммм HgHg..
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ТІПСТІПС

§§ УУ данийданий часчас застосуваннязастосування TIPS TIPS широкошироко
вивчаєтьсявивчається уу всіхвсіх провіднихпровідних клінікахклініках
світусвіту -- якяк самостійнасамостійна процедурапроцедура, , щощо
підвищуєпідвищує якістьякість життяжиття хвориххворих зз
синдромомсиндромом портальноїпортальної гіпертензіїгіпертензії, , аа
такожтакож якяк етапетап підготовкипідготовки додо
трансплантаціїтрансплантації печінкипечінки..
ТрансТранс''югулярнеюгулярне внутрішньопечінковвнутрішньопечінковее
портосистемнпортосистемнее шунтуванняшунтування єє
ефективнимефективним методомметодом лікуваннялікування
ускладненьускладнень портальноїпортальної гіпертензіїгіпертензії. . ЦейЦей
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МодельноМодельно--керованийкерований підхідпідхід

§§ МиМи маємомаємо досвіддосвід інноваційінновацій
§§ БільшістьБільшість зз нихних виникловиникло нана межімежі

спеціальностейспеціальностей припри
§§ СпівпраціСпівпраці

§§ ПотрібнеПотрібне взаємопорозуміннявзаємопорозуміння
§§ ДляДля цьогоцього створюєтьсястворюється модельмодель
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ПункціяПункція ворітноїворітної венивени підпід УЗУЗ
контролемконтролем

§§ ХворийХворий ЄЄ., 69 ., 69 рокироки, , хворієхворіє нана гепатитгепатит СС
протягомпротягом 5 5 роківроків, , цирозцироз печінкипечінки, , портальнапортальна
гіпертензіягіпертензія, , профузнапрофузна кровотечакровотеча зз варикозноварикозно
розширенихрозширених кардіальнихкардіальних венвен. . ПриПри УЗДУЗД
органіворганів черевноїчеревної порожнинипорожнини –– ознакиознаки цирозуцирозу
печінкипечінки, , портальноїпортальної гіпертензіїгіпертензії, , асцитасцит.  .  
ПрийнятеПрийняте рішеннярішення пропро виконаннявиконання пункціїпункції іі
катетеризаціїкатетеризації ворітноїворітної венивени підпід контролемконтролем
УЗДУЗД зз наступноюнаступною емболізацієюемболізацією варикозноварикозно
розширенихрозширених кардіальнихкардіальних венвен. . МаніпуляціяМаніпуляція
виконуєтьсявиконується впершевперше. . 
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МоделюванняМоделювання

§§ ВикористанняВикористання тривимірноготривимірного моделюваннямоделювання
передперед пункцієюпункцією ворітноїворітної венивени..
МаніпуляціяМаніпуляція здійснюваласяздійснювалася впершевперше..
ОптимальнийОптимальний доступдоступ -- черезчерез 5 5 сегментарнусегментарну іі
правуправу ворітнуворітну венивени. . 
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§§ ПункціяПункція ворітноїворітної венивени підпід контролемконтролем УЗДУЗД..
СтрілкаСтрілка -- положенняположення голкиголки. . ГоловкаГоловка стрілкистрілки --
катетеркатетер вв ворітнійворітній венівені. . 
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§§ ПортографіяПортографія..
ВізуалізуєтьсяВізуалізується катетеркатетер уу правійправій ворітноїворітної венивени
ПросуванняПросування катетеракатетера вв лівуліву шлунковушлункову венувену
КонтрастуванняКонтрастування варикозноварикозно розширенихрозширених кардіальнихкардіальних
венвен..
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Введення емболізату в варикозно
розширені кардіальні вени.
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§§ КінцевийКінцевий виглядвигляд маніпуляціїманіпуляції. . ЕмболізованіЕмболізовані
венивени нене контрастуютьсяконтрастуються. . КровотечуКровотечу зупиненозупинено..
§§ СонограмаСонограма емоблізованихемоблізованих венвен
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МоделюванняМоделювання
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§§ СередовищеСередовище 33Ds MaxDs Max
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33d d моделюваннямоделювання ТІПСТІПС

§§ ВикористанняВикористання тривимірноготривимірного
моделюваннямоделювання передперед пункцієюпункцією ворітноїворітної
венивени нана основіоснові данихданих КТКТ. . 
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МоделюванняМоделювання

§§ ІнтеграціяІнтеграція моделеймоделей нана базібазі данихданих УЗДУЗД
тата КТКТ
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§§ ВекторніВекторні моделімоделі судинсудин печінкипечінки нана основіоснові данихданих КТКТ тата
УЗДУЗД, , інтегрованіінтегровані уу єдинеєдине середовищесередовище зізі збереженнямзбереженням
вексельнихвексельних ультразвуковихультразвукових данихданих передперед постановкоюпостановкою
портокавальногопортокавального шунташунта припри портальнійпортальній гіпертензіїгіпертензії підпід
комбінованимкомбінованим сонографічнийсонографічний іі радіологічнимрадіологічним
контролемконтролем ((ТІПСТІПС).).
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§§ ТІПСТІПС
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УмовиУмови проведенняпроведення

§§ ОпераційнаОпераційна
§§ РентгенРентген--контрольконтроль, , вв томутому числічислі зз
введеннямвведенням контрастуконтрасту
§§ УльтразвуковийУльтразвуковий контрольконтроль длядля
катетеризаціїкатетеризації яремноїяремної венивени, , печніковихпечнікових
венвен, , виконаннявиконання маніпуляціїманіпуляції вв паренхіміпаренхімі
пчеінкипчеінки, , контролюконтролю післяпісля маніпуляціїманіпуляції
§§ СпеціалізованийСпеціалізований ЯКІСНИЙЯКІСНИЙ розхіднийрозхідний
матеріалматеріал
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ОбладнанняОбладнання, , щощо використовувалосьвикористовувалось набірнабір RUPS RUPS –– 100100
((CookMedicalCookMedical))

1x   RMT1x   RMT--14XT14XT--51.551.5--RUPS                                                            RUPS                                                            
1x   NST1x   NST--3838--62.562.5--RUPS                    RUPS                    
1x   JCD12.01x   JCD12.0--3838--20                             20                             

1x   KCFW1x   KCFW--10.010.0--3838--4040--RBRB

Набір Rösch-Uchida для Трансюгулярного Печінкового доступу у
складі:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


НабірНабір TIPSS TIPSS –– 200200 ((CookMedicalCookMedical))
RUPSRUPS--100   100   

++
1x    SDN1x    SDN--1818--7.0                                7.0                                
1x    PVCT11.01x    PVCT11.0--3030--PP--STM                     STM                     
1x    JCD8.01x    JCD8.0--3535--20                        20                        
1x    JCD10.01x    JCD10.0--3535--20                         20                         
1x    TCMTNA1x    TCMTNA--3535--145145--3                              3                              
1x    RPC1x    RPC--3535--145145
1x    THSCF1x    THSCF--3535--180180--33--AUS2AUS2
1x    HNB5.01x    HNB5.0--3535--6565--PP--NSNS--TIPSTIPS
1x    NR5.01x    NR5.0--3535--7070--PP--10S10S--PIGPIG--CSCCSC--20                 20                 
1x    ATB51x    ATB5--3535--8080--88--4.0                              4.0                              
1x    ATB51x    ATB5--3535--8080--1010--4.0                            4.0                            
1x    PTWSC1x    PTWSC--2FLL2FLL--SMLLSMLL--RR--HP                       HP                       
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури
- Розміщення катетера в правій
югулярній вені.
- Просування катетеру через верхню
та нижню порожнисті вени в
печінкову вену. 
- Пунктування стінки печінкової вени
та введення голки через тканину
печінки в портальну вену.
-Успішне проходження до
портальної вени визначається
введенням контрастної речовини
через катетер в систему портальної
венозної системи
-Проведення виміру тиску в
портальній вені
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§§ ЕтапиЕтапи трансюгулярноготрансюгулярного портопорто--
кавальногокавального шунтуванняшунтування підпід УЗДУЗД іі
радіологічнимрадіологічним контролемконтролем

§§ КатетеризаціяКатетеризація яремноїяремної венивени підпід УЗДУЗД
контролемконтролем
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§§ ПроведенняПроведення інтродюсераінтродюсера черезхчерезх правеправе
передсердяпередсердя
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§§ ІнтродюсерІнтродюсер вв нижньоїнижньої порожнистоїпорожнистої венивени. . 
КатетеризаціяКатетеризація правоїправої печінковоїпечінкової венивени..
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§§ ІнтродюсерІнтродюсер візуалізуєтьсявізуалізується вв нижнійнижній порожнистійтапорожнистійта
правійправій печінковійпечінковій венахвенах..
§§ ОптимізаціяОптимізація положенняположення інтродюсераінтродюсера додо найближчогонайближчого
відстанівідстані додо ворітноїворітної венивени. . 
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури

Проведення провідника через
голку для забезпечення пасажу
між печінковою та портальною
венами. 
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§§ ПроведенняПроведення спеціальноїспеціальної голкиголки
черезчерез паренхімупаренхіму печінкипечінки міжміж RamusRamus
anterioranterior--inferiorinferior venaevenae portaeportae dextraedextrae
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури

Використання балону через пасаж
для створення в отворів стінці
судин та каналу (шунту) крізь
тканину печінки. 
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§§ БалонодилятаціяБалонодилятація
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§§ ПровідникПровідник уу правійправій печінковійпечінковій венівені іі
RamusRamus anterioranterior--inferiorinferior venaevenae portaeportae
dextraedextrae зз бокубоку правоїправої печінковоїпечінкової венивени. . 
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури

-Встановлення стенту в
шунті крізь тканину печінки
з кінцями в обох венах –
новий шлях (шунт) для
портальної крові через
печінкову вену в систему
порожнистої вени
(системну)  s 
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури

-Розкриття стенту до
оптимального діаметру з
проведенням балонної
дилятації. 
-Підтвердження току крові з
портальної вени через стент в
порожнисту вену введенням
контрасту.
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TIPSS TIPSS ––схемасхема ходуходу процедурипроцедури

-Моніторинг тиску в
портальній вені –
підтвердження
ефективності лікування
-Падіння тиску звільняє від
напруги варикозів.
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§§ ВенознийВенозний тисктиск додо шунтуванняшунтування
§§ 50 50 смсм водноговодного стовпчикастовпчика
§§ ДопплерографіяДопплерографія -- швидкістьшвидкість додо 7 7 смсм//сексек
§§ ПісляПісля розкриттярозкриття шунташунта
§§ ТискТиск знизивсязнизився додо 1010--15 15 смсм протягомпротягом 22--3 3 хвхв..
§§ КровоплинКровоплин змінимзміним напрямокнапрямок нана гепатопетальнийгепатопетальний --
швидкістьшвидкість додо 40 40 смсм//сексек., ., пульсуючийпульсуючий

§ При успішному шунтуванні через 5-10 хв після
стентування тиск у ворітній вені повинно знижувася в
середньому на 25-30%.
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РезультатиРезультати TIPSTIPS відразувідразу

§§ КровоплинКровоплин уу шунтішунті одразуодразу післяпісля йогойого
розправленнярозправлення
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§§ ВізуалізуєтьсяВізуалізується шунтшунт черезчерез 1 1 місміс..
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РезультатиРезультати TIPS TIPS черезчерез 1 1 місяцьмісяць

§§ КровоплинКровоплин уу шунтішунті черезчерез 1 1 місміс..
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ДякуюДякую заза увагуувагу!!
КлінічнаКлінічна лікарнялікарня ««ФеофаніяФеофанія»» мм..КиївКиїв

03680, 03680, мм. . КиївКиїв, , вулвул. . аакадемікакадеміка ЗаболотногоЗаболотного, 21. , 21. 
+38 (044) 2596237, 2696809 +38 (044) 2596237, 2696809 

ee--mail: mail: rostbubnov@gmail.comrostbubnov@gmail.com
http://http://rostbubnov.narod.rurostbubnov.narod.ru//
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