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Реферат
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ПИГМЕНТНЫХ НЕВУСОВ УДЕТЕЙ 
ГыжаЛ.Ю . ,Бисярин Ю.В.
Ключевые слова: пигментный невус, дети, невусные клетки.
Проанализировано результаты гистологических исследований 43 пигментных невусов, размер которых превышал 1 см, у па
циентов в возрасте до 18 лет. Выявлено, что наиболее часто встречался интрадермальный невус(63%). Отмечено, что невусы 
у детей часто содержали педжетоидные клетки, довольно часто встречался лимфоцитарный инфильтрат и единичные типич- 
ные митозы.

Summary
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF PIGMENTED NEVUS IN CHILDREN 
Hyzha L.Yu., Bisiarin Yu.V.
Key words: pigmented nevus, children, nevus cells.
W e studied 43 histologic specimen of nevi sized more than 1 cm in diameter and obtained from patients under 18 years old. It has been 
found out intradermal nevus (63%) may be considered to be the commonest. It should be stressed the nevi often contain pagetoid cells, 
lymphocyte infiltration and single typical mitoses are also often met.

невус.
2. У дитячому віці невуси частіше містять пе- 

джетоїдні клітини, значно частіше зустрічається 
періфокальний лімфоцитарний інфільтрат та 
поодинокі типові мітози, проте ділянки ангіома- 
тозу зустрічаються дуже рідко, у порівнянні з до
рослими.
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УДК 118.7+616 -  005.1
КЛІНІК0-АНАТ0МІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИПАДКІВ СМЕРТНОСТІ, ЯКІ ВИНИКЛИ НА ФОНІ ТР0МБ0ГЕМ0РАГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ 
Громова А .М ., Сиса О .М ., Крутікова Е.І.
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

У статті авторами представлена проблема сьогодення -  тромбогеморагічні ускладнення, які 
становлять велику небезпеку в хірургічній, а особливо у гінекологічній практиці. Нами за 10 ро
ків (1990-1999 роки) проаналізовано 2671 протоколів розтинів, серед них хірургічних -  2615, г і
некологічних -  56. Виявлено, що ТГУ являються головною причиною смерті і займають великий 
відсоток як при хірургічних (4,5%), так і при гінекологічних операціях -  2,1%. Тому, вирішення 
даної проблеми полягає у вивченні факторів ризику розвитку ТГУ та застосуванні профілакти
чних засобів, що в подальшому буде сприяти зниженню післяопераційних ускладнень та після
операційної летальності.
Ключові слова: міома матки, тромбоз, тромбогеморагічні ускладнення.

У наш час тромбогеморагічні ускладнення 
(ТГУ) становлять велику загрозу після операти
вного втручання [1, 2, 10]. В оперативній гінеко
логії особливо небезпечні їх прояви у вигляді 
тромбоемболій, які зустрічаються від 0,5 до 6,4% 
випадків [5, 7, 8]. Після гінекологічних операцій 
тромбоемболічні ускладнення виникають у 19% 
прооперованих жінок, а масивна тромбоемболія, 
яка діагностована під час автопсії, -  у 11,2 % 
померлих у гінекологічних стаціонарах [3, 6, 7].

Кровотечі під час операції та в післяоперацій
ному періоді не завжди є результатом технічних 
погрішностей, а частіше обумовлені гемокоагу- 
ляційними порушеннями. Тканини органів мало
го тазу характеризується міцною активністю тка

нинного тромбопластину [3, 5]. Під час розвитку 
пухлинних, запальних процесів в органах малого 
тазу, а також під час вагітності (як ускладненої, 
так і неускладненої) різко зростає коагуляційний 
потенціал тканин та знижується активність фак
торів фібринолізу [3, 4, 6].

На думку багатьох вчених [5, 9], в організмі жі
нок з раком геніталій відмічається зниження кон
центрації інгібітору згортування крові -  антитро
мбіну III (АТ—III), а також зниження його активно
сті та наростання концентрації фібриногену в 
крові під час росту злоякісної пухлини -  це все є 
поштовхом до патологічного тромбоутворення. 
Причиною тромбозів є гіперкоагуляція, яка спо
стерігається перед операцією, в інтраоперацій-
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ному та в післяопераційному періодах.
Метою нашої роботи було визначення часто

ти ТГУ шляхом проведення аналізу протоколів 
патологоанатомічних розтинів жінок, які померли 
від тромбогеморагічних ускладнень у післяопе
раційному періоді.

Матеріали та методи дослідження
За період з 1990 року по 1999 рік ми проаналі

зували 2671 протоколів розтину (архівний мате
ріал патологоанатомічного бюро м. Полтави), 
серед ниххірургічних -  2615, гінекологічних -  56. 
У хірургічних хворих після проведених операти
вних втручань летальність від тромбогеморагіч
них ускладнень у післяопераційному періоді ста
новила 4,6%.

За 10 років у гінекологічних відділеннях міста 
Полтави померло 56 (2,1%) жінок. У 40 (71,4%) 
жінок причиною смерті були ТГУ на фоні онколо
гічних захворювань: від раку тіла матки померло 
15 (26,8%) жінок, від раку шийки матки -  8 
(14,3%) жінок, від раку яєчників -  15 (26,8%) жі
нок. У 8 (14,3%) жінок причиною смерті був ДВЗ 
синдром, який пов’язаний із акушерською пато
логією (відшарування плаценти, емболія навко
лоплідними водами, гіпотонія матки).

Вважали за доцільне провести аналіз 8 
(14,3%) протоколів розтину гінекологічних хво
рих, які були прооперовані з приводу міом матки 
великих розмірів і причиною смерті в післяопе
раційному періоді у яких були ТГУ. Середній вік 
померлих жінок становив 36,3±4,9 роки. Мешка
нцями міста були 5 (62,5%) жінок, 3 (37,5%) жін
ки проживали у районах області.

Проаналізувавши захворюваність померлих гі
некологічних хворих слід відмітити, що ревмати
чна вада серця була у 1-єї (12,5%) жінки, гіпер
тонічна хвороба -  у 3 (37,5%) померлих, пору
шення ліпідного обміну III ст. -  у 3-х (37,5%) жі
нок, варикозне розширення вен нижніх кінцівок -  
у 3-х (37,5%) хворих.

У 4-х (50,0%) жінок діагностовано міому матки 
із субмукозним розташуванням фіброматозного 
вузла, у 2-х (25,0%) жінок -  пухлина матки вели
ких розмірів (більше ніж при вагітності 20-22 ти
жнів) з ознаками некротичних змін в ній. Жінкам 
були виконані планові операції в об’ємі: екстир
пація матки з придатками у 7 (87,5%) жінок, над- 
піхвова ампутація матки з придатками -  у 1 
(12,5%) жінки. Операції виконувались під ендо- 
трахеальним наркозом. У 6 (75,0%) хворих опе
рації виконувались надлобковим доступом за 
Пфанненштилем, лише двом хворим (25,0%) у 
зв’язку з наявністю пухлини великих розмірів ви
користали нижньо-серединний розріз. Під час 
операцій у зв’язку з великою крововтратою усім 
жінкам проводили гемотрансфузію. Трьом хво
рим, у яких перебіг основного захворювання 
ускладнився розвитком вторинної анемії, гемот- 
рансфузії проводили в плані передопераційної 
підготовки. У середньому перелито 750 мл до
норської крові на одну хвору.

У прооперованих гінекологічних хворих як під 
час операції, так і в післяопераційному періоді 
були лабораторно відмічені гемокоагуляційні 
зсуви у системі гемостазу і клінічно були зафік
совані усі симптоми тромбогеморагічного синд
рому (ТГС).

За приклад ми взяли виписку із історії хвороби 
та протокол розтину жінки, яка померла з приво
ду міоми матки великих розмірів, причиною сме
рті якої став ТГС.

Хвора І., 48 років, № історії хвороби 2027. Ж ін
ка знаходилась у відділенні гінекології з 
25. 06. 1997 року до 23. 07. 1997 року. До відді
ленні жінка поступила із скаргами на біль знизу 
живота, маткову кровотечу, слабкість, задишку, 
запаморочення.

З приводу міоми матки хвора наглядалась у 
жіночій консультації за місцем проживання про
тягом 5 років. За цей період спостереження від
мічено значний ріст пухлини (розміри пухлини 
досягали 20-ти тижневої вагітності), яка супро
воджувалась рясними тривалими менструація
ми, що переходили у маткову кровотечу. Також 
відмічено зниження цифр гемоглобіну до 70
80 г/л, артеріального тиску до 100/65 мм. рт. ст., 
тахікардію.

З метою передопераційної підготовки хворій 
проведена гемотрансфузія і була запропонована 
операція, в об’ємі екстирпації матки з придатка
ми.

Діагноз до операції: Фіброміома матки великих 
розмірів з больовим та геморагічними синдро
мом. Гіпертонічна хвороба II ст., порушення ліпі
дного обміну III ст., варикозне розширення вен 
нижніх кінцівок, анемія II ст.

Діагноз після операції: Фіброміома матки ве
ликих розмірів з больовим та геморагічними си
ндромом. Гіпертонічна хвороба II ст., порушення 
ліпідного обміну III ст., варикозне розширення 
вен нижніх кінцівок, анемія II ст. Двобічний піо- 
сальпінкс.

Операція: Ендотрахеальний наркоз. Нижньо- 
серединна лапаротомія. Екстирпація матки з 
придатками.

Під час операції, яка виконувалась на фоні 
анемії II ст. (крововтрата склала 450 мл) відмі
чалась кровоточивість тканин, тому було пере
лито як в інтраопераційному, так і післяопера
ційному періодах близько 1000 мл донорської 
крові. Післяопераційний період ускладнився 
млявопротікаючим перитонітом. Проводилось 
комплексне лікування цього ускладнення, але на 
7 добу на тлі перитоніту наступила евентерація. 
Проведено релапаратомію, ревізію органів че
ревної порожнини, санацію та дренування. Че
рез 2 години після релапаротомії стан жінки по
гіршився, артеріальний тиск знизився до 60/0; 
0/0 мм. рт. ст. Зупинка серцевої діяльності, реа
німаційні заходи без ефекту. Констатована 
смерть.

Заключний діагноз: Тромбогеморагічний синд
ром. Тромбоз легеневих судин. Стан після екс
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тирпації матки з придатками з приводу фібромі
оми матки великих розмірів та двобічних піоса- 
льпінксів. Релапаротомія з приводу перитоніту 
та евентерації великого чепця. Гостра серцева 
недостатність. Гіпертонічна хвороба II ст., пору
шення ліпідного обміну III ст., варикозне розши
рення вен нижніх кінцівок, анемія II ст.

Макроскопічне дослідження виявило: у просвіті 
легеневої артерії тромб, який звернувся у клу
бок, що закриває обидві артерії та просвіт в д і
лянці біфуркації, довжина тромбу -  35 см.

Гістологічне вивчення видаленої пухлини ви
явило, що тіло матки має будову лейоміоми з 
дистрофічними змінами у тканині пухлини з пов- 
нокрів’ям судин, стромальними геморагіями. В 
ендометрії виявлено стромальні крововиливи, 
дилатацію та фібринові тромби в просвітку су
дин.

При гістологічному дослідженні аутопсійного 
матеріалу тканин внутрішніх органів було вияв
лено наступні зміни: у легенях -  внутрішньоаль- 
веолярні крововиливи, локальний альвеолярний 
набряк, бронхоспазм; у ділянці серця -  локаль
ний міокардіофіброз, дистрофія кардіоміоцитів, 
гіпертрофія м’язових волокон; у нирках -  вира
жений інтерстиціальний набряк та крововиливи; 
у печінці -  мілку та велику краплинну жирову 
дистрофію гепатоцитів, у головному мозку- 
повнокров’я капілярів з ознаками еритростазу.

Із даного прикладу видно, що до розвитку ТГС, 
який став причиною смерті у даної жінки, спону
кали наступні фактори: пухлина матки великих 
розмірів, гіпертонічна хвороба II ст., порушення 
ліпідного обміну III ст., варикозне розширення 
вен нижніх кінцівок, гемотрансфузія під час опе
ративного втручання, трансфузія донорської 
крові, анемія II ст.

Висновки
ТГУ являються головною причиною смерті і 

займають великий відсоток як при хірургічних

операціях (4,5%), так і при гінекологічних опера
тивних втручаннях -  2,1%.

Серед померлих гінекологічних хворих, тром- 
боемболія легеневої артерії як наслідок тромбо- 
геморагічних ускладнень, стала причиною смерті 
у 14,3% жінок з міомою матки великих розмірів.

Перспективність проблеми, що вивчається по
лягає у вивченні факторів ризику виникнення 
ТГУ до операції, під час операції та у післяопе
раційному періоді, а застосування профілактич
них засобів буде сприяти зниженню післяопера
ційних ускладнень та післяопераційної леталь
ності.
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Реферат
КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТНОСТИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ НА ФОНЕ 
ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Громова А.М., Сыса О.Н., Крутикова Э.И.
Ключевые слова: миома матки, тромбоз, тромбогеморрагические осложнения.
В статье авторами представленная проблема сегодняшнего дня -  тромбогеморрагические осложнения, которые представляют 
большую опасность в хирургической, а в особенности в гинекологической практике. Нами за 10 лет (1990-1999 года) проанали
зировано 2671 протоколов вскрытия, среди них хирургических -  2615, гинекологических -  56. Выявлено, что ТГО являются гла
вной причиной смерти и занимают большой процент как при хирургических (4,5%), так и при гинекологических операциях -  
2,1%. Поэтому, решения данной проблемы состоит в изучении факторов риска развития ТГО и применении профилактических 
средств, которые в дальнейшем будет оказывать содействие снижению послеоперационных осложнений и послеоперационной 
летальности.

Summary
CLINICAL AND ANATOMICAL ANALYSIS OF MARTALITY CASES OCCURED AGAINST THROMBOHEMORRHAGIC 
COMPLICATIONS
Gromova A.M., Sysa O.N., Krutikova E.I.
Key words: hysteromyoma, thrombosis, thrombohemorrhagic complications.
The research was centered around the hemorrhagic complications because of their danger in surgical and especially in gynecological 
practice. 2671 pathology records for 10 years (1990-1999) including 2615 and 56 gynecological were studied. It has been found out 
the thrombohemorrhagic complications are the dominating causes of death and rank the high percentage during both surgical (4.5%) 
and gynecological (2.1%) interventions. Therefore the solution o f the problem is in the careful study of risk factors provoking 
thrombohemorrhagic complications and application of preventive medicines which then may contribute to the reducing of post-operative 
complication and post-operative mortality.
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