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Мета – покращення результатів та ефективності лікування дітей з гемангіомами (ГА) зовнішньої локалізації шляхом застосування методу класифікаційного алгоритму.
Матеріали та методи. У Подільському регіоні України було проведено клініко-ретроспективне дослідження дітей з ГА зовнішньої локалізації за останні 10 років. Дослідження включало аналіз історій хвороб
і амбулаторних карток дітей, які знаходились на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в період з
2002 р. по квітень 2012 р. з діагнозом «Гемангіома зовнішньої локалізації».
Результати. Застосування наведених методик лікування ГА зовнішньої локалізації у дітей, які ґрунтувалися на методі класифікаційного алгоритму, дозволило в 97% всіх спостережень досягти добрих і задовільних онкологічних, функціональних та косметичних результатів лікування.
Висновки. Вибір лікувальної тактики у дітей з ГА зовнішньої локалізації повинен проводитись в кожному випадку індивідуально, виключаючи безпідставне очікування можливого регресу пухлини. Вибір
методу лікування ГА зовнішньої локалізації у дітей повинен ґрунтуватися на класифікаційному алгоритмі
пухлини залежно від її клініко-морфологічних ознак.
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Матеріал і методи дослідження

Гемангіоми (ГА) у дітей – найбільш поширені доброякісні судинні пухлини, які становлять до 50%
усіх новоутворень (майже кожна 10 дитина перших
місяців життя має гемангіому). Клінічно ГА зовнішніх покривів не відносять до важких захворювань.
Попри доброякісність, ГА вирізняються швидким
прогресуючим ростом. Розростаючись, вони руйнують оточуючі тканини та завдають дитині значних
косметичних та функціональних пошкоджень,
останні проявляються порушенням роботи уражених пухлинним процесом органів [4,6,10,12].
На сьогодні питання діагностики ГА зовнішньої локалізації не викликають труднощів у клініцистів. Однак залишаються не вирішеними два важливі питання:
чи потрібно лікувати і як лікувати? І досі тривають
дебати – лікувати ГА безпосередньо після її виявлення
або обрати тактику динамічного спостереження.
Лікування ГА зазвичай є комбінованим, але не дає
відмінних результатів, що вимагає наукового пошуку та розробки нових методів з використанням інноваційних технологій. Однак незаперечним є той
факт, що лікування ГА є успішним тільки тоді, коли
після його закінчення досягнуті відмінні онкологічний, функціональний та косметичний результати.
На сьогодні немає одностайної думки про можливість та доцільність очікувальної тактики залежно від виду та локалізації ГА, оскільки іноді ранній
термін початку лікування є найбільш ефективним
лікувальним заходом [8,14].
Мета роботи – покращення результатів та ефективності лікування дітей з ГА зовнішньої локалізації шляхом застосування методу класифікаційного алгоритму.

Для вивчення стану проблеми в Подільському
регіоні України нами було проведено клініко-ретроспективне дослідження дітей з ГА зовнішньої локалізації, яке включало: аналіз медичних карт стаціонарних хворих і амбулаторних карток дітей, які
знаходились на стаціонарному лікуванні в клініці
дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова або на амбулаторному лікування в поліклініці Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні в період з 2002 р. по
квітень 2012 р. з діагнозом «Гемангіома зовнішньої
локалізації» (табл. 1). Діагноз хвороби у дітей формулювався згідно з класифікацією МКХ-10 і відповідав шифру D18.0.
Також нами був проведений ретроспективний
аналіз медичних карт стаціонарних хворих (МКСХ)
та амбулаторних карток дітей з ГА зовнішньої локалізації, які знаходилися на амбулаторному лікуванні
в поліклініці Вінницької обласної клінічної дитячої
лікарні у період з 2002 р. по 2011 р. (табл. 2).

Результати дослідження та їх обговорення
Графічний аналіз кількості хворих, які знаходились на стаціонарному лікуванні, переконливо доводить постійне зниження їх кількості, завдяки
ширшому застосуванню мініінвазивних методів, які
зазвичай застосовувалися нами в амбулаторних
умовах (рис.1). Госпіталізації потребували діти з виразкуванням ГА для виконання екстрених хірургічних маніпуляцій та діти, що мали супутню обтяжливу патологію, яким перед проведенням основного
лікування була потрібна поглиблена діагностика

Таблиця 1
Характеристика дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні
˄̨̨̭̽̐
ʺ̶̡̖̹̦̞̌
ˀ̡̞
ˈ̸̨̡̛̛̣̪
ʪ̸̡̞̯̏̌̌
̞̯̖̜̔
̥̞̭̯̌
2002
ϴϱ
28
ϱϳ
40
2003
ϲϳ
21
ϰϲ
Ϯϳ
2004
100
31
ϲϵ
ϲϮ
ϮϬϬϱ
81
40
41
ϰϱ
ϮϬϬϲ
ϲϵ
29
40
34
ϮϬϬϳ
ϳϭ
19
ϱϮ
30
2008
ϰϱ
ϭϳ
28
21
2009
Ϯϲ
9
ϭϳ
ϲ
2010
22
13
9
ϱ
2011
30
ϭϲ
14
ϳ

ˁ̡̞̣̭̞̽̽
̶̡̥̖̹̦̞̌
ϰϱ
40
38
ϯϲ
ϯϱ
41
24
20
ϭϳ
23

ʽ̨̪̖̬̦̞̏̌
̶̛̪̞̦̯̌̿
ϳϭ
ϱϴ
83
ϲϭ
ϱϱ
ϰϲ
Ϯϲ
12
14
ϭϲ

ʶ̨̛̦̭̖̬̯̦̖̏̌̏
̡̣̞̱̦̦̏̌́
14
9
ϭϳ
20
14
Ϯϱ
19
14
8
14

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

ϱϯ

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua
Доброякісні новоутворення
Таблиця 2
Характеристика дітей, які перебували на амбулаторних оглядах (від одного до трьох разів на рік)
ˀ̡̞
˄̨̨̭̞̯̖̜̽̐̔
ˈ̸̨̡̛̛̣̪
ʪ̸̡̞̯̏̌̌
ˁ̡̛̞̣̭̞̙̯̖̣̞̽̽
2002
ϱϳϳ
220
ϯϱϳ
ϯϰϲ
2003
ϳϳϴ
382
ϯϵϲ
ϰϱϴ
2004
ϲϰϮ
ϯϭϳ
ϯϮϱ
412
ϮϬϬϱ
ϲϱϮ
ϯϬϱ
ϯϰϳ
ϯϴϲ
ϮϬϬϲ
ϳϮϮ
224
328
391
ϮϬϬϳ
ϲϯϭ
Ϯϳϰ
ϯϱϳ
340
2008
ϱϵϱ
222
ϯϳϯ
281
2009
ϲϯϯ
243
390
310
2010
ϲϵϳ
308
389
288
2011
ϴϱϲ
ϯϲϵ
ϰϴϳ
290

гомеостазу організму з метою попередження можливих ускладнень.
Аналіз хворих за статтю чітко показав у групі дітей, які знаходились на стаціонарному лікуванні,
переважання жіночого контингенту протягом усього періоду ретроспективного аналізу (рис. 2).
Аналіз хворих дітей за місцем їх постійного проживання вказує на значне переважання в даній
групі стаціонарних хворих жителів сільської місцевості. Даний факт повинен бути врахований при
первинному огляді як фактор можливого ускладненого перебігу захворювання (рис. 3).
Серед стаціонарних хворих переважали діти,
яким було проведено оперативне видалення ГА внаслідок їх ускладненого перебігу, здебільшого на висоті кровотечі (рис. 4).
Динаміка дітей, лікування яких відбувалось в амбулаторних умовах, переконливо засвідчує факт переважання даного контингенту над пацієнтами із
стаціонарною формою лікування (рис.5).
Аналіз статевого розподілу хворих з ГА в групі
ретроспективного аналізу засвідчив значне переважання жіночого контингенту (рис. 6).
За останні чотири роки відбулося збільшення
хворих, які постійно мешкають у містах, у структурі
амбулаторних хворих (рис. 7).
Відсутність цілісного алгоритмічного уявлення
про ГА, що ґрунтується на чітких класифікаційних
ознаках, зумовлює виникнення невирішених питань. На підставі фактичного матеріалу багатьох
авторів, що вивчали проблему ГА у дітей, та власного багаторічного досвіду лікування даної патології нами запропоновані та використовуються
наступні практично орієнтовані класифікаційні
ознаки:
1. За загальним виглядом (будовою), запропонованою С.Д. Терновським (1959):
• капілярні (плоскі та гіпертрофічні) – бліднуть
при натисканні;

ϱϰ
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ʺ̡̛̞̭̞̙̯̖̣̞̽
231
320
230
Ϯϲϲ
331
291
314
323
409
ϱϲϲ
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ˀ̛̭͘ϯ͘ʶ̶̵̵̵̶̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̞̣̞̭̦̜̬̪̞̣̭̯̞̦̬̦̬̥̞̭̖̥̪̬̙̦̦̽̔̌̌̏̌̏̌́̚̚

ˀ̛̭͘ϰ͘ˁ̶̵̵̵̡̨̨̛̛̯̬̱̯̱̬̭̯̞̦̬̦̬̌̌̌̏
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• кавернозні – мають об’ємність за рахунок каверн, що заповнені кров’ю;
• змішані
2. За локалізацією:
• зовнішня локалізація (шкіра, підшкірно-жирова клітковина, слизові оболонки, які доступні
огляду, – поширеність 95%);
• внутрішня локалізація (паренхіматозні органи,
тонка та товста кишка, залози внутрішньої та
зовнішньої секреції, кістки, головний мозок
тощо – поширеність 5%).
3. За анатомічним розташуванням:
• некритична локалізація – волосяна частина голови, за винятком відкритого тім’ячка, закриті
ділянки тіла;
• критична локалізація – проекція відкритого
тім’ячка, глотка, обличчя, вушні раковини, зовнішні статеві органи, промежина, кисті та
ступні, суглобові поверхні, тобто ті ділянки
тіла, на яких гемангіома може призвести до
косметичного та функціонального дефекту або
загрожувати життю.
4. За розмірами (орієнтуючись на середній діаметр гемангіоми):
• малих розмірів – до 2 см;
• середніх розмірів – 2–5 см;
• великих розмірів – більше 5 см;
• гігантські – займають одну або більше анатомічних ділянок.
5. За швидкістю росту (з урахуванням зміни площі та обсягу):
• стабільні (не збільшуються);
• повільно прогресуючі (збільшуються пропорційно росту дитини);
• швидко прогресуючі (мають тенденцію до
бурхливого росту – у 1,5–2 рази за 10–14 днів);
• регресуючи [7,13,15].
6. За ускладненим перебігом:
• ускладнені (некроз, виразкування, кровотеча);
• неускладнені.
Спираючись на власні багаторічні спостереження
та на досвід інших дослідників, вважаємо, що активному лікуванню підлягають:
1. Усі швидко прогресуючі ГА, незважаючи на загальний вигляд, анатомічну локалізацію та розміри.
2. Повільно прогресуючі ГА критичної локалізації.
3. Гемангіоми з ускладненим перебігом.
4. За наполяганням батьків (за відсутності можливих протипоказань).
В усіх інших випадках припустиме ретельне динамічне спостереження, тому що при стабільних ГА
некритичної локалізації у значній кількості випадків

ˀ̛̭͘ϱ͘ʪ̵̵̵̡̨̨̨̛̛̛̛̦̥̞̥̱̣̯̬̦̬̖̥̦̞̥̥̌̌̌̍̌̏̐̌̐̌̚

ˀ̛̭͘ϲ͘ʶ̶̵̵̵̡̨̨̨̨̛̛̛̞̣̞̭̦̜̬̪̞̣̭̯̞̦̬̦̬̭̯̯̯̽̔̌̌̏̌̌̀̚̚

ˀ̛̭͘ϳ͘ʶ̵̵̵̶̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̞̣̞̭̦̜̬̪̞̣̥̱̣̯̬̦̬̥̞̭̖̥̪̬̙̦̦̽̔̌̍̌̏̌̏̌́̚̚

відмічається їх регрес. Власні клінічні дані та результати досліджень інших авторів свідчать про те, що в
переважній більшості випадків збільшення ГА відбувається протягом перших 6 місяців життя дитини,
стабілізація розмірів – у 6–12 місяців, а повний регрес – до 7 років.
Динамічне спостереження за «поведінкою» ГА
пропонуємо проводити двома планіметричними
способами. По перше, це метод «кальки», з нанесенням зовнішніх контурів ГА шляхом окреслення та контролем шляхом зіставлення малюнків
кожні 14–21 день самостійно батьками або за
участі підготовленого медичного персоналу. По
друге, шляхом лінійного вимірювання максимального діаметра ГА через 21–30 днів самостійно
батьками або лікарем.
На сьогодні запропоновано понад 50 способів лікування. Деякі з цих методів потребують спеціального
високотехнологічного обладнання, у тому числі рентгенендоваскулярного, тому не мають широкого розповсюдження.
Наводимо методи лікування ГА та показання до
їх застосування на основі власних досліджень та
/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ
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ˀ̛̭͘ϴ͘ϭ͘ˈ̨̬̏̌ʪ̡͕̞̏͘ϰ̥̞̭͘ʯ̸̸̸̨̨̨̨̡̡̛̛̣̦̜̣̣̞̪̖̬̖̪̣̞̪̯̱̣̞̱̦̦̌̐̌̽̏̐́̔̏̐̔́̔̌̏̌́

ˀ̛̭͘ϴ͘Ϯ͘ˈ̨̬̏̌ʪ̡͕̞̏͘ϰ͕ϱ̨̡̬̱͘ʯ̸̸̨̨̛̛̣̦̜̣̣̞̪̖̬̖̪̣̞̪̞̭̣̌̐̌̽̏̐́̔̏̐̔́́ϰͲ̵̶̶̡̨̨̞̦̞̜̯̬̞̥̖̦̣̦͛̿̌н̨̖̯̥̖̯̦̍̌̌̚

ˀ̛̭͘ϵ͘ϭ͘ʪ̛̛̯̦̌ʧ̡͕̞̏͘ϭ̥̞̭͘ʪͲ͗̚ʯ̥̞̹̦̌̌ʧʤ̵̨̨̨̡̛̣̞̟̖̬̦̟̪̞̏̏̽̏

ˀ̛̭͘ϵ͘Ϯ͘ʪ̛̛̯̦̌ʧ̡͕̞̏͘ϯ̥̞̭͘ʸ̡̨̨̨̨̞̱̦̦̪̬̪̬̦̣̣̥̏̌́̌
̵̨̭̖̥̌̀̚

можливості їх виконання в умовах будь-якого дитячого хірургічного стаціонару третинного рівня надання медичної допомого дітям.
Консервативні методи лікування ГА:
1. Кріодеструкція або діатермокоагуляція. Показання – невеликі капілярні ГА – одномоментно; ГА
середніх розмірів – поетапно. При кріодеструкції
аплікатор має займати площу на 2 мм більше площі
ГА, експозиція – 20–40 секунд. Слід максимально обмежувати кількість кріодеструкцій та діатермокоагуляцій на обличчі з огляду на можливий розвиток
грубих косметичних дефектів у процесі подальшого
росту дитини.
2. Склерозуюча терапія. Показання – невеликі капілярні, кавернозні та змішані ГА – одномоментно,
а середніх розмірів – поетапно. У якості склерозанта застосовується 70° медичний спирт.
3. Гормонотерапія місцева. Показання – капілярні
гіпертрофічні, змішані та кавернозні ГА. Інтратуморально ін’єкційно вводиться бетаметазон+тріамценолон у співвідношенні 1:1, у дозі 0,2 мл/см2 даної
суміші. Періодичність ін’єкцій – один раз кожний
21-й день. Якщо після першої ін’єкції препаратів ГА

зупинила ріст або почала регрес, рекомендоване подальше динамічне спостереження. Загальна кількість лікувальних ін’єкцій гормональної суміші – до
п’яти, оскільки зберігається небезпека системних
побічних дій (кушингоподібний синдром) та виразної атрофії оточуючих тканин при потраплянні препаратів поза тканину гемангіоми.
4. Високоенергетична лазеротерапія. Показання –
капілярні пласкі ГА (особливо на обличчі).
5. Системна терапія (застосування гормонотерапії парентерально, інтерферонотерапії, терапія
пропранололом). Показання – гемангіоматоз, гігантські ГА, синдром Казабаха–Меріта, ГА критичних локалізацій.
6. Комбінована терапія. Комбінація одного з консервативних методів лікування ГА з СВЧ, тривалою
місцевою пресією тощо [1,2,3,5,9].
Слід пам’ятати, що при застосування неоперативних методів лікування не завжди потрібно намагатися досягнути остаточного зникнення ГА при проведенні лікувального курсу, частіше достатньо
зупинити ріст ГА, яка в подальшому буде регресувати самостійно.
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Оперативне видалення ГА показане лише у наступних випадках:
• за неефективності консервативних методів лікування;
• за наявності косметичних дефектів, що обумовлені незадовільними наслідками консервативного лікування;
• вік дитини старше двох років, за вірогідності
подальшої травматизації, наприклад дитина
планує постійно відвідувати дитячу дошкільну
установу.
Методики оперативного лікування:
• повне одномоментне висічення ГА з пластикою
місцевими тканинами;
• порційне поетапне висічення ГА при її великих
розмірах;
• прошивання ГА по периферії за Крогіусом (з
можливим прошиванням живлячих судин) [11].
За наявності у дитини множинних ГА (гемангіоматоз) необхідне глибоке клінічне дослідження
пацієнта з метою діагностики ГА внутрішньої локалізації.
Застосування наведених методик лікування ГА
зовнішньої локалізації у дітей, які ґрунтувалися на
методі класифікаційного алгоритму, дозволило в
97% усіх спостережень досягти добрих та задовільних онкологічних, функціональних та косметичних
результатів лікування.

Висновки
1. Вибір лікувальної тактики у дітей з ГА зовнішньої локалізації повинен проводитись у кожному
випадку індивідуально, виключаючи безпідставне
очікування можливого регресу пухлини.
2. Вибір методу лікування ГА зовнішньої локалізації у дітей повинен ґрунтуватися на класифікаційному алгоритмі пухлини залежно від її клініко-морфологічних ознак.
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