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СпонтаннийСпонтанний розриврозрив печінкипечінки
Спонтанний розрив печінки є рідкісним і небезпечним для
життя станом, що важко діагностується. 

Caremani M, Tacconi D, Lapini L. J. Ultrasound, 2013; 26 (4):  179-86.

Причини

У вагітних та породіль
Пухлини печінки (гепатоцелюлярна карцинома, 
аденома, гемангіангіома, метастази, фокальна вузлова
гіперплазія)

Цироз печінки
Абсцеси
Паразитарні та непаразитарні кісти печінки
Амілоїдоз
Ізольований, за відсутності патології печінки – рідко.



 Асоціація спонтанного
розриву печінки з
вагітністю була вперше
описана Д. Аберкромбі

 J. Abercrombie 
Hemorrhage of the liver. 
Lon Med Gaz. 1844;
34:792-4).

 З тих пір у світовій
літературі були описані
> 200 випадків розриву
печінки під час/по
завершенню вагітності.

J. Abercrombie
1780-1844



АктуальністьАктуальність проблемпроблемии
 Спонтанний розрив печінки у вагітних та породіль

зустрічається рідко, 1 випадок на 45 000 – 250 000 
пологів (Smith LG, Moise KJ, Dildy GA, Carpenter RJ. Obstet 
Gynecol. 1991;77:171-5).

 Материнська летальність при крововиливах і розривах
печінки з наступною кровотечею – 18-86% (Haram K, 
Svendsen E, Abildgaard U. BMC Pregnancy and Childbirth, 2009; 9 (8).

 Перинатальна летальність – 35-85% (Gyan AN, Srivastava G, 
Assad K. Arch Gynecol Obstet 2006: 104-107; Merchant SH, Mathew 
P, Vanderjagt Obstet Gynecol 2004; 103: 1055-1058).

 80% випадків розриву печінки під час вагітності
припадає на повторнонароджуючих жінок із середнім
віком > 30 років. Частіше – в 3-му триместрі вагітності
або відразу після пологів. (Heny CP, Lim AE, Brummelkamp 
WH. Surg Gynecol Obstet. 1983;156:593-6).



 В 75% випадків має місце
розрив правої частки печінки, в
11% – лівої частки, в 14% – обох
часток (Henny C. P., Lim A. E., 
BrummelkamP W. H. et al. Surg Gynecol 
Obstet, 1982,156 : 593-8). 

 Клінічні ознаки – нехарактерні, 
найбільш часто – біль в
епігастрії (69,5%) (Rinehart B., 
Terrone D., Magann E., Obstet Gynaecol 
Surv, 1999, 54 : 196-202). 

 «Золотий» стандарт
діагностики – КТ та/або
діагностична лапароскопія. 
Остання є найбільш
інформативним і об'єктивним
методом діагностики
підкапсульних гематом та
двухмоментних розривів
печінки. In: Vikal Chandra Shakya, Mohan Chandra Regmi, 

Pannalal Sah et al. Pan African Medical Journal. 2013; 
14:36. 





У 92,8% випадках причиною спонтанного
розриву печінки є гіпертензивні розлади під
час вагітності без/з HELLP-синдромом.

У 7,2% випадках – інші причини.  

(Vigil-De Gracia P, Ortega-Paz L. Int J Gynaecol Obstet. 2012 
Sep;118(3):186-9). 

ПричиниПричини спонтанногоспонтанного розривурозриву
печінкипечінки уу вагітнихвагітних



ПЕЛІОЗ

Термін «пеліоз» (peliosis) походить від
грецького слова, що означає «темний» або
«пурпурний» і відображає колір паренхіми
печінки у пацієнтів з пеліозом.

Пеліоз печінки (також: пурпурний гепатит, 
пеліозний гепатит, рeliosis hepatis) –
безсимптомне захворювання, при якому в
печінці хаотично виникають множинні
заповнені кров'ю кістозні (лакунарні) 
порожнини. 

Категорія МКХ-10: Пеліоз печінки (K76.4) 





ЕпідеміологіяЕпідеміологія
Стать: Всі

Співвідношення статей (ч/ж): 1/1. Імовірно, у старшій
віковій групі дещо частіше страждають чоловіки

Вік: переважно дорослий. Випадків пеліозу у дітей
зафіксовано значно менше, ніж у дорослих (практично
описані поодинокі випадки, які пов’язані в основному з
хворобою Ходжкіна). Однак дитячий вік пацієнта не
виключає діагнозу пеліозу, описані випадки
ембріонального пеліозу.

Ознака поширеності: не зрозумілі в зв’язку з низькою
поширеністю (описано декілько сотен спостережень) та
рідкістю діагностики (у легких випадках захворювання
протікає безсимптомно і є випадковою знахідкою на
МРТ, КТ або аутопсії). 



ЕтіологіяЕтіологія тата клінікаклініка

Етіологія: Розвиток печінкового пеліозу асоціюється з
гормонами (пероральні контрацептиви, анаболічні
стероїди, глюкокортикоїди), азатіоприном (імуран), 
особливо у пацієнтів після трансплантації нирки.

Клініка: Перебіг печінкового пеліозу зазвичай
безсимптомний, але іноді ускладнюється розривом
кіст з кровотечею (іноді фатальною) або розвитком
явної патології печінки, що характеризується
жовтяницею, гепатомегалією та печінковою
недостатністю. 
Безсимптомні випадки можуть бути виявлені лише
випадково, на підставі невеликих змін
функціональних печінкових тестів або при УЗД.







In: R. Iannaccone, M.P. Federle, G, Brancatelli et al. 
AJR:187, July 2006



ГістологічніГістологічні данідані

In: Sun-Keun Choi, Jun-Shuo Jin, Soon-Gu Cho, et al.          
World J Gastroenterol. 2009 November 21; 15(43): 
5493-5497.



Спонтанний розрив печінки під час вагітності у пацієнтки з
пеліозом печінки

В статті S. Cimbanassi et al. (2015) описаний випадок розриву
печінки у 53-річної першовагітної в терміні 27 тижнів, що
мала фосфоліпідний синдром, котра була госпіталізована
з приводу спонтанного гемоперитонеуму. Основною
причиною пеліозу печінки автори вважають призначення
статевих стероїдів в програмі екстракорпорального
запліднення.
Оперативне лікування: сегментектомія печінки.
Виписана на 18 день після операції в задовільному стані. 





ССase reportase report
 Пацієнтка М., 24 роки, переведена з пологового відділення центральної

районної лікарні Вінницької області у ВОКЛ ім. М.І. Пирогова з діагнозом:
ІV передчасні пологи в 31-32 тиж. оперативним шляхом (кесарів розтин). 
Часткова злукова кишкова непрохідність? Інфільтрат правої підреберної
ділянки? Перитоніт?

 An.morbi: 6 днів тому в ЦРЛ Вінницької області була розроджена
оперативним шляхом (КР в нижньому сегменті) з приводу крайового
передлежання плаценти з частковим передчасним відшаруванням в
ургентному порядку.  Оперативне втручання без особливостей. 

 На 6-ту добу післяпологового (післяопераційного) періоду після операції КР, у
жінки раптово, в стані спокою в положенні лежачи раптово з’явився різкий
біль в правій підреберній ділянці з іррадіацією в праве плече.

 Виявлено зростання лейкоцитозу крові з 12,8 Г/л до 18,5 Г/л, у лейкоцитарній
формулі зсув вліво до паличкоядерних нейтрофілів (17%), відсутність змін з
боку показників червоної крові (гемоглобін 95 г/л, еритроцити 3,0 Т/л
впродовж 5 годин спостереження), біохімічні показники в нормі.

 УЗД органів черевної порожнини та обзорна рентгенографія органів черевної
порожнини: інфільтрат підпечінкового простору. 



ССase reportase report
 Об’єктивно: Через 9 годин з моменту виникнення больового синдрому

відмічено погіршення стану хворої. ЧД 22-24/хв., ЧСС - 100/хв., АТ – 85/60 мм
рт. ст. (шоковий індекс – 1,2). Діурез по сечовому катетеру біля 80 мл. У
хворої з’явилися симптоми подразнення очеревини, констатовано розвиток
перитоніту. 

 Інтенсивна терапія: оксигенотерапія; інфузійна терапія (0,9% розчин натрію
хлориду, гелофузин), вазопресорна підтримка (дофамін),  
антибіотикотерапія (меронем, гатифлоксацин, метрогіл), симптоматическая
терапия.

 Враховуючи зниження рівня гемоглобіну з 95 до 76 г/л прийнято рішення
(консиліум) про оперативне втручання в ургентному порядку за життєвими
показами з приводу вірогідної внутрішньочеревної кровотечі та
геморагіного шоку.

 Анестезіологічне забезпечення: ризик (ASA)-4Е. В/в+ШВЛ. Анестетик: 
кетамін. Міорелаксант: ардуан. Анальгетик: фентаніл. На тлі інфузії
вазопресорних препаратів (дофамін, норадреналін). 

 Операция: Релапаратомія. Ушивання множинних розривів печінки. 
Тампонада печінки методом damage-control (˃10 см). Дренування черевної
порожнини.

 Діагноз: Множинні спонтанні розриви печінки з розчавленням тканин
печінки, множинні гематоми печінки у жінки у післяпологовому періоді (КР в
нижньому сегменті). ІV передчасні пологи у 31-32 тижні. Гемоперитонеум. 
Профузна внутрішньочеревна кровотеча. Геморагічний шок ІV ст. СПОН. ДВЗ-
синдром. ДН І ст. (РДС) 



ССase reportase report



 Ускладнення операції: 

• кровотеча 10 000 мл (> 3,6% маси тіла; > 70% від ОЦК), 

• геморагічний шок IV cт. (АТ до 50/0 мм рт. ст., ЧСС – 150/хв.),

• ДВЗ в стадії коагулопатії споживання (підвищена кровоточивість
тканин, тромбоцити - 70 Т/л, ПТІ - 23%, фібриноген – 2 г/л).

 Проведено переливання:

• кристалоїдні розчини: розчин NaCl 0,9% – 3600 мл, стерофундин – 1500 мл, 

• волютенз – 1000 мл,

• еритроцитарна маса – 5360 мл (співвідношення СЗП та еритроцитаної маси 1 : 1)

• свіжозамороженна плазма – 4140 мл,

• кріопреципітат дозою 10 доз

• транексамова кислота 1000 мг,

• октаплекс 2000 мг (4 фл) + віт. К1

• новосевен сумарною дозою 19 мг

• кальцію хлорид

ССase reportase report

Всього: 15 600 мл





НАКАЗ МОЗ України № 205 від 24.03.2014 : 
Інфузійно-трансфузійна терапія акушерської
крововтрати (Р.О. Ткаченко О.М.Клигуненко)



• Проведено лікування : продовжена ШВЛ з FiO2 60%, 
ПТКВ 5 см вод. - 15 годин + PCV, FiO2 49% - 10 годин. 

• Антибактеріальна, інфузійна, гемостатична, 
знеболююча, гепатопротективна терапія, 
переливання препаратів крові із замісною метою, 
лікування коагулопатії.

• Через 14 годин з моменту завершення оперативного
втручання пацієнтка була переведена з операційної
у ВАІТ. На час переводу у ВАІТ: стан клінічно
стабільний, притомна, гемодинаміка стабільна, 
дихання апаратне, ознак ДВЗ-синдрому немає.

• На 2-у добу транспортована у національний інститут
хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова

ССase reportase report



Г. Климт. 
Ожидание - Древо жизни - Свершение


