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Метою роботи був аналіз результатів хірургіч-
ного лікування тотального аномального дренажу 
легеневих вен в ДУ «Національний й інститут сер-
цево-судинної хірургії НАМН України» за період з 
2007 по 2019 рр. Всього прооперовано 34 пацієн-
тів: з них 15 жіночої (44,1%) та 19 (55,8%) чоловічої 
статі. Один з них – чоловічої статі, повторно – двічі. 
Тобто проведено 36 оперативних втручань. Серед-
ній вік пацієнтів склав 109,3±101,4 днів (від 2 до 
505 днів), маса – 4,01±1,1 кг. У 17 пацієнтів вада 
діагностована пренатально та підтверджена Ехо-
КГ одразу після народження, в 10 випадках – при 
народженні. 31 пацієнтам точний анатомічний діаг-
ноз встановлено тільки на основі ЕхоКГ. У 14,2% 
(5) пацієнтів була супракардіальна форма анома-
лії, 57,1% (20) – інтракардіальна, 17,1% (6) пацієн-
тів – інфракардіальна і у 11,4% (4) – змішана. 100% 
легенева гіпертензія спостерігалася в 57,1% (20) 
випадків.  

У всіх випадках проведена радикальна корек-
ція тотального аномального дренажу легеневих 
вен, в 4-х випадках оперативне втручання було 
доповнено процедурою Рашкінда. Після оператив-
ного втручання з 34 пацієнтів 32 (94,1%) були випи-
сані. Таким чином, летальність склала 5,9%. В од-
ному випадку через 6 місяців проведена репласти-
ка тотального аномального дренажу легеневих вен 
і ще через 2 місяці – радикальна корекція. Після 
повторних оперативних втручань у пацієнта спо-
стерігалось покращення стану, і він був виписаний 
з клініки в задовільному стані.  

Причинами смерті серед пацієнтів були: про-
гресуюча серцева недостатність (n=1), яка була 
наслідком малих розмірів лівого шлуночка, один 
пацієнт помер на висоті легеневих гіпертензивних 
кризів, зумовлених підвищеною реактивністю леге-
невого судинного русла в ранньому післяоперацій-
ному періоді. 

Незважаючи на високу летальність, подібні 
оперативні втручання необхідно виконувати, оскі-
льки це єдиний шанс на порятунок цих пацієнтів та 
продовження їхнього життя, та можливість підготу-

вати їх до наступних хірургічних операцій. Також 
необхідно відмітити, що летальність постійно змен-
шується. 

Ключові слова: радикальна корекція, легеневі 
вени, рестеноз, тотальний аномальний дренаж. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є частиною НДР 
«Розробити та організувати систему надання екст-
реної та невідкладної кардіохірургічної допомоги 
пацієнтам з критичними вродженими вадами сер-
ця», № державної реєстрації 0118U001089. 

Вступ. Тотальний аномальний дренаж легене-
вих вен (ТАДЛВ) – критична ціанотична вада серця 
зі збагаченим легеневим кровотоком [1], яка зустрі-
чається в 6-8 випадках на 1000 дітей [1, 2]. Для 
вади характерна відсутність сполучення між леге-
невими венами (ЛВ) і лівим передсердям (ЛП) в 
поєднанні з збереженням ембріональних комуніка-
цій між системами ЛВ і системними венами. Вада 
характеризується значним анатомічним поліморфі-
змом, гемодинамічними розладами та клінічними 
проявами захворювання. У випадку обструкції від-
току крові з ЛВ пацієнти завжди потребують невід-
кладного хірургічного втручання, так як у цьому 
випадку її перебіг вкрай несприятливий: більше 50% 
дітей помирають протягом перших 3-х місяців жит-
тя, а 80% – до завершення першого року життя [3]. 
Перспективи даної категорії пацієнтів залежать не 
тільки від хірургічного лікування, але і від ранньої 
діагностики вади для вчасного надання високоспе-
ціалізованої хірургічної допомоги. Рання діагностика 
ТАДЛВ все ще залишається уразливим місцем вна-
слідок неможливості ехокардіографічно оцінити 
анатомічну картину та ступінь обструкції відтоку з 
ЛВ, а ангіографія є спірною внаслідок великої кіль-
кості потенційних ускладнень. Таким чином, в хірур-
гічному лікуванні даної вродженої вади серця (ВВС) 
все ще залишається багато білих плям.  

З наведеного вище метою даної роботи був 
аналіз результатів хірургічного лікування ТАДЛВ в 
ДУ «Національний й інститут серцево-судинної 
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хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» 
(ДУНІСССХ). 

Матеріал та методи дослідження. Лікування 
даної ВВС в ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України» 
за період з 2007 року по 2019 отримали 34 пацієн-
та. З них 15 жіночої (44,1%) та 19 (55,8%) чоловічої 
статі. Один з них – чоловічої статі, повторно – двічі. 
Критерієм відбору до критичної вади був повний 
тотальний аномальний дренаж ЛВ, вимагаючий 
екстреного хірургічного лікування. Тобто проведено 
всього 36 оперативних втручань. На день операції 
середній вік пацієнтів склав 109,3±101,4 днів, відпо-
відно маса у середньому 4,01±1,1 кг. У 17 пацієнтів 
вада була діагностована пренатально та підтвер-
джена ехокардіографічно (ЕхоКГ) одразу після на-
родження, в 10 випадках – при народженні, що до-
зволило одразу доставити пацієнтів у ДУНІСССХ 
для надання висококваліфікованої медичної допо-
моги.  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Батьки кожного пацієнта 
або їхні законні представники підписували інфор-
мовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі 
заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Діагноз ТАДЛВ, з врахуванням форми, визна-
чали на основі результатів клінічного обстеження 
та ЕхоКГ. З метою уточнення діагнозу 4 пацієнтам 
проведено катетеризацію порожнин серця з ангіо-
кардіографією. Первинній діагностиці вади сприяла 
рентгендіагностика, особливо при I, III и IV типах та 
вказана ЕхоКГ, контрастна МСКТ/магнітно-
резонансна томографія (МРТ), які верифікували як 
анатомічний варіант вади, так і топіку дренажу ЛВ 
(безпосереднє впадіння роздільними устями в  
ПП/системні вени, або дренажем через загальний 
венозний колектор) [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].  

У частини пацієнтів спостерігались дооперацій-
ні ускладнення: жовтяниця новонародженого, енте-
роколіт, нориця прямої кишки, вроджена пневмо-
нія – 2 випадки (в одному випадку супроводжува-
лась сепсисом), ішемічно-гіпоксемічна енцефало-
патія – 3 випадки, псевдокіста судинних сплетінь 
на рівні задніх рогів, кіста головного мозку. В одно-
му випадку спостерігалась генетична патологія – 
синдром Шерешевського-Тернера. Усе це усклад-
нювало майбутні хірургічні втручання. 

Слід зазначити, що 31 пацієнтам точний анато-
мічний діагноз встановлено тільки на основі ЕхоКГ. 

Це дозволило уникнути проведення ангіокардіогра-
фії, яка має суттєвий негативний вплив на стан 
пацієнтів у доопераційному періоді. Було встанов-
лено, що у 5 пацієнтів (14,2%) була супракардіаль-
на форма аномалії, у 20 (57,1%) – інтракардіальна 
форма, у 6 (17,1%) пацієнтів – інфракардіальна, і у 
4 (11,4%) – змішана. ЕхоКГ виявила, що 100% ле-
генева гіпертензія спостерігалася в 20 випадках 
(57,1%). Електрокардіографічно в усіх пацієнтів 
спостерігались ознаки перевантаження правих 
відділів серця. Також спостерігався характерний 
нормальний рівень артеріального тиску при низь-
ких показниках серцевого індексу. З метою профі-
лактики та корекції синдрому низького серцевого 
викиду в доопераційному періоді всім пацієнтам 
призначали діуретичну терапію фуросемідом  
(4 мг/кг/добу), а також інотропну підтримку за пот-
реби (добутамін 2-5 мкг/кг/хв). 

Результати дослідження. В усіх випадках 
була проведена радикальна корекція ТАДЛВ. Ра-
дикальна корекція ТАДЛВ (РКТАДЛВ) проводилась 
після стабілізації стану пацієнтів. Проводилась 
серединна стернотомія, підключення апарату 
штучного кровотоку. Надалі накладали анастомоз 
між ЛП та колектором легеневих вен, проводили 
закриття дефекту міжпередсердної перегородки та 
виконували перев’язку патологічного сполучення 
колектора ЛВ з судинами венозної системи. Крім 
того, в 4-х випадках подібне оперативне втручання 
було доповнено процедурою Рашкінда [11], яка 
іноді проводиться як екстрений варіант для розши-
рення дефекту при зондуванні в якості першого, 
життєрятуючого етапу, який дозволяє дещо від-
строчити основне втручання. 

Після оперативного втручання з 34 пацієнтів  
32 (94,1%) були виписані у відповідні стаціонарні 
клініки для продовження лікування. Таким чином 
летальність склала 5,9%. Відмінність з такими ін-
ших авторів [12, 13, 14] обумовлена малою вибір-
кою в наших дослідженнях. 

В одному випадку через 6 місяців проведена 
репластика ТАДЛВ і ще через 2 місяці – РКТАДЛВ. 
Після повторних оперативних втручань у пацієнта 
спостерігалось покращення, і він був виписаний з 
клініки в задовільному стані.  

У процесі виконання оперативного втручання 
спостерігались ускладнення (гемоліз – 1 випадок, 
набряк легень – 1 випадок, пневмоторакс – 1 випа-
док, перфорація підключичної артерії - 1 випадок, 
парез лівого купола діафрагми – 1 випадок, гостра 
серцева недостатність (СН) – 4 випадки), які надалі 
перейшли в післяопераційні: гостра шлуночкова не-
достатність, гостра СН – 3 випадки, дихальна недо-
статність – 1 випадок, синдром малого викиду з нир-
ковою недостатністю – 1 випадок, пневмоторакс –  
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1 випадок, гемоліз – 1 випадок, ателектаз лівої 
легені – 1 випадок, суправентрикулярна тахікар-
дія – 2 випадки, тріпотіння передсердь – 1 випадок. 
Надалі частина з них прогресували і стали причи-
нами летальних випадків. Тобто в післяопераційно-
му періоді померло 2 (5,8%) пацієнти. Причинами 
смерті серед пацієнтів були: прогресуюча серцева 
недостатність (n=1), яка була наслідком малих роз-
мірів лівого шлуночка, один пацієнт помер на висо-
ті легеневих гіпертензивних кризів, зумовлених 
підвищеною реактивністю легеневого судинного 
русла в ранньому післяопераційному періоді. Та-
ким чином, в цілому вони співпадали з подібними в 
інших дослідженнях [15, 16]. 

Аналіз та обговорення отриманих результа-
тів. ТАДЛВ, крім виражених порушень гемодинамі-
ки, характеризується ще й різким пригніченням 
фізіологічних функцій інших органів і систем та, як 
наслідок, їх недокровопостачання, що є причиною 
стрімкого погіршення функціонального стану таких 
пацієнтів і їх неминучої смерті у відсутності опера-
тивного втручання. Тому всілякі зволікання в на-
данні екстреної хірургічної допомоги таким пацієн-
там викликають прогресування СН та недостат-
ність інших органів і систем (хибне коло замкнуло-
ся), навіть до exitus letalis. Це обумовлено тим, що 
всі чотири легеневі вени від обох легень з'єднують-
ся в один широкий посудину-колектор. Цей колек-
тор окисненої в легенях артеріальної крові не зрос-
тається з ЛП (як в нормі), а з'єднується з венозною 
системою організму, зазвичай через велику вену. 
Тобто артеріальна кров, минаючи серце, потрап-
ляє у великі вени і в праве передсердя. Надалі, 
пройшовши через дефект міжпередсердної перего-
родки, вона опиниться в ЛП, і далі здійснює зви-
чайний шлях по великому колу кровообігу. Таким 
чином, уся кров з великого і малого кола кровообі-
гу надходить у праве передсердя, викликаючи об'є-
мне перевантаження правих відділів серця. Далі 
основна частина крові надходить в легеневе русло, 
створюючи значну легеневу гіперволемію. Менша 
частина змішаної венозної-артеріальної крові че-
рез міжпередсердне сполучення скидається в ЛП і 
прямує у велике коло кровообігу. Так як приплив 
крові до лівого шлуночка обмежує діаметр міжпе-
редсердного сполучення, часто виникає синдром 
низького серцевого викиду. Крім того, як вказува-
лось вище, є системна гіпоксемія, так як в аорту 
потрапляє змішана артеріовенозна кров [12, 13]. 
Таким чином, обов'язковий компонент аномалії – 
міжпередсердне сполучення. При цьому праві від-
діли серця і легенева артерія розширені; ліві відді-
ли серця, як правило, зменшені через низький кро-
воток через них. Стенози ЛВ можна відзначати при 
будь-якому типі дренажу. 

У внутрішньоутробному періоді дана вада не 
має великого гемодинамічного значення, так як 
легеневий кровоток мінімальний, оксигенація систе-
мної крові не порушена, а правий шлуночок в нормі 
відіграє провідну роль. Проблеми виникають у ви-
падках обструкції ЛВ або їх колектора, що призво-
дить до внутрішньоутробного формування високої 
легеневої гіпертензії, а в деяких випадках – до во-
дянки і загибелі плоду. В постнатальному періоді у 
більшості дітей розвивається критичний стан, що 
приводить до смерті – 33% з них на 1-му місяці 
життя. До 6 міс доживають в середньому 55%. У 
подальшому ймовірність загибелі знижується, 50% 
хворих досягають 15 років [16, 17, 18]. У цілому 
наші дані співпадають з даними інших дослідників. 

Діти з цією вадою народжуються доношеними, 
а серце певний час справляється з такою ситуаці-
єю. Проте цей час може бути дуже коротким, і за-
лежить від анатомії даної вади. Так життя дитини 
залежить: від величини міжпередсердного сполу-
чення – чим воно менше, тим важче артеріальній 
крові потрапити за призначенням у ліву половину 
серця; в цій лівій половині серця значна частина 
крові – просто венозна, тобто неокиснена, і во-
на знову нагнітається у велике коло. В результаті у 
дитини в артеріях починає циркулювати змішана 
кров: частково артеріальна, частково венозна. 
Остання надає синій колір шкірі, а особливо – кін-
чикам пальців, синюшний колір – губам, слизовій 
оболонці рота. Виникає гіпоксемія. При повному 
аномальному дренажі ціаноз може бути не дуже 
виражений, але він є, і це, як правило, стає поміт-
ним незабаром після народження. У більшій части-
ні випадків стан дітей з повним аномальним дрена-
жем ЛВ виявляється «критичним» з самого початку 
життя. Якщо нічого не робити, то вони загинуть вже 
через кілька днів або місяців [12, 13]. 

При тотальному (повному) аномальному дре-
нажі ЛВ всі ЛВ з'єднуються з правим передсердям 
або його венозними притоками. Жодна з них не 
впадає в ЛП. Таким чином, наявність міжпередсер-
дного сполучення обов'язкове для потрапляння 
крові, в тому числі оксигенованої, в системний кро-
вотік. Частота вади становить 0,06 на 1000 живо-
народжених, близько 1,5% - серед усіх ВВС, близь-
ко 1,5% - серед критичних ВВС [19, 20, 21].  

Найбільш поширена класифікація пороку за-
пропонована Darling і співавт. [22]: 

− Тип I – аномальний дренаж на супракарді-
альному рівні (в персистуючу ліву верхню 
порожнисту вену або в праву верхню порож-
нисту вену). Зустрічається найбільш часто 
(50% всіх випадків).  

− Тип ІІ – аномальний дренаж на кардіальному 
рівні (в праве передсердя або в коронарний 
синус), 20% випадків.  
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− Тип III – аномальний дренаж на інфракарді-
альному рівні, нижче діафрагми (в нижню 
порожнисту вену, портальну вену, печінкові 
вени, венозну протоку). Становить 20% ви-
падків. Інфракардіальний тип має найбільш 
важкий перебіг, більшість хворих без опера-
ції гинуть в перші 2 міс життя. 

− Тип IV – змішана форма, що включає попе-
редні варіанти. Припадає близько 10%. 

Сучасне хірургічне лікування дає цілком обна-
дійливі результати. Операція досить складна, вико-
нується на відкритому серці, і полягає в тому, що 
загальний колектор легеневих вен зшивається з 
ЛП, а отвір у міжпередсердній перегородці закри-
вається латкою. Таким чином відновлюється нор-
мальний кровообіг за двома розділеним колам. 
Віддалені результати операції також досить пози-
тивні – адже основна вада усунута. Однак діти по-
винні бути під наглядом кардіологів, тому що мож-
ливі ускладнення у вигляді порушень ритму або 
звуження легеневих вен в місцях накладання швів 
(це відбувається через те, що серце, яке перенес-
ло таку велику і складну операцію, продовжує рос-
ти). При цьому хірургічне втручання показано всім 
дітям з даною ВВС. Термін втручання залежить від 
ступеня гемодинамічних порушень. При обструкції 

відтоку операцію проводять одразу після встанов-
лення діагнозу. В інших випадках оптимальний вік 
для оперативного втручання – 2-6 міс. Вид операції 
варіює залежно від типу дренажу, проте загальна 
мета – перенаправлення потоку крові в ЛП. Крім 
того, необхідно усунути стенози ЛВ і колектора, що 
багато в чому визначає хороший післяопераційний 
результат. Також необхідно врахувати, що ТАДЛВ 
є однією з найбільш складних вроджених патологій 
серця і магістральних судин [12, 13]. Частота після-
операційних рестенозів ЛВ складає 17-41% [16, 17, 
23], потребуючих повторного втручання в перший 
рік після корекції у 14,4% пацієнтів [24]. 

Висновки. Незважаючи на високу летальність, 
подібні оперативні втручання необхідно виконува-
ти, оскільки це єдиний шанс на порятунок цих паці-
єнтів та продовження їхнього життя, можливість 
підготувати їх до наступних хірургічних операцій. З 
вдосконаленням методів діагностики та техніки 
оперативних втручань летальність постійно змен-
шується. 

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується розробка нових методів діаг-
ностики та лікування критичних вад серця, зокрема 
ТАДЛВ. 
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УДК 611.14:617-047.44 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТАДЛВ 
Иманов Э., Труба Я. П., Плиска А. И., Слобода А., Лазоришинец В. В. 
Резюме. Целью работы был анализ результатов хирургического лечения тотального аномального 

дренажа легочных вен в ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии НАМН Украины» за 
период 2007-2019 гг. Всего прооперовано 34 пациента: из них 15 женского (44,1%) и 19 (55,8%) мужчкого 
пола. Один з них – мужского пола, повторно – дважды. То есть проведено 36 оперативных вмеша-
тельств. Средний возраст пациентов составил 109,3±101,4 дней (от 2 до 505 дней), масса – 4,01±1,1 кг. У 
17 пациентов порок диагностирован пренатально и подтвержден Ехо-КГ сразу после рождения, в 10 слу-
чаях – при рождении. 31 пациентам точный анатомический диагноз установлен только на основании 
ЕхоКГ. У 5 (14,2%) пациентов была супракардиальная форма аномалии, у 20 (57,1%) – интракардиаль-
ная, у 6 (17,1%) пациентов – инфракардиальная, и у 4 (11,4%) – смешанная. 100% легочная гипертензия 
наблюдалась в 20 (57,1%) случаях.  

Результаты исследований. Во всех случаях проведена радикальная коррекция тотального аномаль-
ного дренажа легочных вен, в 4-х случаях оперативное вмешательство было дополнено процедурой 
Рашкинда. После оперативного вмешательства из 34 пациентов 26 (94,1%) были выписаны. Таким обра-
зом летальность составила 5,9%. В одном случае через 6 месяцев проведена репластика тотального 
аномального дренажа легочных вен, и еще через 2 месяца – радикальная коррекция тотального ано-
мального дренажа легочных вен. После повторных оперативных вмешательств у пациента наблюдалось 
улучшение состояния, и он был выписан из клиники в удовлетворительном состоянии.  

В послеоперационном периоде умерло 2 (5,9%) пациента. Причинами летальных случаев среди па-
циентов были: прогрессирующая сердечная недостаточность (n=1) вследствие малых размеров левого 
желудочка; один пациент умер на высоте легочных гипертензивных кризисов, обусловленых повышен-
ной реактивностью легочного сосудистого русла в раннем послеоперационном периоде. 
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Выводы. Несмотря на высокую летальность, подобные оперативные вмешательства необходимо 
выполнять, так как это единственный шанс на спасение этих пациентов и продление их жизни, и возмож-
ность подготовки к следующим хирургическим вмешательствам. Также необходимо отметить, что ле-
тальность постоянно уменьшается. 

Ключевые слова: радикальная коррекция, легочные вены, рестеноз, тотальный аномальный дре-
наж. 
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Analysis of the Results of Surgical Treatment of TAPVD 
Imanov E., Truba Ya. P., Plyska O. I., Sloboda A. O., Lazoryshynets V. V. 
Abstract. The purpose of the study was to analyze the results of surgical treatment of total abnormal pul-

monary vein drainage at the National Academy of Cardiovascular Surgery of the National Academy of Medical 
Sciences for the period from 2007 to 2019.  

Material and methods. During this period 34 patients were operated at the National Amosov Institute of Car-
diovascular Surgery, 15 female (44.1%) and 19 male (55.8%). One man was operated twice. The criterion for 
selection for critical defect was the total abnormal drainage of the pulmonary veins, requiring emergency surgi-
cal treatment. On the whole, 36 operations were performed. On the day of surgery, the average age of the pa-
tients was 109.3 ± 101.4 days (from 2 to 505 days), and their average weight was 4.01 ± 1.1 kg. 17 patients had 
the defect diagnosed prenatally and confirmed by Echo-KG immediately after birth. In 10 cases it was diag-
nosed at birth, which allowed the immediate delivery to the National Amosov Institute of Cardiovascular Surgery 
of the National Academy of Medical Sciences for the provision of highly qualified medical care. 

It should be noted that 31 patients had an accurate anatomical diagnosis based on Echocardiography 
alone. This helped avoid angiocardiography, which had a significant negative impact on the condition of patients 
in the preoperative period. It was found that in 14.2% (5) patients there was a supracardial form of anomaly, in 
57.1% (20) it was an intracardiac form, in 17.1% (6) patients it was infracardial and 11.4% (4) had a mixed form. 
Echocardiography revealed that 100% of pulmonary hypertension was observed in 57.1% (20) of cases. 

Results and discussion. . In all cases, surgery was performed to radically correct the total abnormal drain-
age of the pulmonary veins. In addition, in 4 cases, such a surgery was supplemented by the Rashkind proce-
dure. After surgery, 32 out of 34 patients (94.1%) were discharged to inpatient hospitals for continuing treat-
ment. Thus, the mortality rate was 5.9%. In one case of repeated operative intervention after 6 months, a total 
anomalous drainage of the pulmonary veins was performed, and after 2 months – RKTAPVD. After repeated 
surgical interventions, the patient experienced improvement, and he was discharged from the clinic in satisfac-
tory condition. 

During surgery, the following complications were observed: hemolysis – 1 case, pulmonary edema – 1 case, 
pneumothorax – 1 case, perforation of the subclavian artery – 1 case, paresis of the left dome of the diaphragm – 
1 case, acute heart failure – 4 cases which transferred into the postoperative complications. They were: acute 
ventricular failure, acute heart failure – 3 cases, respiratory failure – 1 case, small ejection syndrome with renal 
failure – 1 case, pneumothorax – 1 case, hemolysis – 1 case, atelectasis left th lung – supraventricular tachycar-
dia – 2 cases, atrial flutter – 1 case. Later they became the cause of fatal cases – in the postoperative period 2 
(5.9%) patients died. The causes of death among patients were: progressive heart failure (n=1), which was a 
consequence of small size of the left ventricle; pulmonary hypertensive crises (n=1), due to increased reactivity of 
the pulmonary vascular bed in the early postoperative period. There was also a respiratory failure – 1 case; per-
foration of the left atrium during the Rashkind procedure – 1 case; surgical bleeding – 1; supraventricular tachy-
cardia with development of arrhythmogenic shock – 1, acute heart failure – 3 cases (among them there was 1 left 
ventricular failure due to myocardial infarction, 1 right ventricular failure due to thrombosis of the pulmonary ar-
tery, 1 lower thoracic artery). Thus, the results coincided with similar ones in other studies. 

Conclusion. Despite the high lethality, such surgical interventions should be performed, as this is the only 
chance to save these patients and prolong their life, and to prepare them for the next surgery. It should also be 
noted that the fatality rate is constantly decreasing. 

Keywords: radical correction, pulmonary veins, restenosis, total abnormal drainage. 
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