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Реферат
Мета. Покращення якості лікування хворих із хронічним гемороєм ІІІ–IV стадій шляхом використання ультразвукової
енергії під час оперативного втручання.
Матеріали і методи. Представлено результати лікування 129 пацієнтів із хронічним гемороєм ІІІ–IV стадій: у 58 пацієнтів використовували ультразвукову енергію (1–ша досліджувана група – основна); у 71 пацієнта виконували операції
за стандартною методикою (2–га досліджувана група – контрольна).
Результати. Середня тривалість оперативного втручання у пацієнтів 1–ї групи становила (15,8 ± 1,7) хв, 2–ї групи –
(38,6 ± 1,5) хв (р < 0,05). На біль у післяопераційному періоді пацієнти 1–ї групи скаржились протягом (3,4 ± 0,2) доби,
2–ї групи – протягом (7,5 ± 0,5) доби (р < 0,05). У пацієнтів 1–ї групи з метою знеболювання застосовували лише ненаркотичні аналгетики протягом (3,4 ± 0,2) доби; у пацієнтів 2–ї групи наркотичні засоби знеболювання використовували (2,1 ± 0,2) доби, ненаркотичні – (5,4 ± 0,3) доби. Після оперативного втручання у пацієнтів 2–ї групи рівень больового синдрому в 1–шу добу відповідав (9,1 ± 0,4) бала, що у 2,4 разу вище, ніж у пацієнтів 1–ї групи (р < 0,05). Середня
тривалість перебування у стаціонарі прооперованих пацієнтів 1–ї групи становила (2,8 ± 0,2) доби, 2–ї групи – (4,3 ±
0,4) доби (р < 0,05).
Висновки. Використання ультразвукової енергії дозволяє скоротити тривалість оперативного втручання, середній
термін перебування пацієнта у стаціонарі, зменшити рівень больового синдрому. Крім цього, у разі застосування ультразвуку відпадає потреба використовувати в післяопераційному періоді наркотичні аналгетики. Показники якості життя протягом 6 міс після операції кращі у пацієнтів, яких оперували з використанням ультразвукової енергії, ніж у пацієнтів, яким виконували класичну гемороїдектомію.
Ключові слова: ультразвук; операція; хронічний геморой.

Abstract
Objective. Improvement of quality of the patients’ treatment, who suffer chronic hemorrhoids Stages ІІІ–IV, applying ultrasound energy intraoperatively.
Materials and methods. The results of treatment are presented of 129 patients, suffering chronic hemorrhoids Stages ІІІ–IV:
in 58 of them ultrasound energy was applied (Group I – the main), and in 71 – a standard procedure was performed (Group II
– a control one).
Results. Average duration of the operation have constituted in patients of Group I – (15.8 ± 1.7) min, and in Group II – (38.6 ±
1.5) min (р < 0.05). Postoperatively the patients of Group I have complained of pain during (3.4 ± 0.2) days, while in the Group
II – during (7.5 ± 0.5) days (р < 0.05). In the patients of Group I only nonnarcotic analgetics during (3.4 ± 0.2) days; while in the
Group II narcotic preparations were needed (2.1 ± 0.2) days, and nonnarcotic – (5.4 ± 0.3) days. Postoperatively in the Group II
patients the pain syndrome level on the first day have constituted (9.1 ± 0.4) points, what is in 2.4 times higher, than in Group
I (р < 0.05). Average stationary stay have constituted in the operated patients of Group I (2.8 ± 0.2) days, and in the Group II –
(4.3 ± 0.4) days (р < 0.05).
Conclusion. Application of the ultrasound energy permits to shorten the operation duration, average duration of stationary
stay of the patients, and to reduce the pain syndrome level. Also, while application of ultrasound, the necessity to use narcotic
analgetics postoperatively is eliminated. The quality of life indices during 6 mo postoperatively were better in the patients, who
were operated, using ultrasound, than in those, to whom classic hemorrhoidectomy was performed.
Кeywords: ultrasonography; оperation; chronic hemorroids.

Хронічний геморой – одне з найпоширеніших захворювань сучасного людства. За даними різних авторів, захворюваність на хронічний геморой становить від 4 до
20% [1]. Крім того, більшість населення у світі у віці від 45
до 65 років має скарги, які обумовлені проявами хроніч-
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ного геморою [2]. За різними джерелами, захворюваність
на геморой в Україні становить 130 – 150 спостережень на
1000 населення. Така розповсюдженість геморою у першу
чергу пов’язана із гіподинамією, яка зростає, збільшенням
кількості пацієнтів з надмірною масою тіла, змінами в хар-
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чуванні, постарінням населення і, як наслідок, збільшенням кількості хворих із закрепом, що є основним механізмом у подальшому розвитку геморою. Незважаючи на наявність численних сучасних високотехнологічних методів хірургічного лікування хронічного геморою, проблема лікування даного захворювання є надзвичайно актуальною [3]. Це пов’язано з відносно тривалим стаціонарним лікуванням, періодом больового синдрому та реабілітаційним періодом, застосуванням аналгетиків та місцевого лікування. Крім того, використання сучасних технологій із застосуванням новітніх витратних матеріалів
значно підвищує собівартість оперативного втручання,
і воно в такому виконанні стає економічно дорогим [4].
Застосування класичної операції Мілігана–Моргана в лікуванні хронічного геморою та його ускладнень в теперішній час не задовольняє вимог як пацієнтів, так і хірургів – проктологів. Є повідомлення про успішне застосування електрокоагулятора та радіохвильового скальпеля в лікуванні хворих із хронічним гемороєм III–IV стадій [5]. На даний час відомо про розповсюджене використання ультразвукової енергії в хірургічній, гінекологічній, урологічній, травматологічній практиці тощо. Як показує досвід окремих авторів, використання ультразвуку в
операціях є безпечним, ефективним і економічно доцільним [6, 7]. Під час оперативного втручання з використанням ультразвукових ножиць забезпечуються стійкий гемостатичний ефект, швидке роз’єднання тканин із мінімальним, на відміну від електричної енергії, білатеральним пошкодженням та дозований безпечний розтин, який
автоматично контролюється генератором [8, 9]. З огляду
на це стає актуальним питання застосування ультразвукової енергії в лікуванні хронічного геморою ІІІ–IV стадій.
Мета дослідження: покращення якості лікування хворих
із хронічним гемороєм ІІІ–IV стадій шляхом використання ультразвукової енергії під час оперативного втручання.
Матеріали і методи дослідження
За період із 2012 по 2019 р. у хірургічній клініці
Київської міської клінічної лікарні №1 було прооперовано 129 пацієнтів із хронічним гемороєм ІІІ–IV стадій: 58
пацієнтів – із використанням ультразвукової енергії (1–

ша група – основна); 71 пацієнт – за стандартною методикою (2–га група – контрольна). Всім 129 пацієнтам операцію гемороїдектомії виконували за стандартною методикою Мілігана–Моргана: видалення зовнішніх та внутрішніх гемороїдальних вузлів на 3–й, 7–й та 11–й годинах умовного циферблата з обробкою судинних гемороїдальних гілок. У пацієнтів 2–ї групи судинну ніжку
перев’язували з використанням атравматичної нитки 3/0,
що не розсмоктується, а рани закривали шляхом відновлення слизової оболонки ниткою 3/0, що розсмоктується (рис. 1, а). На відміну від пацієнтів 2–ї групи, у пацієнтів 1–ї групи виконували розтин тканин та обробку судин
гемороїдальних вузлів за допомогою ультразвукових ножиць «Harmonic ACE» компанії «Ethicon» без використання ниток (рис. 1, б).
У 1–й групі було 35 (60,3%) чоловіків і 23 (39,7%) жінки,
у 2–й групі – відповідно 40 (56,3%) та 31 (43,7%). Середній
вік пацієнтів 1–ї групи становив (45,4 ± 0,6) року, 2–ї групи – (46,3 ± 0,7) року. Пацієнтів із ІІІ стадією хронічного геморою у 1–й групі було 37 (63,8%), у 2–й групі – 48
(67,6%); з IV стадією – відповідно 21 (36,2%) та 23 (32,4%).
Середня тривалість захворювання до операції пацієнтів
1–ї групи становила (10,6 ± 0,2) року, 2–ї групи – (11,2 ±
0,3) року. Статистично достовірної різниці між порівнюваними групами пацієнтів за віком, статтю, тривалістю захворювання не виявлено.
Ефективність лікування оцінювали за тривалістю оперативного втручання, післяопераційного больового синдрому, призначення знеболювальних препаратів, середнім
терміном перебування хворого у стаціонарі, тривалістю
реабілітаційного періоду та тимчасової втрати працездатності. Ступінь прояву больового синдрому оцінювали за загальновідомою бальною візуально–аналоговою
шкалою, згідно з якою 1 балом оцінюють відсутність болю, 10 балами – нестерпний біль. Крім того, враховували
наявність ускладнень та оцінювали якість життя (ЯЖ) після операції відповідно до опитувальника SF–36 (The Short
Form – 36). Даний опитувальник передбачає для кожної
шкали оцінку від 0 до 100 балів. Більша кількість балів відповідає більш якісному життю пацієнта. Оцінка у 100 балів означає повне здоров’я.

а

б
Рис. 1.
Видалення гемороїдального вузла за Міліганом–Морганом стандартним методом (а)
і за допомогою ультразвукових ножиць (б).
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У дослідженні використовували клінічні, лабораторні,
інструментальні, патоморфологічні та статистичні методи. Обов’язково кожного пацієнта оглядали per rectum,
напередодні або в день операції виконували фіброколоноскопію. Після операції з метою оцінки її ефективності
та спостереження за пацієнтами призначали повторний
огляд через 1, 3, 6 та 12 міс. Дані опрацьовували статистично на персональному комп’ютері з використанням
програми Statsoft Stаtistica 6.0.
Результати
Середня тривалість оперативного втручання у пацієнтів 1–ї групи становила (15,8 ± 1,7) хв, 2–ї групи – (38,6 ±
1,5) хв (р < 0,05). На біль у післяопераційному періоді пацієнти 1–ї групи скаржилися протягом (3,4 ± 0,2) доби,
2–ї групи – (7,5 ± 0,5) доби (р < 0,05). У пацієнтів 1–ї гру-

б

а

пи з метою знеболювання застосовували лише ненаркотичні аналгетики протягом (3,4 ± 0,2) доби, у пацієнтів 2–ї
групи наркотичні засоби знеболювання використовували (2,1 ± 0,2) доби, ненаркотичні – (5,4 ± 0,3) доби. За даними візуально–аналогової шкали болю ми спостерігали суттєву різницю між пацієнтами 1–ї та 2–ї досліджуваних груп (табл. 1).
Так, у 1–шу добу після оперативного втручання у пацієнтів 2–ї групи рівень больового синдрому був у 2,4 разу
вище, ніж у пацієнтів 1–ї групи (р < 0,05). Відповідно пацієнти 2–ї групи потребували застосування наркотичних
аналгетиків більш як 2 доби. Подальше динамічне спостереження показало, що така ж тенденція зберігалась до виписки пацієнтів із стаціонару.
У 1–й групі середня тривалість перебування у стаціонарі прооперованих пацієнтів становила (2,8 ± 0,2) доби,

в

Рис. 2.
Гістологічне дослідження препаратів видалених гемороїдальних вузлів:
а – лінія резекції; б – межа електрокоагуляції; в – перекриття кровоносних судин.
Фарбування гематоксиліном та еозином. î200.
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у 2–й групі – (4,3 ± 0,4) доби (р < 0,05). Тривалість реабілітаційного періоду та періоду тимчасової втрати працездатності у 1–й групі становила відповідно (11,4 ± 0,9) та
(14,2 ± 1,2) доби, у 2–й групі – відповідно (19,4 ± 1,2) та
(23,7 ± 1,8) доби (р<0,05).
Об’єм крововтрати під час гемороїдектомії у пацієнтів
2–ї групи був близько (97,4 ± 12,6) мл, у пацієнтів 1–ї групи крововтрати майже не було.
На гістологічних препаратах видалених гемороїдальних вузлів пацієнтів 1–ї групи детально прослідковувалась
лінія резекції з чіткою межею електрокоагуляції, в якій
видно надійне перекриття кровоносних судин (рис. 2).
Протягом одного року спостереження у пацієнтів 1–ї
групи ускладнень не було зафіксовано. У цей же період у
2 хворих 2–ї групи було відмічено лігатурні нориці, у 1 –
кровотечу з післяопераційної рани. Смертності як у 1–й,
так і у 2–й групі не спостерігали.
Майже всі показники фізичного та психічного здоров’я,
оцінені за опитувальником SF–36, прооперованих пацієнтів 1–ї групи протягом першого місяця спостереження були набагато вище, ніж відповідні показники пацієнтів 2–ї групи (табл. 2). Так, у пацієнтів 1–ї групи показник ФФ через місяць після операції був на 37,6% вище, а
показник ІБ на 17,3% менше відповідних показників пацієнтів 2–ї групи. Також показник ЖА на 23,2% був вище
у хворих 1–ї групи. Однак протягом подальшого спостереження різниця за показниками ЯЖ між пацієнтами 1–ї
та 2–ї групи через 3 міс зменшувалася, а через 6 міс майже не визначалася.
Обговорення
Проблема хірургічного лікування хронічного геморою
III–IV стадій обумовлена чутливістю для пацієнта анатомічної зони розташування патології, значною травмою
під час операції, тривалими післяопераційним та реабілітаційним періодами, значними економічними витратами
тощо [10]. На даний час майже немає повідомлень про використання ультразвуку в сучасній проктології. Але є багато досліджень, результати яких демонструють успішне
застосування даної енергії в хірургічному лікуванні іншої
патології черевної порожнини та заочеревинного простору. В нашому дослідженні було запропоновано з метою покращення якості оперативного лікування хронічного геморою III–IV стадій використання ультразвукової
енергії. Виконуючи гемороїдектомію за стандартною методикою Мілігана–Моргана, замість звичайних лігатур ми
використовували ультразвукові ножиці «Harmonic ACE»
компанії «Ethicon». Використання ультразвукової енергії під час оперативного лікування з метою роз’єднання
тканин та гемостазу на відміну від стандартного механічного розтину тканин та накладання лігатур дозволяє набагато швидше завершити оперативне втручання, виконати його майже безкровно та значно зменшити операційну травму. Однією з головних скарг пацієнта в післяопераційному періоді є біль у ділянці оперативного втручання, який змушує використовувати навіть наркотичні
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аналгетики [11]. Спричиняють цей біль велика механічна травма та наявність лігатур. Використання ультразвуку
позбавляє цих проблем. Біль пацієнта після операції майже не непокоїть та легко усувається використанням звичайних знеболювальних препаратів. Як показують проведені дослідження, ЯЖ пацієнтів після гемороїдектомії
з використанням ультразвуку в перші 6 міс набагато краще, ніж ЯЖ пацієнтів після стандартної гемороїдектомії
за Міліганом–Морганом. Таку суттєву тривалу різницю
між досліджуваними групами пацієнтів можна пояснити
значно меншою травмою у чутливій анатомічній зоні та
малим післяопераційним рубцем за відсутності в ділянці будь–яких сторонніх тіл (лігатур). Яскравим підтвердженням клінічної картини гладкого перебігу післяопераційного періоду у пацієнтів після гемороїдектомії із застосуванням ультразвукової енергії є дані патоморфологічного дослідження, які вказують на надійне перекриття судин та відсутність грубого порушення в морфології
пересічених тканин.
Висновки
Використання ультразвукової енергії дозволило у пацієнтів 1–ї групи скоротити тривалість оперативного лікування на 22,8 хв та середній термін перебування пацієнта у стаціонарі на 1,5 доби (р < 0,05). Рівень больового
синдрому після оперативного втручання у пацієнтів 1–ї
групи в 1–шу добу був у 2,4 разу нижче, ніж у пацієнтів 2–ї
групи (р < 0,05). Крім того, у пацієнтів 1–ї групи не використовували наркотичних аналгетиків, тоді як у пацієнтів
2–ї групи їх застосовували протягом 2,1 доби (р < 0,05).
Показники ЯЖ у перші 3 міс після операції були набагато краще у пацієнтів 1–ї групи.
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