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ПОДХОД К УСТАНОВЛЕНИЮ ПОКАЗАНИЙ
К ПРОГРАММИРОВАННОЙ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ
И. В. Иоффе, В. В. Лесной
Луганский государственный медицинский университет

APPROACH TO ESTABLISHMENT OF INDICATIONS
FOR PROGRAMMED SANATION OF ABDOMINAL CAVITY
IN DIFFUSE PERITONITIS
I. V. Joffe, V. V. Lesnoy
Lugansk State Medical University
дной из нерешенных про
блем хирургии является ле
чение разлитого перитони
та. Предметом дискуссии
является выбор способа его лечения
[1, 2]. В настоящее время применяют
3 основных способа.
1. Полузакрытый — стандартная
технология
с
дренированием
брюшной полости.
2. Комбинированный — сочета
ние стандартного способа с про
граммированной видеоэндоскопи
ческой санацией брюшной полости.
3. Полуоткрытый — сочетание
стандартного способа с программи
рованной хирургической санацией
брюшной полости.
Показания к продолжению либо
завершению программированной
релапаротомии разноречивы, в
большинстве наблюдений опира
ются на опыт, знание и интуицию
оперирующего хирурга, что являет
ся субъективным моментом и свиде
тельствует об отсутствии четко оп
ределенных критериев окончания
цикла санации [3, 4]. Современные
шкалы оценки тяжести состояния
больных — прогностический ин
декс релапаротомии (J. Pusajo, 1993),
индекс брюшной полости (В. С. Са
вельев, 1997), мангеймский индекс
перитонита — не учитывают тя
жесть ЭН у пациента. Об актуальнос
ти проблемы свидетельствуют пока

О

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проанализированы результаты лечения 33 больных по поводу разлитого перито!
нита, у которых после операции применяли тактику программированной хирурги!
ческой санации брюшной полости. Показания к релапаротомии устанавливали на
основе шкалы оценки тяжести энтеральной недостаточности (ЭН). Проанализи!
рованы причины смерти больных и возникновения осложнений в зависимости от
сроков и частоты выполнения релапаротомии.
Ключевые слова: перитонит; энтеральная недостаточность; релапаротомия.

Abstract
The results of treatment of 33 patients, suffering diffuse peritonitis, with postoperative!
ly applied tactics of the programmed surgical sanation of abdominal cavity were ana!
lyzed. Indications for relaparotomy were established, based on the estimation scale for
the enteral insufficiency severity. The patients death and the complications causes
were analyzed, depending on terms and rates of relaparotomy conduction.
Кey words: peritonitis; enteral insufficiency; relaparotomy.

затели летальности, которые в раз
ных клиниках составляют от 16,7 до
71,6% [5 — 8].
Таким образом, необходима раз
работка новых способов установле
ния показаний к выполнению рела
паротомии на основании оценки
тяжести ЭН.
Цель исследования: разработать
объективные показатели, основан
ные на бальной системе шкалы
оценки ЭН, для принятия решения о
применении соответствующей ле
чебной тактики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу работы положен анализ
результатов лечения 33 больных,

оперированных в хирургических
отделениях больниц г. Луганска за
период 2013—2015 гг.
Мужчин было 25 (83%), женщин
— 8 (17%), возраст больных от 18 до
75 лет.
Причинами возникновения раз
литого перитонита были: перфора
тивная язва двенадцатиперстной
кишки — у 6 больных, острая непро
ходимость кишечника — у 7, острый
аппендицит — у 9, острый деструк
тивный холецистит — у 4, травмати
ческое повреждение органов брюш
ной полости — у 5. В диагностичес
кой программе использовали мето
ды общеклинического и биохими
ческого исследования крови в дина
мике, рентгенологические, ультра
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звуковые методы, шкалу оценки тя
жести ЭН.
Все больные оперированы под
эндотрахеальным наркозом через 1
— 2 ч после проведения краткой
предоперационной
подготовки,
предусматривавшей коррекцию на
рушений обмена. Источник разли
того перитонита у всех больных ус
транен открытым способом. После
осуществления основных этапов
операции проводили новокаино
вую блокаду корня брыжейки, де
компрессию тонкой кишки путем
назоинтестинальной интубации с
использованием многоканального
зонда. Завершали оперативный при
ем с учетом клинических и интрао
перационных данных, путем нало

жения закрытой лапаростомы и со
здания условий для проведения
этапной программированной сана
ции брюшной полости.
В качестве значимых клиничес
ких факторов, определяющих пока
зания к выбору этапного хирургиче
ского лечения распространенного
перитонита, отобраны такие.
1. Разлитой фибринозно—гной
ный или каловый перитонит.
2. Признаки анаэробного инфи
цирования брюшной полости.
3. Невозможность одномомент
ного устранения или надежной ло
кализации источника перитонита.
4. Синдром внутрибрюшной ги
пертензии (давление в брюшной
полости выше 15 мм рт. ст).

5. Стадия перитонита, соответст
вующая тяжелому сепсису или сеп
тическому шоку.
Показания к выполнению рела
паротомии устанавливали на осно
вании шкалы оценки тяжести ЭН. В
табл. 1 представлены учитываемые
при анализе признаки, их количест
венное выражение в баллах.
Соответственно, выделяли три
степени тяжести ЭН после опера
ции.
ЭН I степени — сумма баллов ме
нее 30, что соответствовало ЭН в
стадии компенсации и позволяло
применить полузакрытую схему ле
чения перитонита.
ЭН II степени — сумма баллов от
30 до 89, что соответствовало ЭН в
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стадии субкомпенсации и позволя
ло применить комбинированную
схему лечения перитонита.
ЭН III степени — сумма баллов
более 90, что соответствовало ЭН в
стадии декомпенсации и позволяло
применить полуоткрытую схему ле
чения перитонита; при сумме бал
лов от 90 до 110 предположитель
ное число манипуляций релапаро
томии 2—3; при сумме баллов более
111 — более 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с выделенными
критериями тяжести ЭН, сумма бал
лов у больных составила более 90,
что клинически соответствовало
прогрессированию перитонита и
требовало выполнения этапной
программированной санации. Рела
паротомию выполняли у пациентов,
у которых источник основного па
тологического процесса (перито
нит) был устранен во время первой
операции, однако их состояние
прогрессивно ухудшалось. Первую
релапаротомию выполняли через
24 — 48 ч с момента появления кри
териев декомпенсации ЭН, последу
ющие манипуляции — в соответст
вии с балльной шкалой оценки тя
жести ЭН. Закрывали лапаростому
при сумме баллов менее 20, что со
ответствовало ЭН в стадии компен
сации. Частота послеоперационных
осложнений представлена в табл. 2.
При этом у некоторых больных
выявляли по 2—3 осложнения, соче
тание местных осложнений (нагно
ение раны, серома) с общими (пнев
мония, абсцесс брюшной полости)
отмечено у 15 больных. Наибольшее
число осложнений выявлено у 4
больных, которым осуществляли 3
— 4 релапаротомии (пневмония,
тромбофлебит). Установлена пря
мая зависимость прогнозируемой
летальности от числа манипуляций
релапаротомии (табл. 3).

Òàáëèöà 2.

×àñòîòà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé
Îñëîæíåíèå

×èñëî íàáëþäåíèé

Àáöåññ áðþøíîé ïîëîñòè
Êèøå÷íûé ñâèù
Ñïàå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà
Íàãíîåíèå ðàíû
Ïðîëåæíè
Òðîìáîôëåáèò
Ýâåíòðàöèÿ

Òàáëèöà 3.

10
2
8
10
4
1
1

Äèíàìèêà ïðîãíîçèðóåìîé ëåòàëüíîñòè â çàâèñèìîñòè
îò ÷àñòîòû ìàíèïóëÿöèé ðåëàïàòîðîìèè

×èñëî ìàíèïóëÿöèé
ðåëàïàðîòîìèè

×èñëî ïàöèåíòîâ

2
3
4

16
13
4

Необходимость
выполнения
большего числа манипуляций рела
паротомии обусловлена тяжестью
перитонита, часто резистентного к
хирургическому лечению. Причи
нами этого были следующие факто
ры или их сочетание.
1. Не устраненный или неадек
ватно локализованный первичный
источник перитонита (у 3 больных).
2. Появление вторичных источ
ников перитонита (у 3).
3. Осложнения заживления раны
(у 10).
Полученные данные свидетель
ствуют, что при увеличении числа
санационных вмешательств увели
чивалась летальность, поскольку
возникали более сложные и тяже
лые клинические ситуации. В струк
туре летальности причиной смерти
после выполнения 2 манипуляций
релапаротомии была тромбоэмбо
лия легочной артерии, 3 — 4 мани
пуляций — прогрессирование пери
тонита — у 4, инфаркт миокарда — у
1, инсульт — у 1.
Таким образом, с помощью
балльной шкалы оценки тяжести ЭН
можно в ранние сроки установить

Óìåðëè
àáñ.

%

1
3
3

6,25
23
75

показания к выполнению "релапа
ротомии по программе" у конкрет
ного пациента, вместе с тем высокая
летальность требует коррекции об
щепринятых схем лечения разлито
го перитонита.

ВЫВОДЫ
1. Вопрос об объеме и характере
повторного оперативного вмеша
тельства у каждого больного следует
решать строго индивидуально, в за
висимости от его состояния, на ос
новании балльной оценки тяжести
ЭН.
2. Выбор правильного интервала
между манипуляции программиро
ванной релапаротомии имеет пер
востепенное значение для успеха
лечения в целом.
3. По данным современных ис
следований, отмечена тенденция к
проведению этапной санации с ин
тервалом 12 — 24 — 48 — 86 ч. Уве
личение периодов между этапными
вмешательствами часто ассоцииру
ется с увеличением летальности.
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ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ
РЕГІОНАРНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ТА РІВНЯ
ЛІМФОДИСЕКЦІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ
РАКУ ШЛУНКА
О. М. Левик, А. М. Рябошапка
Запорізький державний медичний університет,
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF METASTATIC AFFECTION
OF REGIONAL LYMPHATIC NODES AND LEVEL
OF A LYMPH NODE DISSECTION IN SURGICAL TREATMENT
OF GASTRIC CANCER
О. М. Levyk, А. М. Ryaboshapka
Zaporizhzhya State Medical University,
Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education
сновним видом лікування
хворих з приводу РШ є опе
ративне втручання. Стан
дартне хірургічне лікуван
ня передбачає видалення усього ма
сиву пухлини як первинного вогни
ща і метастазів, що потребує засто
сування комбінованої резекції та
розширеної ЛД [1, 2]. Обсяг операції
з радикального видалення первин
ної пухлини чітко визначений суча
сними клінічними рекомендаціями,
в той же час рівень регіонарної ЛД
(D1 чи D2) обговорюється (ESMO).
Метою дослідження було визначен
ня прогностичного значення мета
статичного ураження регіонарних
ЛВ та рівня ЛД під час хірургічного
лікування хворих з приводу РШ.

О

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідження включені 142 хво
рих, у яких діагностований РШ,
віком від 28 до 80 років, у середньо
му (60,14 ± 9,78) року. Співвідношен
ня чоловіків і жінок 1,6:1 (відповідно
61,5 і 38,5%). Критеріями включення
у дослідження були:
— добровільна поінформована
письмова згода на участь у дослід
женні;
— наявність гістологічно верифі
кованого РШ (аденокарцинома);
— резектабельна пухлина І — IV
стадії;
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Реферат
У 142 хворих, оперованих з приводу резектабельного раку шлунка (РШ), вивчено
залежність показників виживання від клініко!морфологічних характеристик пух!
линного процесу, особливостей хірургічного втручання. Досліджена ефективність
виконання лімфодисекції (ЛД) на рівні D1!D2. Встановлено, що ураження
реґіонарних лімфатичних вузлів (ЛВ) при карциномі шлунка зумовлює погіршення
показників загального (ЗВ) і безрецидивного (БРВ) виживання. У пацієнтів без
регіонарних метастазів виконання операції з ЛД D1 сприяло поліпшенню показ!
ників ЗВ і БРВ, а розширення ЛД до рівня D2 не забезпечило покращення резуль!
татів лікування.
Ключові слова: рак шлунка; регіонарні метастази; лімфодисекція; показники ви!
живання.

Abstract
In 142 patients, оperated on for resectable gastric cancer, a dependence of the survival
indices from clinico!morphological characteristics of tumoral process and peculiarities
of surgical interventions was studied. Efficacy of a lymph node dissection (LND) on a
D1!D2 level was investigated. There was established, that regional lymph nodes affec!
tion in gastric carcinoma causes deterioration of indices of general and disease!free
survival. In patients without regional metastases the operation conduction with LND D1
have promoted improvement of indices of general and a disease!free survival, аnd
expansion of a LND up to the D2 level did not guarantee the treatment results improve!
ment.
Кey words: gastric cancer; regional metastases; lymph node dissection; indices of
survival.

— вік від 18 до 80 років;
— загальний стан за шкалою
EСOG — 0 — 2 бали, індекс Kаrnofsky
понад 70 балів.
У дослідження не включали хво
рих:
— за відсутності гістологічної ве
рифікації РШ;
— за нерезектабельного РШ;
— за наявності протипоказань до
виконання оперативного втручання
(супутні захворювання у стадії де

компенсації, гострі інфекційні за
хворювання);
— за незадовільного стану (EСOG
— 3—4 бали, індекс Kаrnofsky менше
70 балів);
— за наявності злоякісних пух
лин іншого ґенезу;
— при вагітності та лактації.
Пацієнти детально ознайомлені
з метою і завданнями дослідження,
планом обстеження й лікування,
можливими побічними реакціями
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та ускладненнями. Передопераційне
обстеження хворого з приводу РШ
включало клініко—інструментальну
оцінку місцевого й віддаленого по
ширення пухлини, лабораторні та
функціональні дослідження стану
органів і систем. Для передопе
раційної оцінки поширення пухли
ни проводили рентгеноскопічне та
контрастне рентгенографічне до
слідження стравоходу і шлунка, езо
фагогастродуоденофіброскопію з
біопсією та подальшим гістологіч
ним дослідженням матеріалу. З ме
тою оцінки віддаленого поширення
пухлини застосовували фізичні ме
тоди обстеження за загальноприй
нятими методиками, рентгено
графію легень, ректороманоскопію
та колонофіброскопію, ультразвуко
ве дослідження органів черевної по
рожнини і таза та/або спіральну

Òàáëèöÿ 1.

комп'ютерну томографію органів
черевної порожнини і таза з контра
стуванням.
Хворі розподілені за стадією РШ
відповідно класифікації TNM [3]
(табл. 1).
Обсяг хірургічного втручання за
лежав від локалізації і місцевого по
ширення пухлини. Гастректомія ви
конана у 42 (29,6%) хворих, субто
тальна дистальна резекція шлунка —
у 86 (60,6%), проксимальна — у 14
(9,9%). Рівень ЛД оцінювали за стан
дартами ESMO, ESSO, ESTRO та
японських принципів лікування РШ
(2010). Видалення всіх ЛВ колектора
N1 (відповідно до локалізації пухли
ни в шлунку) вважали ЛД рівня D1
(ЛД D1); всіх ЛВ колекторів N1 і N2
— ЛД рівня D2 (ЛД D2) [2, 4].
Методики виконання операцій з
ЛД D1 та D2 не відрізнялися від наве

Ðîçïîä³ë ïàö³ºíò³â çà ñòàä³ºþ çàõâîðþâàííÿ

Ñòàä³ÿ ÐØ

TNM

0
IA
IB

TisN0M0
T1N0M0
T2N0M0
T2N1M0
T3N0M0
T3N1M0
T4N0M0
T3N2M0
T4N1M0
T2-4N0-2M1

IIA
IIIA
IIIB
IV
Ðàçîì …

Òàáëèöÿ 2.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.
%

2
6
12
6
35
52
6
7
7
9
142

1,41
12,68
28,87
45,77
11,27
100

Êë³í³êî-ìîðôîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïóõëèíè òà ïîêàçíèêè
ÇÂ õâîðèõ íà ðåçåêòàáåëüíèé ÐØ

Ïîêàçíèê

Ñòóï³íü ³íâàç³¿ (Ò)
Ò1-2
Ò3
Ò4
Óðàæåííÿ ðå´³îíàðíèõ ËÂ (N)
N0
N1-2
Ñòàä³ÿ çàõâîðþâàííÿ
I
II
III
IV
Ñòóï³íü äèôåðåíö³þâàííÿ
G1-2
G3
G4

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

Ìåä³àíà ÇÂ, ì³ñ
[25 ïðîöåíòèëü; 75 ïðîöåíòèëü]

28
97
17

Íå äîñÿãíóòà
39,4 [16,0; íå äîñÿãíóòèé]
18,1 [11,1; íå äîñÿãíóòèé]

64
78

Íå äîñÿãíóòà
25,0 [12,0; íå äîñÿãíóòèé]

20
41
65
16

Íå äîñÿãíóòà
Íå äîñÿãíóòà
24,1 [13,0; íå äîñÿãíóòèé]
17,0 [10,0; 36,0]

13
80
49

Íå äîñÿãíóòà
39,0 [15,0; íå äîñÿãíóòèé]
41,6 [16,0; íå äîñÿãíóòèé]
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дених у літературі, передбачали ви
далення перигастральних ЛВ та
клітковини з ЛВ і парієтальною оче
ревиною навколо загальної печінко
вої, лівої шлункової та селезінкової
артерій, черевного стовбура, а також
у ділянці гепатодуоденальної зв'язки
і воріт селезінки.
По завершенні спеціального
лікування залежно від стадії процесу
пацієнтам призначали ад'ювантну
хіміотерапію або вони перебували
під спостереженням тривалістю до
36 міс.
Для статистичного аналізу вико
ристані відповідні параметричні й
непараметричні методи. Показники
виживання оцінювали за методом
Kaplan—Meier з порівнянням кри
вих за логранговим критерієм. Різ
ницю показників вважали досто
вірною за р < 0,05.

p

0,08

0,0005

0,0004

0,35

Показники трирічного ЗВ стано
вили у середньому (57,6 ± 4,4)%,
медіана — 45,2 міс; БРВ — (47,4 ±
4,5)%, медіана — 32,3 міс; (71,2 ±
3,8)% пацієнтів прожили протягом 1
року після хірургічного лікування
без ознак рецидиву. Нами проведе
ний порівняльний аналіз кривих ви
живання хворих на резектабельний
РШ залежно від ступеня інвазії
стінки шлунка первинною пухли
ною (T), метастатичного ураження
регіонарних ЛВ (N), стадії захворю
вання та ступеня диференціювання
злоякісної пухлини (G). За наявності
метастазів у реґіонарних ЛВ (N1—2)
показники трирічного ЗВ станови
ли (42,8 ± 6,0)%, без реґіонарних ме
тастазів (N0) — (75,8 ± 5,7)% (р <
0,001). Показники трирічного ЗВ
при РШ I стадії становили (78,5 ±
9,7)%, II стадії — (77,3 ± 7,2)%, III
стадії — (32,7 ± 7,9)%, ІV стадії —
(41,7 ± 12,9)% (р < 0,001). Відмінно
сті показників ЗВ пацієнтів залежно
від рівня інвазії пухлиною стінки
шлунка (T), ступеня диференцію
вання пухлини (G) недостовірні
(табл. 2).
Показники ЗВ були кращі у паці
єнтів за меншого поширення реґіо
нарного метастатичного процесу, за
метастатичного ураження ЛВ на
рівні N1 вони становили (43,8 ±
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6,3)%, медіана 24,9 міс; за наявності
реґіонарних метастазів рівня N2 —
(33,3 ± 18,0)%, медіана 16 міс
(р=0,00041). Показники БРВ були
меншими у хворих за більшого
рівня ураження пухлиною стінки
шлунка, за наявності пухлини Т1 —
становили (83,3 ± 15,2)%, Т2 — (57,0
± 11,8)%, Т3 — (44,0 ± 5,4)%, Т4 —
(35,7 ± 12,7)%, проте, ці відмінності
недостовірні (р > 0,05). Показники
трирічного БРВ при РШ I стадії ста
новили (68,8 ± 10,7)%, II стадії —
(61,2 ± 8,3)%, III стадії — (38,9 ± 6,4)%,
IV стадії — (18,8 ± 11,1)% (р < 0,001).
Тобто, у міру збільшення стадії за
хворювання зменшувалися показ
ники БРВ. Проведений аналіз
свідчив про значне погіршення по
казників БРВ при поширенні пух
линного процесу на реґіонарні ЛВ
(незалежно від рівня уражених лім
фатичних колекторів), збільшенні
стадії РШ (р > 0,05), а також ступеня
інвазії пухлиною стінки шлунка
(табл. 3).
В усіх хворих спостерігали суттє
ве погіршення показників БРВ при
збільшенні рівня уражених реґіо
нарних до пухлини ЛВ. За результа
тами порівняння кривих БРВ, показ
ники трирічного БРВ за відсутності
метастазів у реґіонарних ЛВ стано
вили (60,8 ± 6,5)%, при ураженні ЛВ
першого рівня — (41,1 ± 6,1)% друго
го рівня — (12,5 ± 11,7)% (р=0,005).
Показники БРВ не різнилися у
пацієнтів за різного ступеня дифе
ренціювання РШ (р = 0,572).
Найкращі показники виживання
досягнуті у пацієнтів, яким здійсне
на проксимальна резекція шлунка з
ЛД D1 (медіана ЗВ 36,5 міс, БРВ — 21
міс), а також тих, яким разом з суб
тотальною дистальною резекцією
шлунка виконували ЛД рівня D2
(медіана ЗВ 36,0 міс, БРВ — 24 міс).
Дещо меншими були показники ви
живання у пацієнтів після субтоталь
ної дистальної резекції з ЛД D1
(медіана ЗВ 27 міс, БРВ — 24 міс).
Найнижчими вони були у хворих,
яким виконували гастректомію з ЛД
D1 та ЛД D2 (медіана ЗВ — 21 міс,
БРВ — 19,5 міс та відповідно 23 і 9
міс). Проте, виявлені відмінності не
достовірні (р = 0,26 — для ЗВ, р = 0,07
— для БРВ).
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Òàáëèöÿ 3.

Êë³í³êî-ìîðôîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïóõëèíè òà ïîêàçíèêè
ÁÐÂ õâîðèõ íà ðåçåêòàáåëüíèé ÐØ

Ïîêàçíèê

Ñòóï³íü ³íâàç³¿ (Ò)
Ò1-2
Ò3
Ò4
Óðàæåííÿ ðå´³îíàðíèõ ËÂ (N)
N0
N1-2
Ñòàä³ÿ çàõâîðþâàííÿ:
I
II
III
IV
Ñòóï³íü äèôåðåíö³þâàííÿ
G1-2
G3
G4

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

Ìåä³àíà ÁÐÂ, ì³ñ
[25 ïðîöåíòèëü; 75 ïðîöåíòèëü]

28
97
17

Íå äîñÿãíóòà
28,9 [8,0; íå äîñÿãíóòèé]
13,3 [6,7; íå äîñÿãíóòèé]

64
78

Íå äîñÿãíóòà
17,0 [6,5; íå äîñÿãíóòèé]

20
41
65
16

Íå äîñÿãíóòà
Íå äîñÿãíóòà
17,4 [7,3; íå äîñÿãíóòèé]
11,0 [6,0; 25,7]

13
80
49

Íå äîñÿãíóòà
28,3 [12,0; íå äîñÿãíóòèé]
28,2 [7,0; íå äîñÿãíóòèé]

Аналіз показників виживання
пацієнтів за різної стадії РШ залежно
від виду виконаного хірургічного
втручання свідчив, що при РШ І
стадії найкращі показники виживан
ня спостерігали після субтотальної
резекції з ЛД D2 — трирічного ЗВ
100% і субтотальної резекції з ЛД D1
— трирічного ЗВ (83,3 ± 10,8)%; де
що гірші — після гастректомії з ЛД
D1 — трирічного ЗВ (75 ± 21,7)%;
найгірші — після проксимальної ре
зекції шлунка з ЛД D1 — трирічного
ЗВ (49,9 ± 21,5)% (р = 0,85).
При РШ ІІ стадії після виконання
субтотальної дистальної резекції з
ЛД D1 показники трирічного ЗВ ста
новили (88,1 ± 7,9)%, субтотальної
дистальної резекції з ЛД D2 — 100%,
гастректомії з ЛД D1 — (66,7 ±
27,2)%, гастректомії з ЛД D2 — (20,0
± 17,9)%, проксимальної резекції
шлунка з ЛД D1 — (87,5 ± 11,7)% (р =
0,03).
Показники трирічного ЗВ хво
рих на РШ ІІІ стадії після субтоталь
ної дистальної резекції шлунка з ЛД
D1 становили (46,3 ± 9,3)%, субто
тальної дистальної резекції з ЛД D2
— (71,4 ± 17,1)%, гастректомії з ЛД
D1 — (37,5 ± 12,1)%, гастректомії з
ЛД D2 — (33,3 ± 19,2)%, проксималь
ної резекції шлунка з ЛД D1 — (25,0 ±
21,7)% (р = 0,54).
При РШ IV стадії після субтоталь
ної дистальної резекції шлунка з ЛД

p

0,14

0,002

0,004

0,57

D1 показники трирічного ЗВ паці
єнтів становили (33,3 ± 27,2)%, суб
тотальної дистальної резекції з ЛД
D2 — (33,3 ± 18,0)%, гастректомії з
ЛД D1 — (66,7 ± 27,2)%, гастректомії
з ЛД D2 — (51,3 ± 22,8)% (р = 0,89).
Вивчення впливу виду оператив
ного втручання на показники вижи
вання хворих дозволило прогнозу
вати збільшення показників ЗВ
пацієнтів, у яких виконана субто
тальна дистальна резекція шлунка з
ЛД D2, в 1,42 разу протягом 30 міс
(відношення ризиків 1,42; 95%
довірчий інтервал — DІ 0,45 — 4,45;
p < 0,05), у порівнянні з такими після
стандартної гастректомії з ЛД D1.
При аналізі показників ЗВ вияв
лена виражена тенденція до їх по
кращення у пацієнтів без регіонар
них метастазів (N0): після виконан
ня хірургічного втручання з ЛД D1
вони становили (84,6 ± 5,8)%, меді
ана не досягнута, у порівнянні з та
кими після хірургічного втручання з
ЛД D2 (61,5 ± 13,5)%, медіана 39,3 міс
(р = 0,061). Показники БРВ також бу
ли значно кращими у пацієнтів без
регіонарних метастазів, оперованих
з ЛД D1 у порівнянні з такими при
втручанні з ЛД D2 (p = 0,046).
Аналіз кривих ЗВ пацієнтів за на
явності метастазів у регіонарних ЛВ
(N1—2) свідчив про відсутність до
стовірних відмінностей показників
після виконання хірургічного втру
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чання з ЛД D1 — трирічного ЗВ —
(45,8 ± 6,8)%, медіана 26,6 міс і з ЛД
D2 — трирічного ЗВ (47,6 ± 10,9)%,
медіана 24 міс (р = 0,097). Проте, при
порівнянні показників ЗВ після ви
конання хірургічного втручання з
ЛД D2 у пацієнтів за відсутності та
наявності регіонарних метастазів
також не виявлено суттєвої різниці
показників: трирічного ЗВ — (61,5 ±
13,5)%, медіана 39,3 міс — при N0 і
(47,6 ± 10,9)%, медіана 24 міс — при
N1—2 (р = 0,47). Тенденції, виявлені
при аналізі показників БРВ, подібні
до таких при аналізі показників ЗВ.
За відсутності ураження регіонар
них ЛВ (N0) показники виживання
після виконання хірургічного втру
чання з меншим обсягом ЛД D1 були
значно кращі, ніж за наявності
регіонарних метастазів (N1—2)
навіть за умови виконання операції
з ЛД D2 (р = 0,004 — для ЗВ, р = 0,003
— для БРВ).
Виявлені закономірності під
тверджують, що у хворих на РШ без
регіонарних метастазів виконання
операції з ЛД D1 сприяло досягнен
ню кращих показників ЗВ і БРВ.
Пацієнтам з приводу карциноми
шлунка за наявності метастазів у
регіонарних ЛВ доцільно виконува
ти хірургічні втручання з ЛД D2, за

цих умов показники їх виживання
наближаються до таких у пацієнтів
за інтактних ЛВ.
Вивчення БРВ хворих при РШ І
стадії свідчило про однакові показ
ники трирічного виживання після
всіх видів операцій — (50,0 ± 25,0)%,
за винятком субтотальної дисталь
ної резекції з ЛД D1, після якої вони
становили (83,3 ± 16,8)% (р = 0,62).
У пацієнтів, оперованих з приво
ду РШ ІІ стадії, після субтотальної
дистальної резекції шлунка з ЛД D1
показники трирічного БРВ станови
ли (72,7 ± 11,9)%, субтотальної дис
тальної резекції з ЛД D2 — 100%, гас
тректомії з ЛД D1 — (55,5 ± 24,8)%,
гастректомії з ЛД D2 — (20,0 ±
17,9)%, проксимальної резекції
шлунка з ЛД D1 — (46,9 ± 18,7)% (р =
0,63).
Показники трирічного БРВ хво
рих на РШ ІІІ стадії після субтоталь
ної дистальної резекції з ЛД D1 ста
новили (38,0 ± 9,8)%, субтотальної
дистальної резекції з ЛД D2 — (71,4 ±
17,1)%, гастректомії з ЛД D1 — (35,0
± 12,6)%, гастректомії з ЛД D2 —
(16,6 ± 15,2)%, проксимальної ре
зекції шлунка — (25,0 ± 21,7)% (р =
0,28).
При РШ IV стадії у пацієнтів після
виконання субтотальної дистальної

резекції шлунка з ЛД D2 показники
трирічного БРВ становили (16,7 ±
17,8)%, гастректомії з ЛД D1 — (61,5
± 24,3)%, субтотальної дистальної
резекції з ЛД D1 та гастректомії з ЛД
D2 в усіх хворих виник рецидив
протягом першого року спостере
ження (медіана БРВ 6 міс, р = 0,35).

ВИСНОВКИ
1. Ураження реґіонарних ЛВ при
карциномі шлунка погіршує показ
ники ЗВ та БРВ пацієнтів після
хірургічного лікування. У міру збіль
шення рівня ураження реґіонарних
лімфатичних колекторів спостеріга
ли погіршення показників виживан
ня: трирічного ЗВ — (75,8 ± 5,7)%,
БРВ — (60,8 ± 6,5)% — за N0, триріч
ного ЗВ — (43,8 ± 6,3)%, БРВ — (41,1
± 6,1)% — за N1, трирічного ЗВ —
(33,3 ± 18,0)%, БРВ — (12,5 ± 11,7)%
— за N2.
2. При карциномі шлунка з
регіонарними метастазами, неза
лежно від рівня ураження лімфатич
них колекторів, доцільно виконува
ти хірургічні втручання з ЛД рівня
D2; за інтактних ЛВ достатнім є ви
конання профілактичної ЛД рівня
D1.
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ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА СИСТЕМНИЙ ТА СПЛАНХНІЧНИЙ
КРОВООБІГ У КОМПЛЕКСІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ
О. І. Дацюк
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова,
Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

IMPACT OF QUERCETIN ON SYSTEMIC AND SPLANCHNIC
BLOOD CIRCULATION IN A COMPLEX
OF PREOPERATIVE PREPARATION IN PATIENTS,
SUFFERING AN ACUTE PANCREATITIS
О. І. Datsyuk
Vinnitsya National Medical University named after N. I. Pirogov,
Vinnytsya Regional Clinical Hospital nаmed after N. I. Pirogov
острий панкреатит (ГП) є
найбільш тяжким захворю
ванням органів черевної по
рожнини, в структурі госпіта
лізації хворих у багатопрофільний
хірургічний стаціонар він посідає
третє місце після гострого апенди
циту та гострого холециститу [1, 2].
У 20 — 25% хворих виявляють тяжкі
форми панкреатиту, що супровод
жуються високою летальністю, в то
му числі періопераційною [3, 4], ви
никненням панкреонекрозу, акти
вацією цитокінів, синдромом сис
темної запальної відповіді (ССЗВ) та
органної/поліорганної дисфункції
[5, 6].
Одним з складних і невирішених
питань є адекватна корекція роз
ладів системної гемодинаміки. Роз
лади мікроциркуляції та подальше
збільшення проникності капілярів
спричиняють синдром капілярного
витоку на тлі синдрому поліорган
ної недостатності (СПОН). Дослід
ження можливостей впливу на ме
ханізми патогенезу та клінічні про
яви ендотеліальної дисфункції при
ГП на ранніх етапах захворювання є
надзвичайно актуальним завданням
сучасної анестезіології та інтенсив
ної терапії. Особливо це актуально з
метою досягнення безпеки хворих
під час анестезіологічного забезпе
чення та в періопераційному періоді
при втручанні з приводу ускладне
них форм гострого деструктивного
панкреатиту.

Г
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Реферат
Наведені результати проспективного дослідження за участі 76 хворих на гострий
панкреатит (ГП), у яких у складі стартової рідинної ресусцитації в комплексі пере!
допераційної підготовки використовували кверцетин. Вивчений його вплив на по!
казники системного та спланхнічного кровообігу, а також результати лікування ГП.
Включення в схему передопераційної підготовки хворих кверцетину сприяло
поліпшенню показників системної гемодинаміки та насосної функції серця,
збільшенню механічної роботи лівого шлуночка у середньому на 18,4% (р<0,01).
Встановлене достовірне зменшення пікової систолічної швидкості кровотоку в су!
динах спланхнічного простору. Покращення системного та регіонарного крово!
обігу зумовило зменшення частоти органної дисфункції, а також поліорганної не!
достатності з 71,4 до 28,6%.
Ключові слова: гострий панкреатит; передопераційна підготовка; інфузійна те!
рапія; гемодинаміка; кверцетин.

Abstract
The results of prospective investigation of 76 patients, suffering an acute pancreatitis,
in whom Quercetin was applied in content of a starting liquid resuscitation in complex of
preoperative preparation, were studied. Its impact on the indices of systemic and
splanchnic blood circulation, as well as results of an acute pancreatitis treatment was
studied. Inclusion of Quercetin into a scheme of the patients preoperative preparation
have promoted the improvement of indices of systemic hemodynamics and the cardiac
pump function and enhancement of the left ventricle mechanical work by 18.4%
(р<0,01) at average. A trustworthy reduction of the peak systolic velocity of blood flow
in the splanchnic space vessels was established. The systemic and regional blood cir!
culation improvement caused a reduction of the organ dysfunction rate, as well as poly!
organ insufficiency from 71.4 to 28.6%.
Кey words: acute pancreatitis; preoperative preparation; іnfusion therapy; hemody!
namics; Quercetin.

Метою дослідження є порівнян
ня клінічних результатів застосуван
ня різних варіантів інфузійної те
рапії, в тому числі з використанням
кверцетину, при тяжкому ГП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідження включені 76
пацієнтів (54 чоловіка, 22 жінки)
віком від 18 до 69 років, у середньо

му (45,62 ± 15,43) року, у яких діагно
стований ГП. Критеріями включен
ня у дослідження були: вік від 18
років; верифікований за даними
інструментальних методів дослід
ження (УЗД, КТ) діагноз ГП; стартова
оцінка за шкалою АРАСНЕ ІІ 8 балів і
більше; поінформована згода паці
єнта на участь у дослідженні. Паці
єнти розподілені на 2 групи. У 31
хворого (основна група) в ком
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ íà ÃÏ òà ¿õ ðîçïîä³ë ïî ãðóïàõ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
îñíîâí³é
ïîð³âíÿííÿ
(n=31)
(n=45)

Ïîêàçíèê

Ñòàòü, àáñ. (%)
×îëîâ³êè
Æ³íêè
Â³ê, ðîê³â (x ± m)
Îö³íêà òÿæêîñò³ ÑÑÇÂ çà ê³ëüê³ñòþ îçíàê (x ± m)
Îö³íêà çà øêàëîþ ÀÐÀÑÍÅ ²², áàë³â (x ± m)
Îö³íêà çà SOFA, áàë³â (x ± m)
Êàðä³àëüíà äèñôóíêö³ÿ, àáñ. (%)
Ðåñï³ðàòîðíà äèñôóíêö³ÿ, àáñ. (%)
Íèðêîâà äèñôóíêö³ÿ, àáñ. (%)
Ïå÷³íêîâà äèñôóíêö³ÿ, àáñ. (%)
Ïîë³îðãàííà äèñôóíêö³ÿ, àáñ. (%)
Âàð³àíò ñòàðòîâî¿ ðåñóñöèòàö³¿, àáñ. (%)
Êðèñòàëî¿äè
Êðèñòàëî¿äè + êîëî¿äè
Êðèñòàëî¿äè + ðîç÷èíè áàãàòîàòîìíèõ ñïèðò³â
плексі інтенсивної терапії ГП засто
совували кверцетин, у 45 хворих
(група порівняння) проведене стан
дартне лікування.
Для об'єктивної оцінки тяжкості
стану пацієнтів використовували
систему АРАСНЕ ІІ, вираженості ор
ганної дисфункції — шкалу SOFA.
Для оцінки функції судинного ендо
телію застосовували методику виз
начення ендотелійзалежної вазоди
латації (ЕЗВД) плечової артерії в
пробі реактивної гіперемії за допо
могою еходопплера у 2D, CFM—ре
жимі з імпульсним датчиком 12L (з
частотою 5 — 12 МГц) [7]. Післяіше
мічний приріст діаметра судини
(Δd1%) розцінювали як її ЕЗВД. Збіль
шення діаметра плечової артерії

Рис. 1.
Середнє значення пікової систолічної
швидкості кровотоку (ПСШК) у пацієнтів
за тяжкого ГП на 7!му добу лікування
у ВАІТ.

21 (67,7)
10 (32,3)
45,06 ± 16,04
2,55 ± 1,31
11,13 ± 6,24
4,0 ± 2,53
8 (25,8)
15 (48,4)
13 (41,9)
13 (41,9)
11 (35,5)

33 (73,3)
12 (26,7)
47,6 ± 15,73
2,56 ± 1,22
12,2 ± 4,34
4,98 ± 3,47
15 (33,3)
22 (48,9)
12 (26,7)
10 (22,2)
13 (28,9)

18 (58,1)
8 (25,8)
5 (16,1)

32 (71,1)
6 (13,3)
7 (15,6)

більш ніж на 20% свідчило про нор
мальну функцію ендотелію, від 10 до
20% — про його знижену функцію,
менше 10% — про дисфункцію. Для
моніторування параметрів цент
ральної гемодинаміки проводили
ехокардіографію в М—режимі за до
помогою ультразвукових сканерів
"HDI—5000 SonoCT" ("Philips", Нідер
ланди) та "SDU—2000" ("Shimadzu",
Японія). Для оцінки кількісних і
якісних характеристик кровотоку в
магістральних судинах органів гепа
топанкреатодуоденальної зони ви
користовували режим імпульснох
вильової допплерографії.
Статистична обробка даних про
ведена з використанням пакета
SPSS20 (©SPSS Inc.).

Рис. 2.
Середнє значення індексу
резистентності (ІР)судин спланхнічного
простору у пацієнтів за тяжкого ГП на 7!
му добу лікування у ВАІТ.
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Характеристика досліджуваних
груп наведена у таблиці.
Системна гемодинаміка. Аналіз
системної гемодинаміки та функ
ціонального стану міокарда лівого
шлуночка у хворих за тяжкого ГП
свідчив, що при застосуванні квер
цетину у пацієнтів достовірно швид
ше зникала тахікардія, ніж у групі
порівнянні (р<0,05). На 3—тю добу
підвищився середній артеріальний
тиск при застосуванні кверцетину
на 18,6% відносно такого в групі
порівняння (р=0,019), що супровод
жувалось зменшенням потреби у
проведенні
симпатоміметичної
підтримки.
Ударний об'єм серця на 3—тю до
бу в основній групі був у середньому
на 16,9% більшим, ніж в групі
порівняння (р < 0,001). Пізніше до
стовірні відмінності цього показни
ка в групах не спостерігали. Хвилин
ний об'єм кровообігу, як і ударний
об'єм серця, був більшим в основній
групі, ніж в групі порівняння
(р=0,035). Достовірні відмінності ви
явлені лише на 3—тю добу.
Серцевий індекс у пацієнтів ос
новної групи на 3—тю і 5—ту добу
дослідження був відповідно на 21,2 і
13,5% більшим, ніж в групі порівнян
ня (р=0,018, р=0,004).
В основній групі тиск наповнен
ня лівого шлуночка був нижче, ніж у
хворих групи порівняння, що свід
чило про збереження загрози ви
никнення гострої серцевої недо
статності на тлі вираженої кардіаль
ної дисфункції, незважаючи на за
стосування рестриктивних режимів
інфузійної терапії.
Знижені показники насосної
функції серця на 3—тю добу лікуван
ня у відділенні анестезіології та
інтенсивної терапії (ВАІТ) у пацієн
тів основної групи мали тенденцію
до збільшення протягом подальших
етапів з досягненням формальної
норми вже з 5—ї доби лікування, до
7—ї доби функціональний стан сер
цевого м'яза наближався до верхньої
межі норми.
Разом з тим, динаміка ана
логічних показників у пацієнтів гру
пи порівняння на тлі адекватної ба
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зисної інтенсивної терапії була
іншою. Відзначали подальше змен
шення швидкості серцевого викиду
та механічної роботи лівого шлу
ночка — на 13,4%, потужності скоро
чення лівого шлуночка — на 26,4% у
порівнянні з вихідними величинами
до 7—ї доби лікування у ВАІТ. В ос
новній групі спостерігали більші по
казники механічної роботи лівого
шлуночка, ніж у групі порівняння на
3—тю і 5—ту добу спостереження
(р<0,01), що сприяло зменшенню
частоти виникнення серцевої сла
бості.
У пацієнтів основної групи на 5—
ту добу лікування відзначали до
стовірно менші середні значення за
гального периферійного опору су
дин, ніж у хворих групи порівняння
(р=0,03).
Спланхнічна гемодинаміка. Па
раметри спланхнічного кровообігу
досліджували у 60 (78,9%) хворих за
тяжкого ГП, у яких візуалізація судин
спланхнічного простору виявилася
можливою. Вихідні значення аналі
зованих параметрів спланхнічної

гемодинаміки достовірно не різни
лись у пацієнтів обох груп (рис. 1).
На 7—му добу лікування у ВАІТ піко
ва систолічна швидкість кровотоку в
усіх аналізованих судинах була до
стовірно меншою у пацієнтів основ
ної групи, ніж у групі порівняння. Та
ким чином, у хворих при ГП вста
новлені переваги використання
кверцетину в комплексі інтенсивної
терапії щодо відновлення крово
обігу у спланхнічній зоні.
Індекс резистентності в судинах
спланхнічної зони в основній групі
на 7—му добу лікування у ВАІТ був
вірогідно нижчим, ніж в групі порів
няння (рис. 2).
Тяжкість органної дисфункції/
недостатності за шкалою SOFA була
достовірно меншою в основній
групі протягом усього періоду спос
тереження, ніж в групі порівняння.
Зменшення вираженості орган
ної дисфункції, а також частоти ви
явлення СПОН в основній групі з
71,4 до 28,6% (р<0,05), ймовірно, бу
ло визначальним для виживання
пацієнтів у ранній фазі захворюван

ня. Летальність наприкінці дослід
ження в групі порівняння становила
37,8%, в основній групі — 32,1%,
різниця недостовірна.

ВИСНОВКИ
1. Включення до складу ком
плексної інтенсивної терапії квер
цетину дозволило поліпшити показ
ники системної гемодинаміки та на
сосну функцію серця, збільшити ме
ханічну роботу лівого шлуночка у
середньому на 18,4% (р<0,01) на 3 —
5—ту добу лікування у ВАІТ.
2. Встановлене достовірне змен
шення пікової систолічної швид
кості кровотоку в судинах спланхн
ічного простору в основній групі,
що свідчило про доцільність вико
ристання кверцетину для корекції
порушень кровообігу у спланх
нічній зоні.
3. Відновлення системного та
реґіонарного кровообігу є визна
чальним для зменшення вираже
ності органної дисфункції, що, без
перечно, є резервом зниження ле
тальності в ранній фазі ГП.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ІНТРА—
ТА ЕКСТРАПАНКРЕАТИЧНИХ АРТЕРІЙ У ХВОРИХ
ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ ПРИ ГОСТРОМУ
НЕКРОТИЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
Р. Т. Кузенко, А. М. Яворський, І. М. Шевчук
Івано—Франківський національний медичний університет

МОRPHOLOGIC CHANGES OF INTRA—
AND EXTRAPANCREATIC ARTERIES IN ELDERLY
AND SENILE PATIENTS IN ACUTE NECROTIC PANCREATITIS
R. Т. Кuzenko, А. М. Yavorskiy, І. М. Shevchuk
Ivano—Frankivsk National Medical University
роблема діагностики й ліку
вання гострого панкреатиту
(ГП) є однією з найсклад
ніших в хірургічній гастро
ентерології [1, 2]. Це зумовлене, на
самперед, складністю патогенезу,
непередбачуваністю перебігу захво
рювання. За даними літератури, ГП
посідає друге місце в структурі не
відкладних хірургічних захворю
вань органів черевної порожнини
після гострого апендициту [3, 4]. В
Україні захворюваність на ГП стано
вить 67 на 100 тис. населення [5, 6].
Під час старіння організму люди
ни інтенсивність кровопостачання
ПЗ, розміри та кількість функціону
ючих ацинусів і панкреатичних
острівців зменшуються, відзначають
розростання жирової та фіброзної
тканини між часточками ПЗ та все
редині них. Ці інволютивні процеси
супроводжуються
порушеннями
імунної системи, пригніченням ре
активності організму, реакції макро
організму на вплив зовнішніх пато
генних чинників, збільшенням час
тоти аутоімунних реакцій [7, 8].
В останні роки у хворих похило
го й старечого віку дослідники вияв
ляють так званий "ішемічний" ГП,
частота якого становить 8 — 13% [8].
Його симптоми і тяжкість перебігу
значною мірою залежать від ступеня
стенозу або оклюзії черевної части
ни аорти [8]. За екстравазального
стенозу відзначають стискання че
ревної частини аорти фіброзно—

П

Реферат
У 38 хворих похилого і старечого віку, у яких діагностований гострий некротичний
панкреатит (ГНП), вивчені морфологічні зміни в стінках інтра— і екстрапанкреа!
тичних артерій, зокрема, дорзальної артерії підшлункової залози (ПЗ), великої ар!
терії ПЗ (Геллера) та їх гілок. Хворі оперовані відкритим способом на 10 — 26—ту
добу після госпіталізації з приводу гнійно—септичних ускладнень панкреонекро!
зу. Померли 9 (24%) хворих. Зміни інтра— та екстрапанкреатичних артерій зумов!
люють істотне зменшення інтенсивності спланхнічного кровотоку і спричиняють
некротичні зміни в паренхімі ПЗ та парапанкреатичній клітковині.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; морфологічні зміни інтра— та
екстрапанкреатичних артерій; хворі похилого віку.

Abstract
In 38 elderly and senile patients, in whom an acute necrotic pancreatitis (ANP) was
diagnosed, morphological changes in the walls of intra— and extrapancreatic arteries
were studied, including dorsal pancreatic artery, big pancreatic artery (Heller) and their
branches. The patients were operated, using open surgical access, on the 10 — 26—th
day after admittance to hospital for purulent—septic complications of pancreonecro!
sis.In total 9 (24%) patients died. Changes of intra— and extrapancreatic arteries caus!
es the essential reduction of the splanchnic blood flow intensity and necrotic changes
in pancreatic parenchyma and parapancreatic cellular space.
Кey words: acute necrotic pancreatitis; morphologic changes of іntra— and extrapan!
creatic arteries; elderly patients.

зміненою дугоподібною зв'язкою і
медіальними ніжками діафрагми, а
також гангліонарними та ней
рогліозними тканинами черевного
сплетіння. Інтравазальну оклюзію
спричиняють
атеросклеротичне
ураження черевної частини аорти,
хронічний тромбангіїт або тромбо
емболія атероматозними масами.
Тяжкі некротичні зміни паренхіми
ПЗ виникають внаслідок діабетич
ної ангіопатії за склеротичної
облітерації інтраорганних судин [9,
10]. При ГНП виявлені зміни стінок
судин не тільки внутрішньоорган
них та перипанкреатичних артерій,
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а й екстрапанкреатичних, зокрема,
верхньої брижової артерії та її гілок
[9].
Мета дослідження: вивчити ос
новні морфологічні зміни в екстра—
та інтрапанкреатичних артеріях ПЗ
і встановити їх ймовірну роль у па
тогенезі ГНП та його ускладнень у
хворих похилого й старечого віку.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене гістологічне дослід
ження інтра— та екстрапанкреатич
них артерій ПЗ у 38 хворих похило
го й старечого віку, яких з приводу
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ГНП лікували в клініці у 2012 — 2015
рр. Віком від 65 до 70 років було 23
(60,5%), від 71 до 80 років — 9
(23,6%), старше 80 років — 6 (16%)
хворих.
Під час дослідження використо
вували класифікацію ГП (Атланта,
1992) з доповненнями робочої гру
пи (2007) та Американського колед
жу гастроентерології (2013) [11, 12].
ГНП середньої тяжкості діагностова
ний у 14 (36,5%), тяжкий — у 19
(50%), вкрай тяжкий (фульмінант
ний перебіг) — у 5 (13,2%) хворих.
Для аналізу результатів комп'ютер
ної томографії з контрастним підси
ленням використовували клініко—
морфологічну класифікацію, запро
поновану О. І. Дроновим і співавто
рами [13]. Субтотальний поверхне
вий некроз ПЗ діагностований у 14
(36,5%), субтотальний трансмураль
ний некроз ПЗ — у 10 (26,3%), то
тальний поверхневий некроз ПЗ — у
9 (23,6%), тотальний трансмураль
ний некроз ПЗ — у 5 (13,2%) хворих.
За даними бактеріологічного до
слідження матеріалу, отриманого
під час виконання пункційно—дре
нувальних втручань з приводу рі
динних утворень в сальниковій
сумці та клітковині заочеревинного
простору під контролем ультразву
кового дослідження (УЗД), а також
ізольованої люмботомії, Е. coli, P.
aeruginosa, P. mirabilis в концентрації
6 × 106 мікробних тіл в 1 см3 виявлені
у 18 (47,3%) хворих, S. aureus в такій
самій концентрації — у 5 (13,2%),
асоціації P. aeruginosa та Р. mirabilis —
у 9 (23,6%), у 6 (15,7%) хворих мікро
організми не виявлені.
Всі хворі оперовані відкритим
способом через 10 — 26 діб після
госпіталізації з приводу інфіковано
го ГНП та його ускладнень, якщо
пункційно—дренувальні втручання
під контролем УЗД чи ізольована
люмботомія виявилися неефектив
ними. Матеріалом для морфо
логічного дослідження були вида
лені секвестри й життєздатні фраг
менти ПЗ, отримані під час виконан
ня відкритих оперативних втручань.
Морфологічні зміни вивчали в
стінках інтра— та екстрапанкреа
тичних артерій, зокрема, дорзальної
артерії ПЗ та її гілок, великої артерії
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ПЗ (Геллера) та її гілок, а також
дрібних вен тіла і хвоста ПЗ, що за
безпечують відток крові від лівого
анатомо—хірургічного сегмента ПЗ.
Для дослідження колагенових воло
кон застосовували забарвлення три
хромом за Масоном; еластичних во
локон — фукселіном за Хартом.
Гістологічні препарати досліджува
ли під світлооптичним мікроскопом
"Leica DME" при збільшенні ×40,
×100, ×200, ×400.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 25 (65,7%) хворих основним
показанням до здійснення відкрито

го оперативного втручання була на
явність гнійно—септичних усклад
нень. Лапаротомне втручання завер
шували формуванням замкненої
сальникової сумки. Після операції
проводили тривале крапельне про
мивання сальникової сумки та за
очеревинного простору розчинами
антисептиків (декасан), що сприяло
більш повному видаленню некроти
зованих тканин ПЗ, гною, токсич
них продуктів.
Після ранньої лапаротомії, вико
наної в інших лікувальних закладах,
лапаротомія "на вимогу" здійснена у
13 (34,2%) хворих. Показаннями до
релапаротомії були гостра арозивна
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Рис. 3.
Мікрофото.
Циркулярна фіброзно!ліпідна бляшка
в інтрапанкреатичній артерії.
1 ! стенозований просвіт артерії;
2 ! ліпіди, що містяться в бляшці;
3 ! колагенові волокна.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином
Зб. ×100.

Рис. 1.
Мікрофото.
Циркулярна фіброзно!еластична
гіперплазія внутрішньої оболонки
інтрапанкреатичних артерій.
1 ! стенозований просвіт
інтрапанкреатичної артерії;
2 ! нерівномірно складчаста
гіалінізована ВЕМ.
Забарвлення за Масоном. Зб. ×400.

2
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Рис. 2.
Мікрофото.
Циркулярна фіброзно!еластична
гіперплазія внутрішньої оболонки
інтрапанкреатичної артерії (стрілка).
1 ! стенозований просвіт
інтрапанкреатичної артерії;
2 ! нерівномірно складчаста ВЕМ з
ознаками мультиплікації.
Забарвлення за Хартом. Зб. ×400.

Рис. 4.
Мікрофото.
Гіаліноз ВЕМ екстрапанкреатичної
артерії (стрілки).
Забарвлення за Масоном.
Зб. ×200.
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кровотеча в просвіт травного каналу
і черевну порожнину (у 4 хворих),
прогресування поліорганної недо
статності та панкреонекрозу (у 9).
Після операції ускладнення виникли
у 12 (31,5%) хворих, померли 9
(24%).
Особливістю
морфологічних
змін судин ПЗ при ГНП у хворих по
хилого й старечого віку було пере
важне ураження гілок інтрапанкреа
тичних артерій. Такі зміни найбільш
виражені у внутрішній оболонці ар
терій м'язового типу. Відзначали зву
ження просвіту судини, характерну
циркулярну або вогнищеву фіброз
но—еластичну гіперплазію внутріш
ньої оболонки артерій з утворенням
нерівномірно складчастої гіалінізо
ваної внутрішньої еластичної мемб
рани (ВЕМ), циркулярним розрос
танням як колагенових, так і елас
тичних волокон в субендотеліаль
ному шарі. При забарвленні за Масо
ном за наявності циркулярної
фіброзно—еластичної гіперплазії
внутрішньої оболонки в субендо
теліальному шарі виявляли анілін—
позитивні колагенові волокна, ком
пактно розташовані по периметру
артерій. Між сполучнотканинними
волокнами містилися фібробласти,
фіброцити, поодинокі гладенько
м'язові клітини (рис. 1).
При фарбуванні фукселіном за
Хартом деякі еластичні волокна ко
ричнево—сірого забарвлення, роз
ташовані пухко, переважно звивисті,
тонкі, в деяких місцях формували
порожнини у вигляді "вікончастих
мембран", можливо, внаслідок во
гнищевого лізису еластичних воло
кон. ВЕМ інтраорганних артерій ПЗ
чітко візуалізована, з ознаками муль
типлікації (рис. 2).
У препаратах часто виявляли во
гнищеву фіброзно—еластичну гі
перплазію внутрішньої оболонки
інтрапанкреатичних артерій. В ок
ремих спостереженнях відзначали
потовщення внутрішньої оболонки
внаслідок розростання колагенових
волокон — її фіброзну гіперплазію.
При забарвленні за Масоном внут
рішня оболонка артерій за такого
типу гіперплазії компактна, з пооди
нокими клітинними елементами ти
пу макрофагів і фіброцитів. При за

барвленні за Хартом еластичні во
локна не виявляли.
Поряд з гіперпластичними про
цесами в інтраорганних артеріях ПЗ
у хворих похилого й старечого віку
часто виявляли типові ознаки ліпо
склерозу та атероматозу внутріш
ньої оболонки артерій у вигляді во
гнищевих або циркулярних фіброз
но—ліпідних бляшок (рис. 3).
Основною складовою атерома
тозних бляшок є ліпіди, що вигляда
ють безбарвними, оскільки не фар
буються гематоксиліном та еози
ном, за Масоном та Хартом. Ліпіди
розташовані як внутрішньоклітин
но, так і позаклітинно, в ксантомних
клітинах. Між ліпідами виявлені не
ушкоджені (при ліпосклерозі) і
фрагментовані (при атероматозі)
сполучнотканинні волокна. Ендо
телій фіброзної "покришки" бляшок
місцями десквамований. Ліпоскле
роз може співіснувати з неліпідною
гіперплазією внутрішньої оболонки.
У деяких спостереженнях відзнача
ли фіброзно—м'язову гіперплазію
внутрішньої оболонки інтрапанкре
атичних артерій та вогнищевий
ліпосклероз.
Особливістю
морфологічних
змін стінок екстрапанкреатичних
артерій, зокрема, дорзальної артерії
ПЗ, великої артерії ПЗ та їх гілок при
ГНП у хворих похилого й старечого
віку є виражена структурна транс
формація ВЕМ, яку виявляли як за
наявності гіперплазії внутрішньої
оболонки, так і за її відсутності.
Найбільш часто ці зміни були пред
ставлені у вигляді мультиплікації
ВЕМ, тобто, збільшення кількості її
шарів внаслідок новоутворення но
вих шарів еластичних волокон або
розщеплення існуючих.
Іноді значне потовщення ВЕМ зу
мовлене розростанням колагенових
волокон, що проникали з гіперпла
зованої внутрішньої оболонки у се
редню, тому контури ВЕМ ставали
нечіткими. Шари мультиплікованої
ВЕМ потовщені, в окремих ділянках
гіалінізовані, що проявлялося фук
синофілією при забарвленні за Ма
соном (рис. 4).
Незалежно від наявності муль
типлікації, ВЕМ була нерівномірно
звивистою, що зумовлювало форму
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вання подушкоподібних випинань
внутрішньої оболонки у просвіт су
дини. У деяких спостереженнях уз
довж ВЕМ гілок екстрапанкреатич
них артерій виявляли депо солей
кальцію, базофільні — при забарв
ленні гематоксиліном та еозином,
фуксинофільними — при забарв
ленні за Масоном, фукселін—нега
тивними — при забарвленні за Хар
том. Ці петрифікати спричиняли по
рушення цілісності ВЕМ, її фрагмен
тацію, лізис, реактивний перифо
кальний гіпереластоз як внутріш
ньої, так і середньої оболонки ар
терій.
Зміни стінки дрібних вен тіла і
хвоста ПЗ, що забезпечують відток
крові від лівого анатомо—хірур
гічного сегмента ПЗ у хворих похи
лого та старечого віку при ГНП, про
являлися гіперплазією внутрішньої
оболонки переважно фіброзно—
еластичного типу.
В артеріальній ланці мікроцир
куляторного русла ПЗ виявлені ха
рактерні ознаки порушення крово
обігу у вигляді повнокров'я, сладжу,
стазу, в деяких судинах виявлені чер
воні та гіалінові тромби, що зумов
лювало обтурацію просвіту судин. В
артеріолах і дрібних артеріях м'язо
вого типу переважали ознаки цирку
лярного і вогнищевого гіалінозу їх
стінки.
Таким чином, за даними морфо
логічного дослідження інтраорган
них артеріальних гілок ПЗ у хворих
похилого і старечого віку при ГНП
основні зміни найбільш виражені у
внутрішній оболонці артерій м'язо
вого типу. Характерні її циркулярна
або вогнищева гіперплазія, переваж
но фіброзно—еластичного типу,
рідше — фіброзна і м'язово—фіброз
на гіперплазія. Поряд з гіперплас
тичними процесами, у внутрішній
оболонці гілок інтрапанкреатичних
артерій часто виявляли ліпосклероз
і атероматоз у вигляді вогнищевих
або циркулярних фіброзно—ліпід
них бляшок.
В екстрапанкреатичних артеріях
середнього діаметра ВЕМ нерівно
мірно звивиста, виявляли гіпер
плазію
внутрішньої
оболонки.
Вздовж ВЕМ часто відзначали депо
зити солей кальцію, що зумовлюва
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ло порушення її цілісності, фраг
ментацію, лізис, реактивний пери
фокальний гіпереластоз.
У середній оболонці окремих ек
страпанкреатичних артерій серед
нього діаметра переважали ознаки

фіброзу, часто виявляли кальциноз,
рідше —гіпереластоз.
Таким чином, зміни в інтра— та
екстрапанкреатичних артеріях ПЗ у
хворих похилого і старечого віку
при ГНП зумовлюють істотне змен

шення інтенсивності спланхнічного
кровотоку, спричиняють некро
тичні зміни в паренхімі ПЗ і пара
панкреатичній клітковині, що слід
мати на увазі під час комплексного
лікування таких хворих.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСЕПСИНУ В ДІАГНОСТИЦІ
ТА ЛІКУВАННІ ГНІЙНО—СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
О. В. Ротар
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

APPLICATION OF PRESEPSIN IN DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF PURULENT—SEPTIC COMPLICATIONS
OF ACUTE NECROTIC PANCREATITIS
О. V. Rotar
Bukovinian State Medical University, Chernivtsy
острий некротичний пан
креатит (ГНП) характери
зується тяжкістю перебігу,
високою летальністю вна
слідок виникнення органної недо
статності (ОН): у ранню фазу захво
рювання як відповідь на локальне
пошкодження підшлункової залози,
у пізню — через інфікування вогнищ
некрозу і абдомінальний сепсис
(АС) [1]. В останні роки частота ви
явлення інфікованих форм ГНП
збільшилася до 40 — 80% [2]. Незва
жаючи на прогрес у діагностиці,
консервативному й хірургічному
лікуванні ГНП, летальність при інфі
кованому панкреонекрозі висока —
15 — 87% [2].
Призначення ефективної антибак
теріальної терапії протягом першої
години після виникнення гіпотензії
при АС сприяє збільшенню показ
ників виживання хворих до 79,9%, за
кожної години затримки терапії
протягом перших 6 год після ве
рифікації
діагнозу
летальність
збільшується на 7,6% [3]. Тому рання
діагностика і хірургічне лікування
гнійно—септичних
ускладнень
(ГСУ) ГНП є одним з важливих за
вдань абдомінальної хірургії [4]. Спе
цифічність загальноприйнятої діаг
ностики інфікування вогнищ некро
зу і скупчень рідини при ГНП на
підставі аналізу клінічних і лабора
торних ознак синдрому системної
запальної відповіді (ССЗВ) обмеже
на, а проведення тонкоголкової
пункції
з
подальшим
бакте
ріологічним дослідженням потребує
часу [5]. Поява нового швидкого і

Г

Реферат
У 70 хворих на гострий некротичний панкреатит (ГНП) та 10 практично здорових
осіб визначали вміст пресепсину у плазмі крові з використанням імуно!
хемілюмінесцентного методу та проводили бактеріологічні дослідження. Виник!
нення інфекції супроводжується вірогідним підвищенням рівня пресепсину в
плазмі крові залежно від активності й тяжкості септичного процесу: за локальної
інфекції — до (677 ± 30) пг/мл, сепсису — до (988 ± 47) пг/мл, тяжкого сепсису —
до 2668 пг/мл; за ГНП без інфекції він становив у середньому (332 ± 38) пг/мл, у
практично здорових осіб — (184 ± 16) пг/мл. Рівень пресепсину корелює з
тяжкістю стану за шкалою APACHE II, що дозволяє об'єктивно оцінювати тяжкість
стану пацієнтів, прогнозувати сприятливі та несприятливі наслідки лікування,
швидко змінюється залежно від ефективності лікування.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; діагностика; гнійно—септичні
ускладнення; пресепсин.

Abstract
In 70 patients, suffering an acute necrotic pancreatitis (ANP), and 10 practically healthy
persons a content of presepsin in a blood plasm, using immunochemiluminescent
method and conducted bacteriological investigations, were analyzed. The infection
occurrence is accompanied by plausible upgrading of a presepsin level in a blood
plasm, depending on activity and severity of a septic process: in local infection — up to
(677 ± 30) pg/ml, sepsis — up to (988 ± 47) pg/ml, severe sepsis — up to 2668 pg/ml;
in an ANP without infection it have constituted (332 ± 38) pg/ml at average, in practi!
cally healthy persons — (184 ± 16) pg/ml. A presepsin level correlates with a state
severity in accordance to APACHE II scale, what permits to estimate the patients state
severity objectively, to prognosticate a favorable and unfavorable consequences of
treatment, rapidly changing, depending on efficacy of treatment.
Кey words: acute necrotic pancreatitis; diagnosis; purulent—septic complications;
presepsin.

надійного маркера системного за
палення інфекційного походження
пресепсину є важливим кроком в
диференційній діагностиці АС і
ССЗВ [6]. На відміну від інших мар
керів (С—реактивного протеїну,
прокальцитоніну, інтерлейкіну—6),
вміст пресепсину можна визначати
в суцільній крові хворого безпосе
редньо біля ліжка [7, 8].
Мета дослідження: вивчити клі
нічне значення пресепсину у ранній
діагностиці та оцінці ефективності
лікування хворих при ГНП.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене проспективне, неран
домізоване, когортне дослідження
за участю 70 хворих на ГНП, яких
лікували в палаті інтенсивної терапії,
з них жінок — 22, чоловіків — 48 , вік
хворих від 18 до 76 років, у середнь
ому (44 ± 3,8) року. Діагноз ГНП вста
новлювали на основі аналізу даних
анамнезу, клінічних проявів, даних
лабораторних (активність амілази в
крові і сечі) та інструментальних
(ультразвукового дослідження та
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Ðîçïîä³ë õâîðèõ íà ÃÍÏ çà êîíöåíòðàö³ºþ ïðåñåïñèíó â ïëàçì³ êðîâ³ ³ øêàëîþ APACHE II
Ãðóïè îáñòåæåíèõ

Ê³ëüê³ñòü
ñïîñòåðåæåíü

Âì³ñò ïðåñåïñèíó
ïã/ìë (x ± m)

APACHE II, áàë³â
(x ± m)

ÎÍ Òð/ÌÎÍ

Ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ
àáñ.
%

Ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ îñîáè
10
184 ± 16
–
–
–
–
Ïàö³ºíòè ç ÃÍÏ áåç ³íôåêö³¿
21
332 ± 38*
3±1
–
–
–
Ëîêàëüíà ³íôåêö³ÿ
15
677 ± 30Δ
5 ± 0,7
–
–
–
Ñåïñèñ
22
988 ± 47*Δ
12 ± 1
19/3
3
13,6
Òÿæêèé ñåïñèñ
12
2668 ± 583Δ
23 ± 2
0/12
9
75
Âèæèëè
58
1052 ± 116
13 ± 1
19/0
–
–
Ïîìåðëè
12
2225 ± 522
24 ± 2
0/12
12
100
Ïðèì³òêà. Òð – òðàíçèòîðíà ÎÍ;
ÌÎÍ – ìóëüòèîðãàííà íåäîñòàòí³ñòü; ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè:
* – ó çäîðîâèõ îñ³á; Δ – ó õâîðèõ áåç ÃÑÓ (ð<0,05).
комп'ютерної томографії з контра
стним підсиленням) методів дослід
ження. Тяжкість ГНП оцінювали за
шкалою APACHE II (Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation II). Для
визначення ОН оцінювали функції
дихальної, серцево—судинної сис
тем і нирок за модифікованою шка
лою Marshall [1], неврологічну недо
статність — за шкалою ком Глазго.
Критеріями відбору хворих були на
явність двох ознак ССЗВ і більше,
транзиторна і/або постійна ОН.
Рівень пресепсину визначали мето
дом хемілюмінесценції з викорис
танням
імунних
тест—систем
Pathfast—Presepsіn, Mitsubishi Che
mical Medicine Corporation (Японія).
Пацієнти розподілені на групи: у 21
(І група) — виявлений ССЗВ без
інфекційних ускладнень; у 15 (ІІ гру
па) — локальні ГСУ; у 22 (ІІІ група) —
сепсис; у 12 (ІV група) — тяжкий сеп
сис. Статистичний аналіз проведе
ний з використанням t—критерію
Ст'юдента — для оцінки безперерв
них величин та Мана—Уїтні—Віл
коксона (U) — для категорованих
показників. Для прогнозування ін
фекційних ускладнень та леталь
ності використовували ROC—аналіз
з обчисленням площі, обмеженої
ROC— кривою (AUC).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У практично здорових осіб (кон
трольна група) концентрація пре
сепсину у плазмі крові становила від
98 до 218 пг/мл, у середньому (184 ±
16) пг/мл. Рівень пресепсину був
значно вищим як за наявності ГСУ,
так і без ускладнень (див. таблицю).
У пацієнтів І групи концентрація
пресепсину в крові збільшувалася у
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середньому до (332 ± 38) пг/мл, що
на 78% (p>0,05) перевищувало по
казник у контрольній групі. На
явність інфекції у хворих при ГНП
супроводжувалася вірогідним підви
щенням рівня пресепсину з 496 до
5004 пг/мл, у середньому до (1244 ±
168) пг/мл (p<0,01), що в 3,7 разу ви
ще такого у пацієнтів без інфекції.
Встановлено чітку залежність кон
центрації пресепсину від активності
і тяжкості інфекційного процесу.
Так, у пацієнтів ІІ групи за наявності
локальних інфекційних ускладнень
(нагноєння відмежованих вогнищ
панкреонекрозу, скупчень рідини,
псевдокіст) рівень пресепсину вдвічі
вищий — (677 ± 30 пг/мл), ніж у
пацієнтів І групи. Поряд з збільшен
ням вмісту пресепсину, тільки у 13 з
21 хворого І групи виявлені такі оз
наки ССЗВ, як лейкоцитоз (кількість
лейкоцитів понад 12 × 109 в 1 л),
незрілі форми гранулоцитів (понад
10%), хоча у подальшому, за даними
бактеріологічного дослідження, ін
фекція виявлена в усіх хворих. Це зу
мовлене тим, що за механізмом
підвищення рівня пресепсин прин
ципово відрізняється від інших про
запальних маркерів. Він утворю
ється шляхом ферментного розщеп
лення циркулюючого розчинного
рецептора СD14 протеазами при
фагоцитозі мікроорганізмів у ран
ній фазі запалення, ще до збільшен
ня вмісту інтерлейкіну—6 і появи ла
бораторних ознак ССЗВ [3]. На
відміну від інших маркерів сепсису,
тривалість періоду напівжиття пре
сепсину в плазмі крові дуже мала (від
30 хв до 4 год), прокальцитоніну —
25 — 30 год [4]. Концентрація пре
сепсину прогресивно збільшувалася
при сепсисі — до (988 ± 47) пг/мл,

тяжкому сепсисі — до (2668 ± 583)
пг/мл, що відповідно в 3 і 8 разів
більше, ніж за наявності ССЗВ без
інфекції. За результатами ROC—
аналізу встановлена висока за
лежність рівня пресепсину від наяв
ності інфекційних ускладнень ГНП:
AUC ROC 0,956 (довірчий інтервал —
ДІ 0,883—0,972). За даними дослід
ження, критична концентрація пре
сепсину, що свідчила про інфікуван
ня патологічних вогнищ при ГНП,
становила 632 пг/мл (вірогідність —
90,11%, специфічність — 92,86%).
Тяжкість стану пацієнтів ІІІ і ІV
груп визначали за вираженістю ОН:
у більшості пацієнтів II групи пере
важала транзиторна ОН, яку усували
протягом 48 год, у 3 — постійна ОН.
В усіх пацієнтів III групи виникла
МОН, що несприятливо впливало на
результати лікування. За тяжкого
сепсису відзначали дисфункцію від
2 до 5 органів, тяжкість стану за шка
лою APACHE II становила (23 ± 2) ба
ла. Встановлений вірогідний зв'язок
між рівнем пресепсину і тяжкістю
стану пацієнтів за шкалою APACHE II,
коефіцієнт кореляції становив 0,798
(p<0,001). За даними ROC—аналізу,
діагностична точність оцінки тяж
кості стану хворих ІІІ і ІV груп за
концентрацією пресепсину і баль
ною шкалою APACHE II практично
не різнилася, фактично вони допов
нювали одна одну: AUC ROC для пре
сепсину становив 0,886 ± 0,046, для
шкали APACHE II — 0,952 ± 0,023.
Померли 12 (17,1%) хворих, в то
му числі 3 — ІІІ групи, 9 — ІV групи.
Рівень пресепсину і кількість балів за
шкалою APACHEII у хворих, які по
мерли, були, відповідно, у 2 і 1,8 разу
більші, ніж у пацієнтів, які вижили.
Високий рівень пресепсину і оцінка
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за шкалою APACHE II дозволяли од
наковою мірою прогнозувати ле
тальність хворих на ГНП: AUC ROC
для пресепсину становив 0,896 ±
0,37, для шкали APACHE ІІ — 0,962 ±
0,28. Ступінь підвищення рівня пре
сепсину корелював з тяжкістю стану
хворих на ГНП і прогнозом захво
рювання, при цьому його рівень ви
ще 1032 пг/мл є прогностично не
сприятливим для виживання паці
єнтів і відповідав 16 балам за шка
лою APACHE II (чутливість — 82,24%,
специфічність — 88,12%).
За даними бактеріологічного до
слідження, патогенні мікроорганіз
ми виділені у 12 хворих II групи та в
усіх пацієнтів I і III груп. У крові,
біологічних середовищах, скупчен
нях рідини у пацієнтів при ГНП ви
являли як грамнегативні (E. coli, P.
aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobac

ter spp., Proteus spp., Acinetobacter
spp.), так і грампозитивні (S. aureus, S.
epidermidis) мікроорганізми, а та
кож гриби роду Candida. Початкова
антибактеріальна терапія виявилася
ефективною у 16 пацієнтів ІІІ і ІV
груп. За умови адекватної терапії
концентрація пресепсину у крові
швидко зменшувалася і на 3—тю до
бу становила 65 — 60% початкової. У
18 хворих на 3—тю добу він утриму
вався на початковому рівні або
підвищувався, стан пацієнтів не
змінювався або погіршувався, що
свідчило про неефективність анти
бактеріальної терапії.

ВИСНОВКИ
1. Визначення рівня пресепсину
в плазмі крові дозволяє з високою
чутливістю і клінічною специфіч
ністю діагностувати ГСУ ГНП (AUC

ROC 0,956, DI 0,883—0,972). У паці
єнтів за наявності бактеріальної
інфекції рівень пресепсину відпо
відає тяжкості запального процесу:
за локальної інфекції вен він стано
вив (677 ± 30) пг/мл, при сепсисі —
(988 ± 47) пг/мл, тяжкому сепсисі —
(2668 ± 583) пг/мл.
2. Зміни рівня пресепсину в ди
наміці дозволяють оцінювати ефек
тивність та прогнозувати результати
лікування ГНП: підвищення понад
1032 пг/мл є прогностично неспри
ятливим маркером виживання паці
єнтів (чутливість — 82,24%, спе
цифічність — 88,12%), зниження
менше 632 пг/мл — свідчить про
ефективність антибактеріальної те
рапії та зникнення мікрофлори з па
тологічних вогнищ.
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ПРОФІЛАКТИКА ІНФІЛЬТРАТИВНО—ЗАПАЛЬНИХ
УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ РАН У ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ
З ПРИВОДУ НЕУСКЛАДНЕНОЇ ГРИЖІ
ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
О. П. Жученко
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

PROPHYLAXIS OF INFILTRATIVE—INFLAMMATORY
COMPLICATIONS OF THE WOUNDS HEALING IN PATIENTS,
ОPERATED ON FOR NONCOMPLICATED HERNIA
OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL
О. P. Zhuchenko
Vinnitsya National Medical University named after N. I. Pirogov
астота гнійно—запальних
ускладнень після операції,
за даними вітчизняних і за
рубіжних авторів, досить
висока — 35 — 45% [1 — 3]. Гнійно—
запальні ускладнення загоєння опе
раційних ран виявляють у 7,2 — 17%
хворих [4, 5].
Сьогодні для профілактики гній
но—запальних ускладнень загоєння
операційних ран основну увагу
дослідники приділяють переважно
— шовному матеріалу, менше — ме
тодам зашивання черевної стінки
[6], значну увагу приділяють ур
гентній хірургії [7]. Поряд з цим, не
визначена роль простих та еконо
мічно вигідних біофізичних методів
профілактики гнійно—запальних
ускладнень після операції з приводу
неускладненої ГПЧС [4].
У світовій літературі відсутні дані
щодо стану ВНС, зокрема, її симпа
тичної та парасимпатичної частин,
до і після операції. Ці питання мають
як наукове, так і практичне значен
ня, зумовлюють актуальність теми.
Метою дослідження було вивчення
впливу динаміки стану ВНС на особ
ливості перебігу післяопераційного
періоду та можливості попереджен
ня гнійно—запальних ускладнень у
хворих, оперованих з приводу неус
кладненої ГПЧС.

Ч

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на позитивний вплив
поляризованого світла (довжиною
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Реферат
Представлені результати дослідження динаміки запальних процесів в операційних
ранах у 238 хворих після хірургічного втручання з приводу неускладнених гриж пе!
редньої черевної стінки (ГПЧС) різної локалізації, а також впливу поляризованого
світла на корекцію порушень вегетативної нервової системи (ВНС) з метою
профілактики інфільтративно!гнійних ускладнень.
Ключові слова: грижа передньої черевної стінки; оперативне втручання; рана; ус!
кладнення; некогерентне світло; вегетативна нервова система.

Abstract
The results of investigation of the inflammatory processes dynamics in operative
wounds in 238 patients after surgical intervention, performed for noncomplicated her!
nias of anterior abdominal wall of various localization, as well as the impact of polarized
light on correction of the vegetative nervous system disorders, for prophylaxis of infil!
trative!purulent complications were analyzed.
Кey words: hernia of anterior abdominal wall; оperative intervention; wound; compli!
cations; incoherent light; vegetative nervous system.

хвилі 400—2000 нм) на активацію
енергетичної активності клітинної
мембрани, що стимулює регенера
тивні процеси в рані, ми вивчили
динаміку ускладнень загоєння опе
раційної рани у 238 хворих, оперо
ваних з приводу неускладненої
ГПЧС, залежно від стану ВНС.
Методика терапії з використан
ням поляризованого світла за допо
могою апарата "Біоптрон". Перше
опромінення проводили в опе
раційній під час зашивання опе
раційної рани, наступні — у 1—шу,
на 3, 5—ту та 7—му добу під час пе
рев'язок протягом 6 хв. Коефіцієнт К
як показник стану ВНС визначали у
ті самі строки.
За коефіцієнтом К визначали
співвідношення активності пара
симпатичної та симпатичної части
ни ВНС.

1. Значення К до 0,75 свідчило
про порушення стану ВНС з знач
ним переважанням парасимпатико
тонії; показана корекція.
2. Значення К 0,76 — 0,86 — про
порушення стану ВНС з вираженою
парасимпатикотонією; показана ко
рекція.
3. Значення К 0,87—0,94 — зона
функціональної компенсації пара
симпатикотонії, стан відносної
рівноваги ВНС; корекція не обов'яз
кова.
4. Значення К 0,95 — 1,05 — зона
функціональної рівноваги; корекція
не потрібна.
5. Значення К 1,06 — 1,13 — зона
функціональної компенсації симпа
тикотонії; корекція не обов'язкова.
6. Значення К 1,14 — 1,26 — зона
вираженої симпатикотонії; показа
на корекція.
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Äèíàì³êà ñåðåäí³õ çíà÷åíü Ê ó õâîðèõ, îïåðîâàíèõ ç ïðèâîäó ÃÏ×Ñ,
ç êîðåêö³ºþ ðîçëàä³â ÂÍÑ ç âèêîðèñòàííÿì àïàðàòà "Á³îïòðîí"
³ áåç òàêî¿ êîðåêö³¿
Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ
ï³ñëÿ îïåðàö³¿, äîáà

Ç êîðåêö³ºþ (n=119)

Áåç êîðåêö³¿ (n=119)

Äî
0,90 ± 0,03
0,93 ± 0,05
Ï³ñëÿ
0,98 ± 0,03*
Äî
0,94 ± 0,03
3–òÿ
0,90 ± 0,03
Ï³ñëÿ
0,96 ± 0,03
Δ
Äî
0,99 ± 0,02
5–òà
0,91 ± 0,04
Ï³ñëÿ
0,98 ± 0,02
Äî
0,96 ± 0,03
7–ìà
0,91 ± 0,05
Ï³ñëÿ
0,98 ± 0,01
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ
ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: * – äî êîðåêö³¿;
Δ
– áåç êîðåêö³¿ (ð < 0,05).
1–øà

7. Значення К 1,27 і більше — зо
на значної симпатикотонії; показа
на корекція.
Хворі розподілені на чотири гру
пи: у 56 — застосовані стандартні
методи, у 63 — стандартні методи з
алопластикою, у 56 — здійснена ко
рекція розладів ВНС з використан
ням поляризованого світла без ало
пластики, у 63 — корекція розладів
ВНС з застосуванням поляризовано
го світла та з алопластикою. ГПЧС
діагностована у 43 (18,07%) хворих,
пахвинна грижа — у 155 (65,13%),
грижа білої лінії живота — у 40
(16,81%). Чоловіків було 129 (54,2%),
жінок — 109 (45,8%). Вік хворих від
20 до 70 років.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати дослідження ди
наміки коефіцієнта К у хворих, яким
здійснювали корекцію розладів
ВНС, і без такої (див. таблицю)
свідчили, що у 1—шу добу після ко
рекції за допомогою апарата "Біоп
трон" цей коефіцієнт був достовірно
вище, ніж до корекції, його значення
перебували в зоні рівноваги актив
ності ВНС; у подальшому спостеріга

ли збільшення показника, а з 5—ї до
би його середні значення вже до ко
рекції відповідали таким в зоні
рівноваги і переважали показники у
хворих без корекції, у яких значення
коефіцієнта К протягом усього
періоду спостереження перебували
в зоні парасимпатикотонії. До
стовірної різниці значень ко
ефіцієнта залежно від локалізації
грижі не було.
Метод лікування впроваджений в
хірургічній клініці 1—ї Міської клі
нічної лікарні Вінниці. За період
2009 — 2014 рр. проаналізовано ча
стоту виникнення гнійно—запаль
них ускладнень у хворих, оперова
них з приводу вправної ГПЧС різної
локалізації, з застосуванням оп
ромінення операційної рани поля
ризованим світлом і без такого.
Дані порівняльного аналізу час
тоти ускладнень залежно від методу
лікування свідчили, що після стан
дартних методів лікування без за
стосування поляризованого світла
інфільтративно—запальні усклад
нення загоєння операційної рани
виникли у 4 (7,14%) пацієнтів, в тому
числі інфільтрат — у 2 (3,57%), серо
ма — у 2 (3,57%).

У хворих, оперованих за стан
дартними методами з алопластикою
без застосування поляризованого
світла інфільтративно—запальні ус
кладнення виявлені у 5 (7,94%) хво
рих, з них інфільтрат — у 2 (3,18%),
серома — у 3 (4,76%), різниця показ
ників недостовірна (р>0,05).
У групі оперованих без алоплас
тики, яким після операції здійснюва
ли опромінення рани поляризова
ним світлом, інфільтративно—за
пальні ускладнення виникли в 1
(1,79%) хворого у вигляді інфільтра
ту операційної рани, що було в 4 —
4,4 разу менше, ніж після стандарт
них методів лікування (р<0,001).
У групі оперованих з алопласти
кою, яким після операції застосову
вали поляризоване світло місцево
на рану, інфільтративно—запальні
ускладнення виникли в 1 (1,56%)
хворого у вигляді сероми опе
раційної рани, що було в 4 — 4,7 ра
зу менше, ніж після стандартних ме
тодів лікування (р<0,001). Різниця
частоти ускладнень у хворих, яким
здійснювали корекцію і алопластику
та корекцію без алопластики, недо
стовірна. Достовірної відмінності
залежно від локалізації ГПЧС не бу
ло.
Таким чином, опромінення опе
раційної рани поляризованим світ
лом за допомогою апарата "Біоп
трон" сприяло урівноваженню ак
тивності ВНС після операції у хво
рих, оперованих з приводу ГПЧС
різної локалізації, що суттєво змен
шило частоту інфільтративно—за
пальних ускладнень загоєння опе
раційної рани. Доцільне широке
вивчення питань корекції розладів
ВНС у пацієнтів, оперованих з при
воду різних захворювань.
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РЕКОНСТРУКТИВНО—ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПОСЛЕ ОБСТРУКТИВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ
И. П. Ерко, С. Б. Балабушко
Черниговский областной онкологический диспансер

RECONSTRUCTIVE—RESTORATION OPERATIONS
AFTER OBSTRUCTIVE RESECTION OF LARGE BOWEL
I. P. Yerko, S. B. Balabushko
Chernihiv Regional Oncology Center
последние годы в мире от
мечена тенденция к увели
чению частоты выявления
КРР [1 — 3]. Наряду с этим,
увеличилась и частота его ослож
ненных форм, которые наблюдают
у 60 — 70% больных [4 — 8]. Наибо
лее частыми осложнениями КРР яв
ляются: обтурационная непроходи
мость кишечника (в 80 — 85% на
блюдений), перифокальное воспа
ление (в 12 — 35%), перфорация
опухоли (в 2 — 27%), кровотечение
(в 4 — 15%) [4 — 9].
Пациентов по поводу осложнен
ных форм КРР преимущественно по
линии экстренной медицинской
помощи госпитализируют в ургент
ные и общехирургические клиники,
где им, в лучшем случае, выполняют
ОРТК. Основными причинами отка
за от выполнения первично—вос
становительных операций являются
высокая частота несостоятельности
швов межкишечного анастомоза,
технические сложности его форми
рования при осложненном течении
КРР, высокая частота послеопераци
онных осложнений. Помимо ослож
ненного течения опухолевого про
цесса, показаниями к выполнению
ОРТК являются: неблагоприятные
топографоанатомические взаимо
отношения органов брюшной поло
сти и малого таза, тяжелые сопутст
вующие заболевания, пожилой и
старческий возраст пациентов. По
данным литературы, почти 40%
ОРТК выполняют по поводу нео
сложненных форм заболевания [4,
5, 7 — 9].
Наличие постоянной колостомы
обусловливает значительное сниже
ние социально—трудовой и психо
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Реферат
Проанализированы результаты реконструктивно!восстановительных операций,
выполненных после обструктивной резекции толстой кишки (ОРТК) по поводу ко!
лоректального рака (КРР). Частота послеоперационных осложнений составила
11,7%. Наиболее частое осложнение ! частичная несостоятельность швов межки!
шечного анастомоза, наложенного конец в конец ! 3,9%. Летальность составила
1,1%.
Ключевые слова: колоректальный рак; обструктивная резекция толстой кишки;
реконструктивно!восстановительные операции; осложнения; летальность.

Abstract
The results of reconstructive!restoration operations, performed after obstructive
resection of large bowel for colorectal cancer, were analyzed. The postoperative com!
plications rate have constituted 11.7%. The most frequent cause of morbidity, 3.9%,
was partial insufficiency of sutures of interintestinal anastomosis, formatted in the end
to end fashion. Lethality have constituted 1.1%.
Кey words: colorectal cancer; оbstructive resection of large bowel; reconstructive!
restoration operations; complications; lethality.

логической адаптации пациентов,
ухудшение качества их жизни, тре
бует существенных материально—
экономических ресурсов для ком
плексного ухода за ней [3, 6, 10, 11].
Восстановление непрерывности
кишечника после ОРТК является од
ним из наиболее технически слож
ных и травматичных вмешательств
в колоректальной хирургии. Естест
венный пассаж содержимого по ки
шечнику восстанавливают не более
чем у 20% пациентов онкологичес
кого профиля, основной причиной
отказа от операции является про
грессирование опухолевого про
цесса. Так, после операции Гартман
на по поводу КРР реконструктив
но—восстановительный этап вы
полнен у 17 — 44% больных [3, 5, 7 —
9]. Неблагоприятными факторами,
препятствующими успешному вос
становлению естественного пасса
жа содержимого по кишечнику, яв
ляются выраженный рубцово—спа

ечный процесс в брюшной полости
и полости малого таза, что препят
ствует адекватной мобилизации сег
ментов толстой кишки; наличие
значительного диастаза между ап
проксимированными сегментами
кишечника, что требует расшире
ния объема мобилизации и резек
ции кишки; наличие воспалитель
ных и рубцовых изменений в стенке
кишки, что ограничивает расшире
ние объема резекции; высокий риск
повреждения во время мобилиза
ции целостности петель тонкой
кишки, а также соседних органов и
сосудов. Все указанные факторы
обусловливают значительное увели
чение травматичности оперативно
го вмешательства. Таким образом,
травматичность реконструктивно—
восстановительной операции в зна
чительной степени определяет вы
сокую частоту послеоперационных
осложнений, которая, по данным
литературы, составляет 32 — 60%,
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летальность достигает 8% и в основ
ном обусловлена несостоятельнос
тью швов толстокишечных анасто
мозов [3, 5, 8, 9].
Цель исследования: проанализи
ровать способы и непосредствен
ные результаты реконструктивно—
восстановительных операций, а так
же заболеваний, потребовавших их
выполнения, у пациентов после осу
ществления ОРТК по поводу КРР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный ана
лиз результатов реконструктивно—
восстановительных операций, вы
полненных у 179 больных в отделе
нии абдоминальной хирургии Чер
ниговского областного онкологиче
ского диспансера после ОРТК за пе
риод с 1990 по 2014 г. Мужчин было
95 (53%), женщин — 84 (47%). В воз
расте до 40 лет было 9 (5,0%) боль
ных, от 41 до 50 лет — 24 (13,4%), от
51 до 60 лет — 25 (14,0%), от 61 до 70
лет — 82 (45,8%), старше 71 года —
39 (21,8%), в среднем возраст боль
ных (64 ± 1,28) года.
У 153 (85,5%) больных реконст
руктивно—восстановительные опе
рации выполняли после ОРТК по
поводу злокачественного новообра
зования толстой кишки, в том числе
рака сигмовидной ободочной киш
ки — у 86, прямой кишки — у 53, ле
вого изгиба ободочной кишки — у 7,
нисходящей ободочной кишки — у
5, поперечной ободочной кишки —
у 1, первично—множественного ра
ка ободочной кишки (нисходящей и
сигмовидной ободочной кишки) —
у 1.
У 26 (14,5%) больных реконст
руктивно—восстановительные опе
рации выполнены после ОРТК по
поводу перфорации дивертикула
сигмовидной ободочной кишки (у
8), ее псевдовоспалительной опухо
ли (у 7), глубокого инвазивного эн
дометриоза (у 2), лейомиомы сиг
мовидной ободочной кишки, ее
травматического разрыва, заворота,
тромбоза сосудов ее брыжейки, бо
лезни Крона, хронического неспе
цифического язвенно—некротиче
ского колита в области ректосигмо
идного отдела ободочной кишки,
огнестрельного ранения брюшной

полости, абдоминального актино
микоза (по одному наблюдению).
ОРТК выполняли в других лечеб
ных учреждениях по поводу неон
кологических заболеваний — у всех
пациентов, КРР — у 75%.
Реконструктивно—восстанови
тельные операции у больных онко
логического профиля выполняли в
сроки от 5 до 6 мес после ОРТК, что
было достаточно для проведения
курса адъювантной химиотерапии,
проявления канцероматоза и воз
никновения метастазов при агрес
сивных вариантах опухоли. Нали
чие отдаленных метастазов не счи
тали противопоказанием к восста
новлению непрерывности толстой
кишки. В таких ситуациях учитыва
ли состояние пациента, степень рас
пространения опухолевого процес
са, возможность вторичной хирур
гической циторедукции, эффектив
ность и перспективность химиоте
рапии и таргентной терапии. У па
циентов при неонкологических за
болеваниях операции выполняли в
сроки от 4 мес до 1 года, что необхо
димо для устранения воспалитель
ных процессов в брюшной полости.
Предоперационный диагности
ческий алгоритм предусматривал
решение таких задач.
1. Оценка длины и состояния
функционирующих и отключенных
сегментов толстой кишки. Анализи
ровали результаты колонофибро
скопии, ректороманоскопии, ирри
госкопии.
2. Оценка топографоанатомиче
ских взаимоотношений в брюшной
полости и полости малого таза, оп
ределение стадии злокачественного
новообразования. Использовали ре
зультаты КТ, УЗИ, ирригоскопии.
3. Определение объема, риска и
тяжести планируемого оперативно
го вмешательства, оценка степени
анальной континенции.
4. Мотивация пациента на вос
становление естественного пассажа
содержимого по кишечнику.
Подготовку кишечника осуще
ствляли путем механической очист
ки приводящей петли ободочной
кишки и культи прямой кишки.
Метод восстановления непре
рывности кишечника и объем ОРТК
окончательно определяли во время
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операции, в зависимости от выра
женности рубцово—спаечного про
цесса, состояния культи толстой
кишки. Ведущее значение имеют
длина и состояние культи толстой
кишки. Так, при длине культи тол
стой кишки более 10 см формирова
ли внутрибрюшной анастомоз; ме
нее 10 см — мобилизовали культю
прямой кишки, иногда до тазовой
диафрагмы, с последующей эваги
нацией ее на промежность и низве
дением через заднепроходный ка
нал проксимальных сегментов тол
стой кишки с избытком и формиро
ванием ручного отсроченного рек
тоободочного анастомоза (опера
ции с низведением эвагинацион
ным способом — pull—through oper
ation). При невозможности мобили
зовать культю прямой кишки выпол
няли операцию Дюамеля.
Реконструктивно—восстанови
тельные операции с низведением
ободочной кишки на промежность
с применением эвагинационного
метода выполнены у 40 (22,3%) па
циентов, в том числе с низведением
сигмовидной ободочной кишки — у
6 (3,3%), проксимального сегмента
ободочной кишки — у 27 (15%), про
ксимального сегмента ободочной
кишки через брыжейку тонкой киш
ки — у 7 (4%), операция Дюамеля вы
полнена у 5 (2,7%).
Восстановительные операции с
формированием внутрибрюшного
анастомоза выполнены у 134 (75%),
в том числе сигморектоанастомоза
— у 96 (53,6%), трансверзосигмоана
стомоза — у 16 (8,9%), сигмосигмоа
настомоза — у 12 (6,7%), трансвер
зотрансверзоанастомоза — у 1
(0,5%), трансверзоректоанастомоза
— у 2 (1,1%); трансверзо(сигмо)рек
тоанастомоза с его ретроилеальным
формированием — у 3 (1,6%), меж
кишечного внутрибрюшного анас
томоза с сохранением стомы — у 4
(3,1%), колостому закрывали через 3
— 4 нед после операции.
При формировании межкишеч
ного соустья предпочтение отдава
ли терминотерминальным анасто
мозам как более физиологическим,
использовали двухрядный кишеч
ный шов. У некоторых больных
формировали латеролатеральный
анастомоз (во избежание излишней
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мобилизации сегментов кишечни
ка, при наличии выраженных атро
фических изменений в отключен
ных сегментах толстой кишки, не
сопоставимости диаметра аппрок
симированных сегментов и т. п.).
У 22 (12,2%) больных выполняли
дополнительные операции, в том
числе резекцию петель тонкой киш
ки — у 10, терминального сегмента
тонкой кишки с куполом слепой
кишки и наложением илеоасцендо
анастомоза — у 1, надвлагалищную
ампутацию матки с придатками — у
2, аднексэктомию — у 3, атипичную
резекцию печени по поводу соли
тарных метастазов в ней — у 5, плас
тику послеоперационной грыжи
брюшной стенки с использованием
сетки — у 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После операции осложнения
возникли у 21 (11,7%) больного, в
том числе несостоятельность швов
межкишечного анастомоза — у 7
(3,9%) больных (у 6 — проведено
консервативное лечение, у 1 — про

изведены релапаротомия, трансвер
зостомия, санация и дренирование
брюшной полости, стома закрыта
через 1 мес); госпитальная пневмо
ния — у 5 (2,8%), острая сердечно—
сосудистая недостаточность — у 2
(1,1%), оба больных умерли; ятро
генная травма мочеточника — у 2
(1,1%), проведено зашивание ране
ния мочеточника интраоперацион
но; нагноение операционной раны
— у 2 (1,1%); спаечная непроходи
мость тонкого кишечника — у
1(0,6%), произведены релапарото
мия, адгезиолизис; некроз низведен
ной ободочной кишки — у 1 (0,6%);
очаговый некроз поперечной обо
дочной кишки — у 1 (0,6%), выпол
нены релапаротомия, резекция по
перечной ободочной кишки, транс
верзостомия. Несостоятельность
швов межкишечного анастомоза на
блюдали у больных после его фор
мирования конец в конец, при нало
жении анастомоза бок в бок такое
осложнение не наблюдали. После
операции умерли 2 (1,1 %) больных.

ВЫВОДЫ
1. Реконструктивно—восстано
вительные операции после выпол
нения ОРТК являются технически
сложными и травматичными вме
шательствами, однако они значи
тельно улучшают качество жизни,
психо—социальную и трудовую
адаптацию пациентов, уменьшают
затраты на лечение за счет эконо
мии средств по уходу за стомой.
2. Оптимальным сроком выпол
нения реконструктивных операций
у больных онкологического профи
ля является 5 — 6 мес после первого
вмешательства.
3. Метод восстановления непре
рывности толстой кишки определя
ется объемом предыдущей опера
ции, состоянием функционирую
щих и отключенных сегментов
кишки, топографоанатомическими
взаимоотношениями органов.
4. Наиболее частым послеопера
ционным осложнением является ча
стичная несостоятельность швов
межкишечного анастомоза.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВОГНИЩЕВОГО УРАЖЕННЯ
ПЕЧІНКИ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. І. Дронов, С. В. Земсков, Ю. П. Бакунець, П. П. Бакунець, Є. С. Козачук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

SURGICAL TREATMENT OF FOCAL HEPATIC AFFECTION:
АNALYSIS OF THE RESULTS AND PERSPECTIVES
О. І. Dronov, S. V. Zemskov, Yu. P. Bakunets, P. P. Bakunets, E. S. Kozachuk
Bogomolets National Medical University, Kyiv
ірургічна гепатологія нале
жить до динамічно прогре
суючих напрямків сучасної
хірургії. В останні роки сут
тєво зменшилась травматичність
оперативних втручань, розширені
показання до їх виконання, розви
вається наука про трансплантацію
печінки, накопичений досвід вико
нання мініінвазивних втручань на
печінці, в тому числі ендоваскуляр
них [1]. Завдяки цьому змінилися
уявлення щодо лікування багатьох
захворювань печінки та жовчови
відних шляхів. Покращення безпо
середніх і віддалених результатів хі
рургічного лікування стало можли
вим завдяки впровадженню новітніх
хірургічних підходів та технологій,
зокрема, мультидисциплінарному
підходу до лікування вогнищевого
ураження печінки, рентгеноендова
скулярних втручань, двохетапної де
компресії жовчних проток, викори
станню Pringle прийому та повної
ізоляції судин, резекції вісцеральних
судин, двохетапної резекції, комп'ю
терного моделювання частин печін
ки, що планують видалити та зали
шити, онкологічних принципів (за
стосування переднього доступу, лім
фаденектомії), адекватного анесте
зіологічного та реанімаційного за
безпечення. За даними літератури,
післяопераційну летальність за різ
них видів резекції печінки вдалося
зменшити до 2 — 15%. Удосконален
ня хірургічної техніки та післяопе
раційного ведення хворих за збіль
шеного обсягу операції на печінці
не вплинуло на частоту ускладнень,
що становить 20 — 60% [2, 3]. В
структурі причин смерті хворих
провідне місце посідає постре

Х

Реферат
На основі аналізу власного матеріалу (386 спостережень) та даних літератури
встановлено, що резекція печінки посідає перше місце в лікуванні вогнищевого
ураження органа, як пухлинного, так і непухлинного генезу. Лікування всіх видів
вогнищевого ураження печінки має бути розширене в спеціалізованих клініках Ук!
раїни. Основним завданням роботи є визначення допустимого об'єму резекції
печінки залежно від функціонального стану паренхіми органа, вдосконалення
існуючих та розробка нових методів оперативного втручання, спрямованих на по!
передження ускладнень та збереження функції печінки.
Ключові слова: вогнищеве ураження печінки; резекція печінки; гостра постре!
зекційна печінкова недостатність.

Abstract
Basing on own material analysis (386 observations) and the literature date there was
established, that hepatic resection occupies the first place in treatment of the organ
focal affection, together — nontumoral and a tumoral one. The treatment of all kinds of
focal hepatic affection must be expanded in a specialized clinic in the Ukraine. The main
task of the investigation was to determine a permissible volume of hepatic resection,
depending on functional state of the organ parenchyma, improvement of existing and
elaboration of a new methods of operative intervention, directed on the complications
prophylaxis and the hepatic function preservation.
Кey words: focal hepatic affection; hepatic resection; acute postresection hepatic
insufficiency.

зекційна печінкова недостатність
(ППН), частота якої досягає 50% [4].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз результатів
обстеження й комплексного ліку
вання 370 хворих, яким з приводу
вогнищевого ураження печінки
здійснено її резекцію, в період з
2003 по 2014 р. Чоловіків було 158
(42,7%), жінок — 212 (57,3%). Вік
хворих у середньому (55,8 ± 11,9)
року.
Первинне ураження печінки ви
явлене у 152 (41%), вторинне — у
218 (59%) пацієнтів.
До первинного ураження печін
ки віднесені непухлинне ураження,
доброякісні і злоякісні пухлини. Не
пухлинне ураження печінки спос

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

терігали у 42 (27,6%) пацієнтів, це
ехінококові кісти, прості кісти, аб
сцес та гематома печінки. Добро
якісні пухлини виявлені у 58 (38,2%)
пацієнтів, це гемангіома, аденома,
фокальна вузлова гіперплазія, тера
тома, гамартома. Злоякісні пухлини
відзначені у 52 (34,2%) пацієнтів, ге
патоцелюлярний рак, холангіокар
цинома, первинний карциноїд пе
чінки, саркома печінки.
До вторинного ураження печін
ки віднесені колоректальні і неколо
ректальні метастази. З приводу ко
лоректальних метастазів оперовані
102 (46,8%) хворих, неколоректаль
них — 116 (53,2%). Слід звернути
увагу на наявність рідкісних пухлин
печінки, які не так часто описують у
світовій літературі. Так, з злоякісних
первинних пухлин печінки виявлені
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саркома — у 6 (11,1%) хворих, зло
якісний карциноїд — у 4 (14,8%); з
доброякісних первинних пухлин
печінки гамартома виявлена у 16
(27,7%) хворих, в тому числі в 11
(68,8%) — мезенхімальна, у 5 (31,2%)
— біліарна; у 2 (3,4%) — тератома, у 2
(3,4%) — фокальна вузлова гіпер
плазія. Під час аналізу метастатич
ного ураження печінки для об'єк
тивізації даних з групи вторинного
ураження вилучені пацієнти, у яких
діагностовані рак жовчного міхура
та пухлина Клацкіна, у них метаста
зи не виявлені. З приводу колорек
тальних метастазів оперовані 102
(63%) хворих, неколоректальних —
60 (37%). Аналіз результатів свідчив,
що з приводу колоректальних мета
стазів оперовані 63% хворих, вони
посіли перше місце в структурі всіх
оперованих з приводу вогнищевого
ураження печінки.
У 370 хворих з приводу вогнище
вого ураження печінки виконані 386
операцій резекції органа, тобто, у 16
пацієнтів виконано повторну ре
зекцію, що проаналізовано окремо.
Виділяли резекцію печінки економ
ну та розширену. У 216 (58,4%) хво
рих виконано економну резекцію
печінки, у 154 (41,6%) — розширену
(табл. 1).
За метастатичного ураження
печінки з приводу синхронних ме
тастазів оперовані 86 (53,1%) хво
рих, метахронних — 76 (46,9%). У
табл. 2 представлена характеристи
ка видів резекції печінки з приводу її
метастатичного ураження.
З приводу метастатичного ура
ження оперовані 162 хворих, з них у
96 (59,3%) — виконано економну ре
зекцію, у 66 (40,7%) — розширену.
З 162 оперованих хворих у 113
(69,7%) виявлене ізольоване уражен
ня правої частки печінки, у 33
(20,4%) — лівої, у 16 (9,9%) — біло
барне ураження. З 96 хворих, у яких
виконано економну резекцію, у 59
(61,4%) — виявлене ізольоване ура
ження правої частки печінки, у 21
(21,9%) — лівої, у 16 (16,7%) — біло
барне ураження. З 66 хворих, у яких
виконано розширену резекцію, у 53
(80,3%) — відзначене ураження пра
вої частки печінки, у 13 (19,7%) —
лівої.
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ща у 58,5% хворих були колорек
тальні метастази, у 41,5% — неколо
ректальні; за наявності метахрон
них метастазів — відповідно у 56,1 та
43,9%.
Повторна резекція печінки здій
снена у 26 (7%) хворих, в тому числі
у 22 (84,6%) — двічі, у 4 (15,4%) —
тричі. У 13 (50%) хворих першу ре
зекцію печінки виконано в інших
лікувальних закладах. У 16 (62%)
хворих первинним вогнищем був
колоректальний рак, по два спосте
реження — рак надниркової залози,
шлунка, первинний карциноїд пе
чінки, саркома матки, рак тіла матки.
Повторну резекцію у строки менше
1 року після першої виконали у 9

У 163 (44%) пацієнтів виконані
комбіновані оперативні втручання,
з них у 117 (71,8%) — економна ре
зекція печінки, у 46 (28,2%) — роз
ширена. З 163 хворих, яким здій
снені комбіновані операції, у 106
(65%) — виконані синхронні опера
тивні втручання, тобто, видалення
первинної пухлини та резекція пе
чінки з метастатичним вогнищем, у
решти 57 (35%) — комбіновані опе
рації з приводу метахронного ура
ження та інших причин.
Локалізація первинної пухлини у
хворих, яким здійснені комбіновані
операції, представлена у табл. 3.
За наявності синхронних мета
стазів джерелом первинного вогни
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(34,6%) хворих, до 2 років — у 15
(57,7%), понад 2 роки — у 2 (7,7%). У
4 пацієнтів, яким резекцію печінки
виконано тричі, інтервал між дру
гою та третьою резекцією становив
понад 2 роки. Інтервал між повтор
ними втручаннями більше 3 років не
спостерігали.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для покращення результатів ліку
вання з метою попередження ППН
виділені три основні інтраопе
раційні положення:
— зменшення інтраопераційної
крововтрати;
— зменшення об'єму або уник
нення гемотрансфузії;
— зменшення тривалості або
уникнення виконання Pringle манев
ру.
З метою зменшення інтраопе
раційної крововтрати під час резек

×àñòîòà âèÿâëåííÿ ÏÏÍ êëàñó
Â
%
àáñ.
%
àáñ.

38,9
14,3
57,1
28,6
61,1
45,4
36,4
18,2
21,4

3
1
1
0
1
17
7
4
6
0
20

15
33,3
33,3
33,3
85
41,2
23,5
35,3
23,8

2
0
0
2
0
44
19
0
23
2
46

Ñ
%

4,3
100
95,7
43,2
52,3
4,5
54,8

ції печінки використовували апарат
Liga Sure, що дозволило збільшити
кількість пацієнтів, у яких крововт
рата не перевищувала 500 мл, на
29,8%; зменшити кількість пацієнтів,
у яких крововтрата становила від
500 до 1000 мл, на 12,2%, від 1000 до
1500 мл — на 12,2%, понад 2000 мл —
на 5,5%.
Використання такої тактики доз
волило зменшити частоту виконан
ня гемотрансфузії після резекції пе
чінки або уникнути її у 21% пацієн
тів.
З метою попередження ППН у 2
пацієнтів застосований модифіко
ваний спосіб двохетапної резекції
печінки — in situ split liver resection.
Перший етап: одномоментне лігу
вання правої гілки ворітної вени та
гілок ворітної вени СIV сегмента
печінки з повним пересіченням її
паренхіми. Другий етап (виконують
на 7 — 14—ту добу): пересічення ар
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терій, жовчних проток та печінко
вих вен правої частки та СIV сегмен
та печінки, тобто, виконання пра
вобічної трисекціоектомії.
В одного хворого здійснена
комп'ютерна волюметрія, загальний
об'єм інтактної паренхіми печінки
(без об'єму пухлини) становив 1192
см3, об'єм латеральної секції —
240,46 см3 (20,17% загального об'єму
паренхіми печінки). Після першого
етапу клінічних ознак ППН не було.
На 10—ту добу проведена комп'ю
терна томографія з волюметрією;
загальний об'єм інтактної парен
хіми печінки становив 1307 см3;
об'єм латеральної секції — 373 см3
(28,5%), тобто, об'єм латеральної
секції збільшився на 41,3% вихідно
го. Здійснений другий етап резекції
печінки in situ split, клінічні ознаки
ППН не спостерігали. У 1—шу добу
відзначене підвищення рівня білі
рубіну до 45 мкмоль/л, нормалізу
вався на 3—тю добу; підвищення ак
тивності АЛТ, АСТ у 7 разів, нор
малізувалася на 9—ту добу.
Ще в одного хворого, за даними
комп'ютерної волюметрії, загальний
об'єм інтактної паренхіми печінки
становив 1195,1 см3, об'єм латераль
ної секції — 183,6 см3 (15,3%). На
10—ту добу після першого етапу
проведена комп'ютерна томографія
з волюметрією, загальний об'єм
інтактної паренхіми печінки стано
вив 1579,39 см3, об'єм латеральної
секції — 425,79 см3 (27%), тобто,
об'єм латеральної секції збільшився
на 76,4% вихідного. Після другого
етапу резекції печінки in situ split
клінічних ознак ППН не було. Підви
щення рівня білірубіну не спос
терігали. У 1—шу добу після операції
відзначали підвищення активності
АЛТ, АСТ у 5 разів, нормалізувалася
на 7—му добу. Змін інших лабора
торних показників не було.
Попередження ППН після опе
рації передбачало проведення плаз
маферезу до появи клінічних ознак
ускладнення. Показаннями до про
ведення плазмаферезу були підви
щення рівня білірубіну, активності
АЛТ, АСТ та зниження рівня сечови
ни, альбуміну, фібрину, протромбі
нового індексу, біохімічних мар
керів, а також показників дихально
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го тесту з метацитином. Тест прово
дили за 1 добу до оперативного
втручання, на 2—гу і 5—ту добу після
нього. Зменшення сумарної концен
трації СО2 через 120 хв нижче 10%
вважали показанням до виконання
плазмаферезу. Пригнічення деток
сикаційної функції печінки після ре
зекції виявлене у 98 (52,7%)
пацієнтів. У 18 (18,4%) пацієнтів на
2—гу добу після операції показники
тесту становили до 5%, у 8 (8,2%) —
від 6 до 10%, у 72 (73,5%) — від 11 до
20%. За показника менше 5% викону
вали плазмаферез, починаючи з 2—ї
доби, через день, до 5 сеансів, залеж
но від показників функції печінки та
гемодинаміки; за показника від 6 до
10% виконували плазмаферез, почи
наючи з 2—ї доби, через кожні 2 до
би, до 5 сеансів. За показника вище
11% плазмаферез не проводили.
Ранні післяопераційні усклад
нення виникли у 104 (28,1%) хворих.
Встановлена пряма залежність час
тоти виникнення післяопераційних
ускладнень від обсягу виконаної ре
зекції печінки та оперативного
втручання, після розширеної ре
зекції печінки вона становила 37,7%,
економної — 21,3%. Високу частоту
ранніх післяопераційних усклад
нень спостерігали після комбінова

них оперативних втручань з мета
хронною резекцією печінки —
38,6%.
ППН виявлена у 84 (22,7%) хво
рих. Частота виникнення ППН після
операції залежно від об'єму резекції
печінки представлена у табл. 4. От
же, ППН виникла у 85,7% пацієнтів
після розширеної резекції печінки.
Крім того, високу частоту гострої
ППН спостерігали після метахрон
ної резекції печінки — 33,3%.
Загальна післяопераційна ле
тальність становила 10,2% (померли
38 хворих), в тому числі з 154 хво
рих після розширеної резекції
печінки померли 28 (18,2%), з 216
після економної резекції — 10
(4,6%); після комбінованих опера
тивних втручань —89,5%, гостра
ППН виникла у 84,2%.
Узагальнення досвіду виконання
резекції печінки дозволяє нам мати
власне уявлення щодо діагностичної
та лікувальної тактики за різних
видів вогнищевого ураження печін
ки, в тому числі з використанням но
вих технологій. Слід звернути увагу,
що безсимптомний перебіг, який
спостерігають у багатьох пацієнтів
за вогнищевого ураження печінки,
зумовлює пізнє виявлення захворю
вання, часто є випадковою діагнос

тичною знахідкою. Тому, рання діаг
ностика вогнищевого ураження пе
чінки, особливо при метастатично
му раку або первинних злоякісних
пухлинах органа, вкрай важлива,
оскільки клінічні прояви досить час
то є ознакою занедбаного процесу, а
хірургічне втручання з приводу ме
тастатичного ураження можливо
виконати лише у 20 — 25% пацієнтів
[5]. Аналіз даних сучасної літератури
щодо лікування пацієнтів з приводу
вогнищевого ураження печінки
свідчить, що найкращі результати
відзначають у спеціалізованих цент
рах.
Отже, основну роль у подальшо
му зменшені післяопераційної ле
тальності мають відігравати методи
попередження гострої ППН після
операції та її корекції, оскільки саме
це ускладнення посідає перше місце
за частотою. Можливо було б змен
шити післяопераційну летальність
практично до нуля шляхом суворого
відбору хворих, проте, цей шлях не є
оптимальним.
Розширена резекція печінки та
комбіновані втручання, навіть за на
явності ускладнень, забезпечує до
пустимий рівень летальності та по
зитивний прогноз щодо тривалості
виживання пацієнтів.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІНІІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ
ПІД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПРИВОДУ НЕПАРАЗИТАРНИХ КІСТ ПЕЧІНКИ
С. В. Малик, М. В. Безручко, О. С. Осіпов, С. П. Кравченко, А. В. Хоменко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
Козельщинська центральна районна лікарня, Полтавська область

APPLICATION OF MINIINVASIVE INTERVENTIONS UNDER
ULTRASONOGRAPHІС CONTROL FOR NONPARASITIC
HEPATIC CYSTS
S. V. Malyk, М. V. Bezruchko, О. S. Оsipov, S. P. Kravchenko, А. V. Khomenko
Ukrainian Academy of Medical Dental, Poltava,
Kozelshchina Central District Hospital, Poltava region
станнім часом відзначають
збільшення кількості паці
єнтів з НКП, частота їх ви
явлення становить 5 — 6%.
Це пов'язане з широким впровад
женням в діагностику таких неінва
зивних методів, як УЗД та комп'ю
терна томографія [1 — 3]. Велику
увагу приділяють питанням своєчас
ної діагностики та вибору ефектив
ного методу лікування НКП. У біль
шості хворих НКП не мають вира
жених клінічних симптомів, в 11 —
19% — проявляються незначним бо
льовим синдромом, дискомфортом
у правій підребровій ділянці, жовтя
ницею тощо. Частота ускладнених
НКП становить 5 — 5,9% [4 — 7].
Сучасний рівень технологій в
хірургії дозволяє значно підвищити
ефективність хірургічного лікуван
ня вогнищевих захворювань печін
ки [1, 5]. При цьому збільшилася час
тота використання мініінвазивних
методик, до яких належать лапаро
скопічні та черезшкірні пункційні
втручання під контролем УЗД, що
поєднують високу ефективність і
малу травматичність маніпуляцій [5
— 8].
Метою дослідження є оцінка
ефективності мініінвазивних хірур
гічних методик у лікуванні НКП.

О

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 21 хворого у хірургічному від
діленні 1—ї міської клінічної лікарні
м. Полтави за період з 2010 по 2015

Реферат
Проаналізовані результати лікування 21 хворого з приводу непаразитарних кіст
печінки (НКП) з застосуванням лапароскопічного дренування і пункції під контро!
лем ультразвукового дослідження (УЗД).
Перевагами такого методу є мінімальний травматизм втручання, відсутність не!
обхідності застосування загального знеболювання; низька частота післяопе!
раційних ускладнень (7,1%), зменшення тривалості лікування хворих у стаціонарі
до (3,3 ± 0,61) дня, зменшення економічних витрат на лікування.
Ключові слова: непаразитарні кісти печінки; пункційні втручання під контролем
ультразвукового дослідження.

Abstract
The results of treatment of 21 patients, suffering nonparasitic hepatic cysts, using
laparoscopic draining and puncture under ultrasonographic control, were analyzed.
Minimal traumaticity of the intervention, absence of necessity to apply general anes!
thesia, low rate of postoperative morbidity (7.1%), reduction of duration of the patients
stationary treatment down to (3.3 ± 0.61) days, reduction of economic wastes on the
treatment constitute the advantages of such method.
Кey words: nonparasitic hepatic cysts; the puncture interventions under ultrasono!
graphic control.

р. з приводу НКП з застосуванням
мініінвазивних методик.
Для оцінки ефективності ліку
вання залежно від застосованого ме
тоду мініінвазивного втручання па
цієнти розподілені на 2 групи: у 7
(33,3%) пацієнтів (І група) здійсню
вали дренування кісти під відеолапа
роскопічним контролем; у 14
(66,7%) хворих (ІІ група) — прово
дили черезшкірну пункцію під кон
тролем УЗД.
Вік пацієнтів від 23 до 79 років, у
середньому (54,3 ± 1,59) року. Чо
ловіків було 8 (38,1%), жінок — 13
(61,9%). Основними скаргами паці
єнтів були дискомфорт, відчуття
тяжкості, біль у правій підребровій
та надчеревній ділянках, диспеп
тичні явища, загальна слабість. Ус
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кладнення у вигляді нагноєння
вмісту кіст відзначене у 6 (28,6%)
хворих. У 12 (57,1%) пацієнтів діаг
ностовані супутні захворювання:
жовчнокам'яна хвороба та хроніч
ний холецистит — у 4, хронічний
панкреатит — у 3, виразка дванадця
типалої кишки — у 2, ішемічна хво
роба серця — у 3. Групи зіставні за
віком, статтю пацієнтів, тривалістю
захворювання, тяжкістю загального
стану.
Всім пацієнтам з діагностичною
метою проведене УЗД органів че
ревної порожнини та, при необ
хідності, для уточнення локалізації
кісти — спіральна комп'ютерна то
мографія. Визначали: вид, локалі
зацію, розміри кіст, наявність ус
кладнень, розташування по відно
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шенню до судинно—трубчастих
структур печінки, наявність безпеч
ного "акустичного вікна" для пункції.
Для УЗД та пункцій використовували
ультразвуковий сканер HD11XE
фірми Philips (Голландія) з мультича
стотним конвексним датчиком з ча
стотою 5 — 7,5 МГц і пакетом допп
лерівських режимів; застосовували
пункційну голку Chiba № 26 G за ме
тодикою "frеe hand" [5]. Аспірат на
правляли на лабораторне дослід
ження. Після неповної аспірації
рідини в порожнину кісти вводили
96% розчин етилового спирту у
співвідношенні 1 : 3 залишеного
об'єму рідини, експозиція 10 хв, що
забезпечувало асептичну деструк
цію внутрішньої (ендотеліальної)
оболонки кісти, денатурацію білків
узоні контакту склерозанта з стін
кою кісти.
У 16 (76,2%) пацієнтів кісти були
поодинокими, у 5 (23,8%) — мно
жинними. Кісти правої частки пе
чінки виявлені у 9 (42,9%) хворих,
лівої — у 7 (33,3%), обох часток — у 5
(23,8%). Діаметр кіст від 4,3 до 10,8
см, у середньому (6,2 ± 0,64) см.
Всі пацієнти обстежені у повно
му обсязі відповідно до наказу МОЗ
України № 297 від 02.04.10. Також в
усіх пацієнтів досліджували на
явність онкологічних маркерів та
антитіл до ехінококу.
Статистичний аналіз даних про
ведений з застосуванням пакета
прикладних програм MS Excel. Від
мінності вважали достовірними за р
< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У хворих І групи діаметр кіст ста
новив від 5,1 до 10,8 см. У них
здійснювали лапароскопічну коагу

ляцію кіст, а за наявності великих
кіст (діаметром понад 7 см) — фене
страцію. У 4 хворих (НКП діаметром
5 — 7 см) здійснено пункційне вида
лення вмісту з електрокоагуляцією
стінки кіст, у 3 — фенестрацію кісти
з коагуляцією залишків її оболонки,
у 4 — операцію виконували одномо
ментно з лапароскопічною холеци
стектомією.
Ускладнення в ранньому післяо
пераційному періоді виникли в 1
(14,3%) пацієнта у вигляді гематоми
печінки після фенестрації солітар
ної кісти діаметром 8,3 см (у СVI). Ге
матома усунута шляхом прицільної
пункції під контролем УЗД. Після ла
пароскопічних втручань тривалість
лікування пацієнтів у стаціонарі ста
новила у середньому (7,1 ± 0,59) дня.
У 14 хворих ІІ групи діаметр кіст
становив від 4,3 до 9,5 см. В 11 хво
рих застосована одноразова пунк
ція. Під час динамічного УЗД у 12
хворих відзначали спадіння порож
нини кісти або її повну облітерацію,
клінічно — значне зменшення вира
женості або зникнення скарг вже
після першої пункції. У 3 пацієнтів
позитивний клінічний та ультразву
ковий ефект досягнутий після вико
нання 2 — 3 пункцій. У 2 пацієнтів
для усунення кісти двічі виконували
пункційне втручання під контролем
УЗД, в 1 — тричі. УЗД після пункції
проводили на 2—гу добу та перед
виписуванням пацієнтів. Періодич
ність пункцій визначали індивіду
ально, як правило, повторну пунк
цію здійснювали за наявності вели
ких кіст. В 1 (7,1%) хворого виникло
ускладнення у вигляді гематоми по
рожнини кісти, видалена під час по
вторної пункції. Тривалість лікуван
ня хворих у стаціонарі становила у
середньому (3,3 ± 0,61) дня.

Після виписування пацієнтів для
аналізу віддалених результатів ліку
вання проводили контрольний ог
ляд через 6, 12 і 18 міс з оцінкою
клінічних даних та контролю стану
порожнини кісти за даними УЗД. В І
групі повне стійке зникнення кісти
відзначене у 6 (85,7%) хворих, стійке
значне зменшення її розмірів — в 1
(14,3%), рецидиву кісти не було. У ІІ
групі повне стійке зникнення кісти
відзначене в 11 (78,6%) хворих,
стійке значне зменшення кісти — у 3
(21,4%), рецидивів кісти не спос
терігали. За стійкого значного змен
шення кісти в обох групах виявляли
залишкову порожнину діаметром
від 0,5 до 1,8 см, під час динамічного
спостереження її розміри не зміню
валися, проте, це не впливало на
якість життя пацієнтів.

ВИСНОВКИ
1. Перевагами методу лікування
НКП з застосуванням пункції під
контролем УЗД є мінімальний трав
матизм втручання; відсутність не
обхідності застосування загального
знеболювання; низька частота
післяопераційних ускладнень (7,1%)
у порівнянні з такою після лапаро
скопічних втручань (14,3%).
2. Найближчі й віддалені резуль
тати лікування при застосуванні ла
пароскопічного дренування та
пункції кіст під контролем УЗД до
стовірно не різнилися.
3. Застосування пункції під контро
лем УЗД сприяло зменшенню трива
лості лікування хворих у стаціонарі
до (3,3 ± 0,61) дня у порівнянні з та
кою після лапароскопічних втру
чань — (7,1 ± 0,59) дня та еко
номічних витрат на лікування.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛАНГИТА
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SURGICAL TREATMENT OF ACUTE CHOLANGITIS
IN CHOLEDOCHOLITHIASIS
V. А. Sipliviy, D. V. Yevtushenko, G. D. Petrenko, S. А. Аndreyeshchev, А. V. Yevtushenko
Kharkiv National Medical University
олелитиаз (желчнокамен
ная болезнь — ЖКБ) являет
ся одним из наиболее рас
пространенных заболева
ний современности. ЖКБ в разви
тых странах выявляют у 10 — 15%
мужчин и 25% женщин, при этом
число больных через каждые 10 лет
увеличивается вдвое [1], что сопро
вождается увеличением частоты ос
ложненных форм заболевания.
Желчные конкременты обнаружи
вают приблизительно у 25% населе
ния старше 60 лет и 33% — старше
70 лет [2]. Одним из тяжелых прояв
лений ЖКБ является острый холан
гит — заболевание, характеризую
щееся острым воспалением и ин
фекционным процессом в билиар
ном тракте [3, 4].
Специфических признаков хо
лангита нет, его проявления различ
ны. Наиболее информативным со
временным исследованием приро
ды, методов диагностики и лечения
холангита является TG 13 [5], в кото
ром на основании анализа большо
го массива данных предложены
критерии диагностики и оценки тя
жести заболевания. Тяжелые формы
острого холангита могут сопровож
даться септическим шоком и синд
ромом полиорганной недостаточ
ности. В связи с выраженной тен
денцией к быстрому прогрессиро
ванию заболевания крайне важна
его своевременная диагностика. Вы
бор схемы лечебного процесса за
висит от многих факторов, в том
числе выраженности симптомов,
наличия осложнений заболевания,
функционирования желчного пузы
ря, размера и состава желчных кон
крементов. Основу вмешательства

Х
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составляют нормализация желчеот
тока и устранение причины заболе
вания, что обеспечивает холецис
тэктомия. Внедрение в практику ла
пароскопической холецистэктомии
(ЛХЭ) способствовало значительно
му увеличению частоты выполне
ния оперативных вмешательств.
Применение миниинвазивных ме
тодов обусловливает как меньшую
травму тканей, так и меньшую час
тоту осложнений, достижение луч
шего косметического эффекта по
сравнению с таковым при использо
вании открытого доступа. Результа
ты, полученные при сравнении эф
фективности и безопасности одно
этапного (ЛХЭ и холедохотомия с
экстракцией конкрементов) и дву
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хэтапного (ЭРХПГ — первым эта
пом, ЛХЭ — вторым) лечения, по
данным мультицентрового исследо
вания, свидетельствовали об одина
ковой эффективности обеих мето
дов, оставляя выбор вмешательства
за хирургом [5].
Цель исследования: анализ ре
зультатов хирургического лечения
больных по поводу острого холан
гита и обтурационной желтухи при
холедохолитиазе с учетом критери
ев TG 13 для диагностики и оценки
тяжести.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
хирургического лечения 184 боль
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35
ных по поводу холелитиаза, ослож
ненного обтурационной желтухой.
Острый холангит диагностирован у
62 (33,7%) больных. Для его диагно
стики использовали критерии Tokyo
Guidelines (2013) [5, 6], которые пре
дусматривают наличие следующих
групп признаков: А — признаки сис
темного воспаления (критерии син
дрома системного воспалительного
ответа); В — данные, свидетельству
ющие о нарушении кинетики желчи
(холестаза); С — данные визуальных
методов исследования, подтвержда
ющие природу нарушения проходи
мости желчных протоков. Диагноз
"холангит" устанавливают при нали
чии, как минимум, одного критерия
группы А, одного — группы В и од
ного — группы С, предполагают хо
лангит при наличии одного поло
жительного критерия группы А и
одного — группы В или С.
Мужчин было 27 (43,54%), жен
щин — 35 (56,46%). Возраст боль
ных от 31 до 88 лет, в среднем (66,42
± 1,9) года. Госпитализированы в
сроки до 1 сут от момента появле
ния первых симптомов желтухи и
холангита — 8 (12,9%) больных, до 3
сут — 14 (22,5%), 4 — 7 сут — 17
(27,4%), 8 — 14 сут — 10 (16,1%), 15—
30 сут — 3 (4,8%), более чем через 1
мес после появления симптомов би
лиарной обструкции — 10 (16,1%).
При госпитализации всем паци
ентам проведено полное обследова
ние с применением лабораторных и
инструментальных методов. Для ди
агностики ЖКБ и холедохолитиаза
применяли ультразвуковое исследо
вание (УЗИ) органов брюшной по
лости, по показаниям — выполняли
эндоскопическую ретроградную хо
лангиопанкреатографию (ЭРХПГ).
Тяжесть системного воспаления
при холангите оценивали по изме
нениям в периферической крови и
величине гематологических индек
сов: нейтрофильно—лейкоцитар
ного (НЛИ), лейкоцитарного индек
са интоксикации (ЛИИ), ядерного
индекса сдвига (ЯИС), предложен
ного нами для диагностики воспале
ния ПИ [7, 8].
Тяжесть холангита оценивали в
соответствии с критериями TG 13.
Степень III (тяжелый): острый хо
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лангит, ассоциированный с возник
новением дисфункции, как мини
мум, одной из перечисленных сис
тем: 1) кардиоваскулярная дисфунк
ция: гипотензия, требующая коррек
ции с применением допамина в дозе
более 5 мкг/кг либо адреналина в
какой—либо дозе; 2) неврологичес
кая дисфункция: нарушение созна
ния; 3) респираторная дисфункция:
соотношение PaO2/FiO2 меньше
300; 4) дисфункция почек: олигурия,
уровень креатинина в сыворотке
более 2,0 мг/дл (176 мкмоль/л); 5)
дисфункция печени: МНС (INR) бо
лее 1,5; 6) гематологическая дис
функция: количество тромбоцитов
менее 100 × 109 в 1 л. Степень II
(средней тяжести): острый холан
гит, ассоциированный, как мини
мум, с двумя из перечисленных со
стояний: 1) количество лейкоцитов
менее 4 × 109 в 1 л, либо более 12 ×
109 в 1 л; 2) повышение температуры
тела более 39 °C; 3) возраст старше
75 лет; 4) гипербилирубинемия
(уровень общего билирубина более
85,5 мкмоль/л); 5) гипоальбумине
мия: менее 0,7 нижней границы
нормы. Степень I (легкий) острый
холангит — не соответствующий
критериям холангита III (тяжелого)
и ІІ (средней тяжести) степени.
Всем больным осуществлена
оперативная коррекция желчеотто
ка с использованием как миниинва
зивных эндоскопических и лапаро
скопических, так и открытых опера
тивных вмешательств. Статистичес
кая обработка данных проведена с
помощью программы Statistica 10.0
for Windows.
Для анализа и классификации
осложнений использовали шкалу
Clavien—Dindo, основанную на ана
лизе терапевтических последствий
хирургических осложнений, кото
рая включает пять степеней: Grade
1—любое отклонение от неослож
ненного течения послеоперацион
ного периода, не требующее меди
каментозной коррекции; Grade 2 —
отклонение от обычного течения
послеоперационного периода, тре
бующее медикаментозной коррек
ции; Grade 3 — требуется хирурги
ческое лечение, в том числе а — ин
тервенция без общей анестезии, b —

с применением общей анестезии;
Grade 4 — угрожающее жизни паци
ента; Grade 5 — летальный исход.
Суффикс d — при наличии ослож
нения и/или его последствий перед
выпиской пациента [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным УЗИ органов брюш
ной полости конкременты в желч
ном пузыре выявлены у 53 (85,5%)
пациентов, воспалительные измене
ния желчного пузыря — у 47 (74,1%).
У 9 (14,5%) пациентов ранее произ
ведена холецистэктомия. Расшире
ние желчных протоков и конкре
менты в общем желчном протоке
(ОЖП) обнаружены у 59 (95,2%)
больных, у 3 (4,8%) — выявлена ди
латация ОЖП без конкрементов. По
данным ЭРХПГ у 2 пациентов отме
чены признаки стенозирующего па
пиллита и микрохоледохолитиаза, у
1 — стриктура ОЖП. Таким образом,
критерии группы С TG 13 выявлены
у всех больных.
Критерии группы В, свидетельст
вующие о нарушении кинетики
желчи, выявлены у 60 (96,77%) паци
ентов. Уровень общего билирубина
составлял от 14,8 до 350 мкмоль/л, в
среднем (116 ± 10,7) мкмоль/л; пря
мого билирубина — от 2,4 до 258
мкмоль/л, в среднем (77,2 ± 8,2)
мкмоль/л. Активность АЛТ от 20 до
973 ЕД/л, в среднем — (221,5 ± 21)
ЕД/л; АСТ — от 12 до 400 ЕД/л, в
среднем — (139,9 ± 13,8) ЕД/л. Сле
дует отметить, что уровень общего
билирубина не превышал верхнюю
границу нормы у 8 пациентов, ак
тивность АЛТ — у 5, АСТ — у 6.
Критерии группы А — показате
ли системного воспаления — выяв
лены у всех больных при верифици
рованном во время операции хо
лангите. Количество лейкоцитов со
ставляло от 4 до 34,2 × 109 в 1 л, в
среднем (12,4 ± 0,75) × 109 в 1 л. У 6
(9,67%) пациентов оно не превыша
ло верхнюю границу нормы, однако
палочкоядерных нейтрофильных
гранулоцитов было более 10%, что
свидетельствовало о наличии сис
темной воспалительной реакции.
Выраженность синдрома сис
темного воспаления отражали и ге
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матологические индексы. До опера
ции отмечали их значительное уве
личение, в среднем НЛИ — 7,4 ± 0,82;
ЛИИ — 3,8 ± 0,7; ЯИС — 0,1 ± 0,01; ПИ
— 0,61 ± 0,1.
При оценке тяжести холангита
по шкале TG 13 тяжелый холангит
(III степени) выявлен у 3 (4,8%) боль
ных; средней тяжести (II степени) —
у 26 (41,9%); легкий (I степени) — у
33 (53,3%). При тяжелом холангите
по данным бактериологического
исследования желчи выявлены E.
coli, Р. aeruginosa, K. pneumoniaе.
У 29 (46,8%) пациентов первым
этапом выполнена эндоскопическая
папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с
литоэкстракцией. ЭПСТ оказалась
успешной у 22 (75,9%) пациентов, у
2 — во время первого эндоскопиче
ского вмешательства не удалось до
стичь адекватной санации ОЖП,
возникло кровотечение из папилло
томной раны, выполнена парциаль
ная папиллотомия. У одного из них
на 2—е сутки, у одного — на 3—и
сутки осуществлены тотальная па
пиллотомия, успешная экстракция
конкрементов, восстановлен желче
отток. У 7 пациентов полностью уда
лить конкременты не удалось, из
них у 3 — в связи с невозможностью
достичь окончательной санации
желчевыводящих путей при синдро
ме Мирицци, у 4 — из—за больших
размеров конкрементов. У всех этих
больных произведены открытые
вмешательства. Вторым этапом у 9
пациентов выполнена ЛХЭ; у 4 боль
ных она произведена ранее, 6 паци
ентов пожилого и старческого воз
раста после устранения желтухи от
казались от выполнения холецис
тэктомии.
У 40 пациентов выполнены от
крытые вмешательства с одномо
ментным восстановлением желче
оттока. У всех отмечали выражен
ные клинические проявления дест
руктивного холецистита, тяжелый
либо средней тяжести холангит, по
данным УЗИ — наличие крупных
конкрементов ОЖП, сморщенный
желчный пузырь, синдром Мириц
ци и др. Мы использовали подребер
ный доступ, позволявший индиви
дуализированно выбирать длину до
ступа, обеспечить адекватную визуа

лизацию желчного пузыря, желчных
протоков, элементов гепатодуоде
нальной связки, подпеченочного уг
лубления. Холецистэктомия выпол
нена с техническими трудностями
из—за анатомических изменений в
воротах печени вследствие длитель
ности существования ЖКБ, воспале
ния, наличия осложнений — пузыр
но—холедохеального или пузыр
но—кишечного свища. У 10 (25%)
пациентов конкременты из ОЖП
удалены путем холедохотомии с по
следующим наложением глухого
шва. У 20 (50%) пациентов при нали
чии признаков гнойного холангита
холедохолитотомия завершена на
ружным дренированием ОЖП. У 10
(25%) пациентов осуществлено вну
треннее дренирование желчных
протоков: у 5 — наложен холедохо
дуоденоанастомоз, у 5 — гепатикое
юноанастомоз по Roux—en—Y или
в модификации клиники (у 3 из них
— при синдроме Мирицци 3 — 4 ти
па). У 6 (15%) больных при синдро
ме Мирицци произведена пластика
ОЖП, у 1 — зашивание свища две
надцатиперстной кишки.
В целом холецистэктомия, от
крытая либо лапароскопическая,
выполнена у 47 (75,8%) больных. По
данным морфологического иссле
дования удаленного желчного пузы
ря у 9 (19,1%) больных изменения
соответствовали хроническому хо
лециститу, у 3 (6,3%) — катарально
му, у 21 (44,6%) — флегмонозному, у
14 (29,7%) — гангренозному или
гангренозно—перфоративному.
Изучена динамика восстановле
ния показателей гомеостаза после
операции. Высокий лейкоцитоз,
нейтрофилез сохранялся на протя
жении первых 3 сут после вмеша
тельства, значительно снижался к 4
— 7—м суткам, достигая нормаль
ных значений к моменту выписки.
Лимфопения, отмеченная до опера
ции, уменьшалась после восстанов
ления желчеоттока, а перед випис
кой пациентов количество лимфо
цитов нормализовалось. Изменения
периферической крови отражала и
динамика гематологических индек
сов. НЛИ и ЛИИ уменьшались в ди
намике после операции: НЛИ — до
4,67 ± 0,85; ЛИИ — до 0,99 ± 0,1, ЯИС

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

— до 0,05 ± 0,006. Наиболее чувстви
тельным к изменениям был ПИ, в ко
тором, помимо изменений лейко
цитарной формулы, учтены измене
ния общего количества лейкоцитов
и СОЭ [9]. Анализ именно этого по
казателя позволял максимально точ
но оценить динамику воспалитель
ного процесса после операции. ПИ
увеличивался в течение 3 сут после
операции, в дальнейшем — умень
шался и составлял соответственно
до операции — 0,61 ± 0,1; в 1 — 3—и
сутки после вмешательства — 0,74 ±
0,4; перед выпиской — 0,14 ± 0,04.
Восстановление
адекватного
желчеоттока сопровождалось улуч
шением функции печени. Начиная с
1—х суток после вмешательства, от
мечали достоверное (p<0,05) сни
жение уровня общего и прямого би
лирубина. При этом, максимально
он снижался в первые 3 сут после
операции. Показатели цитолиза (ак
тивность АЛТ и АСТ) медленнее реа
гировали на восстановление желче
оттока, тенденцию к нормализации
показателей отмечали лишь с 4—х
суток после операции, достоверное
снижение активности АЛТ наблюда
ли после 7—х суток. Перед выпис
кой пациентов активность АСТ в 2
раза превышала верхнюю границу
нормы, однако была ниже, чем до
операции — соответственно (81,7 ±
11) и (139 ± 13,8) ЕД/л. Активность
АЛТ также медленно восстанавлива
лась, отмечено ее снижение в сред
нем в 1,75 раза — соответственно
(221 ± 28) Ед/л — до вмешательства,
(126,7 ± 24) Ед/л — перед выпиской.
Осложнения после операции
возникли у 12(19,3%) больных, умер
один. Тяжесть осложнений по шкале
Clavien не превышала 3В степени, за
исключением одного — летальный
исход (5 степень). Острое желудоч
но—кишечное кровотечение воз
никло у 2 больных, у одного из них
после безуспешной попытки его ос
тановки эндоскопическим путем
произведено открытое вмешатель
ство (степень 2 и 3B по Clavien). Ос
трый панкреатит выявлен у 2 боль
ных, у одного — выполнено опера
тивное вмешательство с примене
нием общей анестезии (степень 2 и
3B по Clavien). Серома или гематома
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операционной раны возникла у 2
больных (степень 1 по Clavien). У од
ного пациента после вмешательства
отмечены признаки синдрома сис
темной воспалительной реакции,
устранены с применением антибак
териальной терапии (степень 2 по
Clavien); у одного — истечение жел
чи, что потребовало оперативного
лечения, произведены лапаротомия,
лигирование
дополнительного
желчного протока (степень 3В по
Clavien). У 2 больных наблюдали ос
ложнения с нарушением функции
сердечно—сосудистой (аритмия и
гипертонический криз — степень 2
по Clavien), у 1 — дыхательной (ост
рый плеврит) системы, что потребо

вало проведения пункции плевраль
ной полости с применением мест
ной анестезии (степень 3А по
Clavien).

ВЫВОДЫ
1. Острый холангит у 33,7% паци
ентов проявляется обтурационной
желтухой при холедохолитиазе.
Критерии TG 13 информативны для
диагностики острого холангита и
определения его тяжести, их приме
нение целесообразно в клиничес
кой практике.
2. Возникновение обтурацион
ной желтухи и холангита сопровож
дается выраженными нарушениями
функции печени, которые сохраня

ются и после восстановления жел
чеоттока, изменениями в перифе
рической крови, выраженность вос
палительной реакции отражают ге
матологические индексы, наиболее
информативным из которых явля
ется ПИ.
3. Хирургическое лечение боль
ных по поводу обтурационной жел
тухи и холангита следует осуществ
лять в специализированных хирур
гических отделениях, что обуслов
лено как сложной анатомией вслед
ствие длительного существования
ЖКБ, так и тяжестью состояния та
ких больных.

ЛИТЕРАТУРА
1. Mergner K. Natural History and Pathogenesis of Gallstones.
Diseases of Gallblader and Bile Ducts: diagnosis and treatment /
K. Mergner, H. Gerke. — Boston: Blackwell Sci. Publ., 2001.
2. Минимально инвазивная хирургия патологии желчных прото!
ков: монография / М. Е. Ничитайло, В. В. Грубник, А. Л. Ко!
вальчук [и др.]. — К.: Здоровья, 2005. — 424 с.
3. Definitions, pathophysiology, and epidemiology of acute cholangi!
tis and cholecystitis: Tokyo Guidelines / Y. Kimura, T. Takada,
Y. Kawarada [et al.] // J. Hepatobil. Pancr. Surg. — 2007. — Vol.
14, N 1. — P. 15 — 26.
4. Friedman G. D. Natural history of asymptomatic and symptomatic
gallstones / G. D. Friedman // Am. J. Surg. — 1993. — Vol. 165.
— P. 399 — 404.
5. TG 13 guidelines for diagnosis and severity grading of acute
cholangitis / Y. Kimura, T. Takada, S. M. Strasberg [et al.] /
J. Hepatobil. Pancr. Surg. — 2013. — Vol. 20. — P. 24 — 34.

hirurgiya.com.ua

6. TG13: обновленные токийские клинические рекомендации по
лечению острого холангита и холецистита / А. Ю. Усенко, В. Г.
Ярешко, М. Е. Ничитайло [и др.] // Клін. хірургія. — 2015. —
№ 10. — С. 5 — 10.
7. Індивідуалізований прогноз інфікованої форми гострого пан!
креатиту / В. О. Сипливий, В. І. Робак, К. В. Конь, Д. В.Євту!
шенко // Там же. — 2011. — № 4. — С. 24 — 27.
8. Пат. 43304 Україна. МПК G01N 33/92. Спосіб прогнозування
перебігу перитоніту в післяопераційному періоді / В. О. Сип!
ливий, К. В. Конь, Д. В. Євтушенко, В. І. Робак (Україна). — За!
явл. 24.03.09, опубл. 10.08.09. Бюл. № 15.
9. Dindo D. Classification of surgical complications: a new proposal
with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey
/ D. Dindo, N. Demartines, P. A. Clavien //Ann. Surg. — 2004. —
Vol. 240, N 2. — P. 205 — 213.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

38
УДК 616.366—002—089.86:616151.1

ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ
З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
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HEMOSTASIOLOGIC INDICES
AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
FOR AN ACUTE CHOLECYSTITIS
І. М. Gudz, О. О. Тkachuk—Grygorchuk, О. L.Тkachuk
Ivano—Frankivsk National Medical University

І

нформація про ризик виник
нення тромбоемболічних ус
кладнень (ТЕУ) після виконан
ня ЛХЕ суперечлива. Так, на
думку деяких дослідників [1], лапа
роскопічні втручання супроводжу
ються певним ризиком виникнення
ТЕУ; інші дослідники встановили, що
після 4 000 операцій ЛХЕ, викона
них за 10 років, частота ТЕЛА стано
вила 0,15%, тромбозу глибоких вен
(ТГВ) нижніх кінцівок — 0,40%,
тромбозу поверхневих вен (ТПВ)
нижніх кінцівок — у 0,53% [2]. Від
значене збільшення частоти виник
нення ТЕЛА від 0,04% — у хворих
віком від 21 до 30 років до 0,31% — у
хворих віком від 71 до 80 років. Ле
тальність від ТЕЛА у ранньому після
операційному періоді становила
0,02% [3]. Більшість дослідників по
годжуються, що ризик виникнення
ТЕУ після виконання ЛХЕ незначний
[4, 5]. Проте, даних літератури щодо
частоти ТЕУ за ускладнених форм
жовчнокам`яної хвороби немає.
Водночас, наявність гострого за
пального процесу у черевній порож
нині спричиняє гіперкоагуляцію,
такі чинники, як зневоднення, ліж
ковий режим, обмеження екскурсії
діафрагми, синдром системної за
пальної відповіді також сприяють
підвищенню коагуляційного по
тенціалу. Імовірно, важливими є та
кож більша складність операції з
приводу гострого холециститу, її
більша тривалість та травматич
ність.
Не розроблений чіткий алго
ритм антитромботичної профілак

Реферат
У 60 хворих за різних форм гострого холециститу визначали показники коагуло!
метрії та тромбоеластографії (ТЕГ).
До операції показники коагулометрії у міру збільшення тяжкості захворювання ма!
ли тенденцію до гіперкоагуляції. Найбільш суттєві зміни показників спостерігали
після виконання лапароскопічної холецистектомії (ЛХЕ). У хворих за тяжкої опе!
рації відзначали прискорену кінетику тромбоутворення, про що свідчили показни!
ки ТЕГ. Ризик виникнення кровотечі обмежує застосування медикаментозної
тромбопрофілактики.
Ключові слова: гострий холецистит; лапароскопічна хірургія; профілактика тром!
ботичних ускладнень; коагулометрія; тромбоеластографія.

Abstract
The indices of coagulometry and thromboelastography (ТHЕG) were determined in 60
patients, suffering various forms of an acute cholecystitis. Preoperatively the coagu!
lometry indices have had a hypercoagulation tendency while the disease severity
enhances. After performance of laparoscopic cholecystectomy the most essential
changes of indices were observed. In the patients after severe operation there was
observed accelerated kinetics of the blood clotting , witnessed by the THEG indices.
The risk of the hemorrhage occurrence restricts application of medicinal thrombopro!
phylaxis.
Кey words: acute cholecystitis; laparoscopic surgery; prophylaxis of thrombotic com!
plications; coagulometry; thromboelastography.

тики з огляду на стан пацієнта до
операції, наявність додаткових фак
торів ризику тромбоутворення, вид
та тривалість ЛХЕ, режими пневмо
перитонеуму тощо.
Мета дослідження: оцінити вплив
лапароскопічного втручання з при
воду гострого холециститу на стан
коагуляційної системи, а також
взаємозв`язок між тяжкістю операції
та коагуляційним профілем у після
операційному періоді.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 60 пацієнтів, у яких
виявлені різні форми гострого холе
циститу, в тому числі 46 жінок і 14
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чоловіків, віком у середньому (53,5 ±
15,4) року, індекс маси тіла (29 ± 4,4)
кг/м2, без супутніх захворювань сер
цево—судинної системи. До опе
рації хворим не проводили антикоа
гулянтну терапію. В усіх хворих
здійснена ЛХЕ. Хворі розподілені на
2 групи залежно від тяжкості опера
тивного втручання. У 35 хворих (І
група) з приводу катарального холе
циститу здійснена "легка" операція
тривалістю до 1 год; у 25 (ІІ група) —
"тяжка" операція тривалістю понад 1
год з приводу флегмонозного, ганг
ренозного, деструктивного холеци
ститу, перивезикального абсцесу,
перитоніту, реактивного панкреати
ту, в усіх виявляли синдром систем
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ної запальної відповіді. У хворих І
групи відзначали дегідратацію (за
результатами проб Шелестюка) І
ступеня, ІІ групи — ІІ — ІІІ ступеня.
Тривалість операції в І групі ста
новила у середньому (45,4±12,6) хв,
у ІІ групі — (74 ± 13,2) хв. Застосову
вали стандартний режим пневмопе
ритонеуму з інсуфляцією СО2 до ти
ску 15 мм рт. ст. У 3 хворих здійсне
но конверсію у лапаротомію внаслі
док технічної складності ідентифі
кації анатомічних структур. В кон
трольну групу включені 70 хворих,
яких лікували з приводу хронічного
калькульозного холециститу. За
статтю і віком групи зіставні. Коагу
ляційний профіль оцінювали за по
казниками активованого часткового
тромбінового часу (АЧТЧ), міжна
родного нормалізованого спів
відношення (МНВ) і тромбінового
часу (TЧ). Інтегральний стан коагу
ляційної та фібринолітичної ланки
гемостазу оцінювали за показника
ми TЕГ: часом реакції (ЧР), макси
мальною ампітудою (МА), альфа—
кутом, к—часом. Кров забирали
двічі: після госпіталізації (проба А) і
через 5 год після операції (проба Б).
Статистична обробка результатів
проведена з використанням тесту
Вілкоксона.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Встановлені достовірні відмін
ності коагуляційного профілю пе
ред операцією як у порівнянні з кон
тролем, так і між групами хворих
(табл. 1).
Зміни показників коагуляційно
го статусу у міру збільшення тяж
кості захворювання спрямовані у бік
гіперкоагуляції, у контрольній групі
ці зміни не перевищували рефе
рентних значень, при збільшенні
тяжкості запального процесу коагу
ляційний потенціал у деяких хворих
перевищував норму, що може мати
клінічне значення як фактор ризику
виникнення ТЕУ. Для оцінки ризику
виникнення ТЕУ під час операції
визначали показник приросту від
повідного значення (ΔХ) як його
різницю до і після операції.
Аналіз результатів свідчив, що
ΔTЧ достовірно не різнився між гру
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Òàáëèöÿ 1.
Ïîêàçíèê

Ïîêàçíèêè ñèñòåìè êîàãóëÿö³¿ ïåðåä îïåðàö³ºþ
êîíòðîëüí³é

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
²
²²
ð (ê – ²)

À×Ò×, c
ÌÍÂ
T×, c

35,45 ± 5,12
1,23 ± 0,12
16,45 ± 2,11

Òàáëèöÿ 2.

Ïîêàçíèêè ÒÅÃ ïåðåä îïåðàö³ºþ

Ïîêàçíèê

êîíòðîëüí³é

47,35 ± 2,14
1,12 ± 0,13
18,43 ± 3,15

52,6 ± 3,26
0,86 ± 0,18
23,84 ± 4,95

ð (² – ²²)

0,001
0,002
0,001

0,009
0,012
0,006

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
²
²²
ð (ê – ²)

ð (² – ²²)

r–÷àñ, õâ
ê–÷àñ, õâ
àëüôà–êóò, °
ÌÀ, ìì

16,28 ± 5,18
4,56 ± 1,34
38,4 ± 12,5
48,8 ± 14,5

Òàáëèöÿ 3.

Ïîêàçíèêè ÒÅÃ ï³ñëÿ ëàïàðîñêîï³÷íî¿ îïåðàö³¿ ó õâîðèõ

Ïîêàçíèê

r–÷àñ, õâ
ê–÷àñ, õâ
àëüôà–êóò,°
ÌÀ, ìì

²

14,36 ± 2,53
5,24 ± 1,15
55,12 ± 6,13
61,33 ± 4,5

15,25 ± 1,17
4,16 ± 1,44
44,5 ± 4,4
55,5 ± 6,5

12,05 ± 2,17
3,14 ± 1,54
65,5 ± 15,4
57,5 ± 1,5

0,151
0,032
0,001
0,042

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
ð
²²

0,063
0,057
0,075
0,067

пами, проте, ΔАЧТЧ та ΔМНВ досто
вірно різнилися залежно від тяж
кості операції, що відображало
збільшення ризику викникнення
ТЕУ у хворих за тяжких форм гос
трого холециститу, що потребувало
виконання більш тривалої і травма
тичної операції.
Середні показники ТЕГ перед
операцією у хворих за різних форм
холециститу різнилися (табл. 2).
Так, показник r—часу, що харак
теризує час початку формування
згустку, недостовірно різнився у
хворих при хронічному та гострому
холециститі за легкого перебігу,
проте, у хворих за ускладненого пе
ребігу гострого холециститу він був
достовірно менше. Показник к—ча
су, що характеризує час збільшення
щільності згустку, був достовірно
меншим при легкому гострому хо
лециститі у порівнянні з таким у
контрольній групі та за тяжкого гос
трого холециститу. Показники аль
фа—кута та МА, що відображають
швидкість і максимальну щільність
згустку, збільшувалися у міру збіль
шення тяжкості захворювання.
Середні показники ТЕГ до і після
операції у хворих І групи достовір
но не різнилися (табл. 3).

8,36 ± 1,53
2,04 ± 0,15
75,15 ± 4,13
67,33 ± 4,5

0,009
0,012
0,006
0,023

ð

0,012
0,032
0,023
0,016

Очевидно, вплив запального
процесу на кінетику тромбоутво
рення більш суттєвий, ніж вплив не
тривалого малотравматичного хі
рургічного втручання.
При аналізі показників ТЕГ під
впливом операції у ІІ групі виявлені
більш значні й односпрямовані змі
ни.
Імовірно, фактор тяжкого опера
тивного втручання більш суттєво
впливає на динаміку утворення
кров`яного згустку, швидкість його
формування та ущільнення, що відо
бражають показники ТЕГ.
Для швидкої візуальної оцінки
ризику застосовували графічний
аналіз форми тромбоеластографіч
ної кривої.
При аналізі періопераційної так
тики у хворих встановлено харак
терну закономірність: якщо в кон
трольній і І групі медикаментозна
профілактика ТЕУ у вигляді призна
чення низькомолекулярних гепа
ринів після операції здійснена у 62%
хворих, у ІІ групі — лише у 45%. Крім
того, майже завжди вперше антикоа
гулянти вводили лише через 6 год
після операції. Це обґрунтоване тим,
що оперуючий хірург емпірично
вважав найважливішим ризик ви
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никнення після операції кровотечі, а
не ТЕУ. Це зумовлювало обмеження
медикаментозної профілактики ТЕУ
саме у тих хворих, у яких ризик їх
виникнення найбільший. Вважаємо
актуальною розробку нових методів
механічної тромбопрофілактики у
таких хворих.

ВИСНОВКИ
1. У хворих за тяжкого гострого
холециститу, з приводу якого вико
нували травматичне хірургічне
втручання, спостерігали суттєве

збільшення коагуляційного потен
ціалу, а отже, ризику виникнення
ТЕУ.
2. Застосування антикоагулянтів
з метою профілактики ТЕУ асоцію
ється з додатковим ризиком виник
нення кровотечі після операції.
3. У хворих за тяжкого гострого
холециститу, поряд з посиленням
вимог до ретельного хірургічного
гемостазу, збільшується важливість
вибору оптимального методу про
філактики ТЕУ.

4. Показанням до застосування
заходів профілактики ТЕУ може бу
ти ΔАЧТЧ більше 5с, ΔМНВ більше 0,4
а також типова форма тромбоелас
тографічної кривої.
Планується застосувати опраць
овану методику для вивчення ризи
ку виникнення ТЕУ у пацієнтів при
жовчнокам`яній хворобі за наяв
ності супутнього ураження вен ниж
ніх кінцівок.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕРИФЕРІЙНИХ СУДИН
НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ВНУТРІШНЬОКІСТКОВИЙ ТИСК
У ХВОРИХ ПРИ ОБЛІТЕРУЮЧОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ
НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
В. І. Русин, В. В. Корсак, В. В. Русин, Ф. В. Горленко, В. В. Машура,
М. І. Пекарь, О. В. Лангазо
Ужгородський національний університет, медичний факультет

FUNCTIONAL STATE OF PERIPHERAL VESSELS
OF THE LOWER EXTREMITIES AND INTRAOSSEOUS
PRESSURE IN PATIENTS, SUFFERING OBLITERATING
ATHEROSCLEROSIS ON BACKGROUND
OF DIABETES MELLITUS
V. І. Rusyn, V. V. Korsak, V. V. Rusyn, F. V. Gorlenko, V. V. Mashura,
М. І. Pekahr, О. V. Langazo
Uzhhorod National University, Faculty of Medicine
ри поєднанні порушень ге
модинаміки у великих магі
стральних артеріях і сис
темі мікроциркуляції у хво
рих виникають тяжкі ішемічні роз
лади [1]. Функціональний резерв
мікроциркуляції в основному зале
жить від протяжності оклюзійного
пошкодження артерій нижніх кін
цівок і ступеня розвитку колатераль
ного русла [2].
Визначити суть гемодинамічних
розладів, що виникають за тяжких
стадій артеріальної недостатності,
можливо тільки за умови одночас
ного дослідження всіх ланок судин
ного русла — артеріального, веноз
ного та мікроциркуляторного.
Відомі патогенетичні характери
стики хронічної артеріальної ішемії
не містять чіткої відповіді, чому при
зменшенні об'єму артеріального
притоку підвищується ПОВТ, вини
кає венозна гіперволемія у поло
женні хворого стоячи при критич
ній ішемії. Як впливає ступінь крово
постачання кісткової системи, ВКТ
на об'ємну швидкість колатерально
го кровотоку. Не ясно, як змінюють
ся лінійна швидкість венозного кро
вотоку за критичної ішемії тканин
ніжніх кінцівок і РІ на тлі ЦД.
Мета дослідження: проаналізува
ти функціональний стан пери
ферійних судин нижніх кінцівок та

П
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Реферат
Проаналізовані результати обстеження 46 хворих з приводу облітеруючого атероск!
лерозу артерій нижніх кінцівок, як ізольованого, так і в поєднанні з цукровим діабетом
(ЦД). Визначали індекс кісточкового тиску (ІКТ), реґіонарний систолічний тиск (РСТ),
швидкість об'ємного кровотоку (ОК), реографічний індекс (РІ) з використанням про!
би з нітрогліцерином, постоклюзійний венозний тиск (ПОВТ) та внутрішньокістковий
тиск (ВКТ) у великогомілковій кістці. Встановлене зменшення РІ у міру прогресуван!
ня артеріальної ішемії. Показники проби з нітрогліцерином у пацієнтів при облітерую!
чому атеросклерозі поступово зменшувалися. За супутнього ЦД ефект нітрогліцери!
ну практично відсутній. ПОВТ підвищений у пацієнтів усіх груп та поступово знижував!
ся у положенні хворого лежачи, а при переході у положення стоячи — прогресивно
підвищувався у міру прогресування артеріальної ішемії. ВКТ у значно підвищувався за
ізольованого облітеруючого атеросклерозу при ішемії 3а стадії та знижувався — при
3б стадії. За супутнього ЦД ВКТ підвищений і при ішемії 3б стадії.
Ключові слова: облітеруючий атеросклероз; цукровий діабет; внутрішньокістковий
тиск; постоклюзійний венозний тиск; реовазографія.

Abstract
Results of examination of 46 patients, suffering оbliterating atherosclerosis of the lower
extremities arteries solely or in combination with diabetes mellitus (DM), were analyzed.
The malleolar pressure index (MPI), regional systolic pressure (RSP), velocity of the vol!
ume blood flow (VVBF), rheographic index (RI), using test with nitroglycerine, postocclu!
sion venous pressure (POVP) and intaosseous pressure (IOP) in tibiae were studied. The RI
reduction, parallel to the arterial ischemia progression, was established. The test indices
with nitroglycerine in patients with obliterating atherosclerosis have reduced step by step.
With coexistent DM the efficacy of nitroglycerine was practically absent. POVP is upgrad!
ed in patients of all the groups and it have lowered step by step in a laying position of the
patient, аnd while transition into standing position — it have upgraded progressively with a
progress of arterial ischemia. IOP have upgraded significantly in isolated оbliterating ath!
erosclerosis in ischemia stage 3а and have lowered — in stage 3b. In coexistent DM IOP is
upgraded in ischemia stage 3b also.
Кey words: оbliterating atherosclerosis; diabetes mellitus; intraosseous pressure; pos!
tocclusion venous pressure; rheovasography.

ВКТ у хворих при облітеруючому
атеросклерозі на тлі ЦД.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 46 пацієнтів, у яких
діагностовані атеросклероз артерій

нижніх кінцівок та ішемія тканин 2б,
3а та 3б стадії. Хворі розподілені на
дві групи.
У 24 хворих (І група) виявлене
ізольоване атеросклеротичне ура
ження артерій нижніх кінцівок (у
стадії 2б — у 5, 3а — у 13, 3б — у 6).
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У 22 хворих (ІІ група) — атероск
леротичне ураження артерій ниж
ніх кінцівок та ЦД (у стадії 2б — у 4,
3а — в 11, 3б — у 7).
Під час обстеження хворих за
стосовували інструментальні мето
ди: ультразвукову допплерографію,
ультразвукове дуплексне сканування
("Aloka—3500", Японія; "My Lab—50",
Італія; "HDI—1500" ATL Philips,
Нідерланди; "ULTIMA PRO—30, z.one
Ultra", Zonare Medical Systems Inc.,
США); реовазографію з пробою з
нітрогліцерином (чотириканаль
ний реовазограф "Рео—Спектр—2").
Визначали РСТ, ІКТ, РІ, ПОВТ та
ВКТ у великогомілковій кістці.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
РСТ у підколінній артерії та ІКТ за
даними ультразвукової допплеро
графії в ураженій кінцівці у паці
єнтів І та ІІ груп змінювалися у міру
прогресування ішемії тканин.
Відзначене достовірне (p<0,001)
зниження в положенні хворого ле
жачи РСТ у підколінній артерії ура
женої кінцівки за всіх стадій ішемії,
як у порівнянні з таким у нормі, так і
в попередніх стадіях. В контралате
ральній кінцівці достовірне знижен
ня РСТ до (93,6 ± 9,4) мм рт. ст.
відзначали тільки у пацієнтів за кри
тичної ішемії (у стадії 3б), у решти
пацієнтів при ішемії у стадії 2б і 3а
достовірно різнився від норми тіль
ки ІКТ — відповідно (0,82 ± 0,08) та
(0,76 ± 0,04) мм рт. ст.
РСТ у підколінній артерії та ІКТ в
ураженій кінцівці у положенні хво
рого лежачи та стоячи у пацієнтів ІІ
групи також залежали від тяжкості
ішемії.
Оцінюючи підвищення РСТ у
підколінній артерії в ураженій кін
цівці у положенні хворого стоячи,
насамперед, слід відзначити посту
пове збільшення ступеня цього під
вищення у положенні хворого лежа
чи у міру прогресування ішемії від
повідно в 1,9 — 2,2 і 2,9 разу — у І
групі та у 2 — 2,4 і 3,7 разу — у ІІ
групі.
Порушення периферійної мак
рогемодинаміки у хворих за тяжкої
артеріальної недостатності характе
ризується прогресуючим знижен

ням РСТ, особливо виражено у хво
рих за критичної ішемії тканин та
тонусу судин, який за критичної
ішемії практично повністю зникав
(вазоплегія).
Таке підвищення РСТ в ураженій
кінцівці за критичної ішемії у поло
женні пацієнта стоячи неможливо
пояснити а ні підвищенням тонусу
судин, а ні гідростатичним тиском у
значно редукованому судинному
руслі. Ймовірно, такий феномен
значною мірою зумовлений екстра
вазальною компресією судинного
русла тканинами, що перебувають в
умовах ішемічного набряку, що
відіграє певну компенсаторну роль,
підтримуючи внутрішньосудинний
тиск у положенні хворого стоячи та
в цілому [3, 4].
За даними ультразвукового до
слідження, відзначали збільшення
швидкості ОК в дистальних відділах
артерій гомілки ураженої кінцівки
при ішемії 2б стадії в обох групах
пацієнтів (відповідно 8,8 та 5,8 мл/с),
що ймовірно, зумовлене артеріо—
венозним шунтуванням. Виявляли
значне зменшення швидкості ОК в
дистальному відділі кінцівки за кри
тичної ішемії (в І групі — 1,8 мл/с, у ІІ
групі — 1,4 мл/с), що в 1,5—2 рази
менше норми.
Якщо це зменшення швидкості
ОК досить очевидне, то його збіль
шення за критичної ішемії в прокси
мальних сегментах гомілки (відпо
відно 14,3 та 14,7 мл/с) може бути
компенсаторним і спрямоване на
збільшення притоку крові в дис
тальні сегменти. На противагу цьо
му, при ішемії у стадії 2б швидкість
ОК в проксимальному сегменті го
мілки дещо збільшена внаслідок під
вищення опору току крові на рівні
мікроциркуляції.
При прогресуванні ішемії відбу
валося поступове зменшення РІ в
ураженій кінцівці з достовірною різ
ницею у порівнянні з нормою та у
попередній стадії артеріальної недо
статності у пацієнтів І групи.
У контралатеральній кінцівці РІ
зменшений і практично однаковий
за всіх стадій ішемії. У пацієнтів ІІ
групи РІ також поступово зменшу
вався у міру прогресування артері
альної недостатності.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

Для виконання проби з нітро
гліцерином хворі застосовували 2
таблетки препарату під язик. Відзна
чали прогресуюче зменшення по
казників у хворих І групи у міру про
гресування ішемії та повну відсут
ність при ішемії в стадії 3б.
У пацієнтів ІІ групи реакція на
нітрогліцерин відсутня як в ура
женій, так і контралатеральній кін
цівці за всіх стадій артеріальної
ішемії, що, очевидно, пов'язане з
ураженням середньої оболонки ар
терій при ЦД.
Однією з непрямих методик ре
васкуляризації нижніх кінцівок при
лікуванні пацієнтів з приводу обліте
руючого атеросклерозу є попереко
ва симпатектомія, що передбачає
усунення спазму периферійних ар
терій [1, 5]. Відсутність або вкрай
низька динаміка РІ після введення
нітрогліцерину за наявності діабе
тичної ангіопатії ставить під сумнів
використання цієї методики у хво
рих на ЦД.
В усіх хворих відзначали підви
щення ПОВТ та тенденцію до його
відносного зниження у міру прогре
сування артеріальної недостатності.
Поряд з прогресуючим знижен
ням ПОВТ у положенні хворого ле
жачи відбувається його значне під
вищення у положенні стоячи. В ура
женій кінцівці зменшувалася також
лінійна швидкість спонтанного ве
нозного кровотоку, у середньому до
43,6% від норми — при ішемії 2б —
3а стадії і до 26% — за критичної
ішемії. В той же час ці показники де
що вищі на тлі ЦД.
Зміни параметрів, що характери
зують венозний кровообіг, зумов
лені поступовим зниженням тонусу
вен, що характерне для критичної
ішемії.
Отже, при хронічній артеріаль
ній недостатності нижніх кінцівок
2б — 3а стадії параметри, що харак
теризують венозний відток, свідчать
про:
— підвищення ПОВТ у пацієнтів
усіх груп;
— підвищення ПОВТ у хворих у
положенні стоячи у порівнянні з та
ким у положенні лежачи у міру про
гресування артеріальної недостат
ності;
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— прогресуюче зменшення лі
нійної швидкості спонтанного ве
нозного кровотоку;
— відсутність прогресуючого
зниження ПОВТ у контралатераль
ній кінцівці.
Таким чином, у хворих при облі
теруючому атеросклерозі артерій
нижніх кінцівок виникають вира
жені зміни венозного кровотоку, що
прогресують у міру збільшення ста
дії артеріальної недостатності ура
женої кінцівки. На початку вони ха
рактеризуються підвищенням ве
нозного тонусу, що поступово зни
жується і підтримується збільшен
ням об'єму крові у венозному руслі
(гіперволемія) [6].
Критична ішемія (стадія 3б) ха
рактеризується значним зниженням
венозного тонусу (вазоплегія), під
вищенням ПОВТ у положенні хво
рих як лежачи, так і стоячи, збіль
шенням об'єму крові в дистальних
сегментах ураженої кінцівки (веноз
на гіперволемія). Підвищення веноз
ного тиску є певною мірою позитив
ним, сприяючи підвищенню внут
рішньосудинного (венозного) тиску
та забезпечуючи функціонування
мікроциркуляції. Патофізіологічний
зміст збільшення об'єму венозної
крові — утримання венозної гіпер
тензії не тільки за рахунок венозно
го тонусу, а й гіперволемії. Певний
патофізіологічний зміст має набряк

стопи та гомілки за ішемії 3б стадії,
це можна розцінювати як екстрава
зальну компресію, що дозволяє ут
римувати венозний тиск в ішемізо
ваному сегменті [7], з іншого боку, це
зумовлює погіршення перфузії кін
цівки.
В контралатеральній кінцівці
суттєвої різниці ПОВТ при ішемії 3а
і 3б стадії у положенні хворих лежа
чи та стоячи не було.
Такі зміни венозної гемодинамі
ки зумовлюють у деяких хворих за
тяжких стадій ішемії клапанну недо
статність глибоких вен гомілки.
Розлади кровопостачання кісток
спричиняють порушення венозного
відтоку задовго до появи клінічних
ознак підвищення ВКТ [8].
ВКТ при артеріальній ішемії 2б,
3а та 3б стадій підвищений у порів
нянні з таким у контралатеральній
кінцівці та в нормі.
Виявлене підвищення ВКТ до
(92,3 ± 3,5) мм вод. ст. — при ішемії
3а стадії та його зниження до (13,8 ±
1,7) мм вод. ст. — за критичної ішемії
у пацієнтів І групи.
При атеросклеротичному ура
женні артерій нижніх кінцівок на тлі
ЦД спостерігали підвищення ВКТ з
прогресуванням артеріальної недо
статності та, на відміну від І групи,
при ішемії в стадії 3б ВКТ був висо
ким, що, на нашу думку, пов'язане з
сегментарним ураженням артерій

гомілки при ЦД, на відміну від ди
фузного ураження — при атероскле
розі, коли кровопостачання забез
печувалося внаслідок збільшення
внутрішньокісткового об'єму кола
терального кровотоку. На контрала
теральній кінцівці ВКТ був дещо ви
ще у порівнянні з таким у нормі та
не мав тенденції до підвищення у
міру прогресування артеріальної не
достатності в ураженій кінцівці.

ВИСНОВКИ
1. Порушення периферійної мак
рогемодинаміки у хворих за тяжких
стадій артеріальної недостатності
характеризувалося прогресуючим
зниженням РСТ у підколінній ар
терії, що особливо виражене у хво
рих за критичної ішемії, та тонусу
судин, який за критичної ішемії
практично повністю зникав.
2. При порушенні артеріального
кровопостачання нижніх кінцівок
відбуваються зміни венозного відто
ку у вигляді підвищення ПОВТ. При
ЦД це підвищення у середньому на
4% більше, ніж за ізольованого ате
росклерозу.
3. ВКТ мав тенденцію до підви
щення у міру прогресування ар
теріальної недостатності, з його по
дальшим значним зниженням у
пацієнтів І групи при ішемії 3б стадії.
У пацієнтів ІІ групи ВКТ залишався
високим і при ішемії 3б стадії.
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РИЗИК ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВУ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ
ЗАЛЕЖНО ВІД ДІАМЕТРА ВАРИКОЗНО—ЗМІНЕНИХ ВЕН
НИЖНІХ КІНЦІВОК ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПІННОЇ СКЛЕРОТЕРАПІЇ
Р. Р. Османов
Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України, м. Харків

THE RISK OF OCCURRENCE OF THE VARICOSE DISEASE
RECURRENCE, DEPENDING ON DIAMETER
OF VARICOSE—CHANGED VEINS OF LOWER EXTREMITIES
WHILE PERFORMANCE OF THE FOAM SCLEROTHERAPY
R. R. Оsmanov
Zaytsev Institute of General and Emergency Surgery NAMS of Ukraine, Kharkiv
хоконтрольована ПСТ вен
нижніх кінцівок — метод,
який широко використову
ють у лікуванні пацієнтів з
приводу ВХНК. Проте, як і будь—
який інший метод, ПСТ має свої об
меження [1].
Так, ефективність методу, на дум
ку авторів, варіює від недостатньої
до зіставної з такою при виконанні
відкритого оперативного втручання
та ендовенозної лазерної абляції [2
— 4].
Необхідний диференційований
підхід до відбору пацієнтів для
здійснення ПСТ залежно від діамет
ра вени [2, 5, 6]. Обговорюється та
кож питання про доцільність засто
сування ПСТ з приводу стовбурових
форм варикозу [7].
Дослідники вважають важливим
вивчення факторів ризику виник
нення рецидивів ВХНК та мож
ливість прогнозування результатів
лікування. Незважаючи на значну
кількість досліджень, це питання ос
таточно не вирішене [1, 8 — 10].
Неоднозначний підхід до вико
ристання вихідних даних для про
гнозування ризику виникнення ре
цидиву: доцільність визначення як
діаметра сафенного сполучення [2],
так і власне стовбура підшкірної ве
ни, що планують склерозувати [6],
або максимального діаметра скле
розованого венозного сегмента[6,
9].
Результати досліджень також су
перечливі: виявлені відмінності
ефективності ПСТ за діаметра сафе

Е

Реферат
Представлені результати лікування 139 пацієнтів, яким з приводу варикозної хво!
роби нижніх кінцівок (ВХНК) здійснено пінну склеротерапію (ПСТ) стовбурів та
приток великої підшкірної вени (ВПВ), малої підшкірної вени (МПВ) та/або неса!
фенних вен з ознаками недостатності клапанів під безперервним контролем ульт!
развукового дослідження. Розроблений комплекс заходів з профілактики реци!
дивів та ускладнень захворювання.
Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; пінна склеротерапія;
профілактика рецидивів.

Abstract
The results of treatment of 139 patients, to whom for the varicose disease of lower
extremities there was conducted a foam sclerotherapy of trunks and tributaries of big
subcutaneous vein, small subcutaneous vein and / or nonsaphenous veins with signs of
a valvular insufficiency under ultrasonographic control were presented. Complex of
measures for prophylaxis of the disease recurrences and complications was elaborat!
ed.
Кey words: varicose disease of lower extremities; the foam sclerotherapy.

нофеморального співустя до 10 мм і
більше [2, 5], діаметра вени до 6 або
10 мм і більше [4]. Інші автори не ви
явили значущих відмінностей ефек
тивності ПСТ за діаметра вени до і
більше 7 мм [4].
Футлярну (тумесцентну) анес
тезію (ФА), яку застосовують під час
виконання термічної абляції вари
козно—змінених вен [1, 4], при ПСТ
використовують рідко, тільки в об
сязі стовбура підшкірної вени [8, 10].
Проте, діаметр варикозно—змі
нених приток, несафенних вен, зок
рема, бічної підколінної, пронизної,
епіфасціальних, що витікають з гли
боких вен таза, сідничних, також
може бути значним (10 — 15 мм і
більше), у зв'язку з чим для їх ПСТ
потрібна значна кількість пінного
склерозанта, що, зменшує ефектив
ність лікування та збільшує ризик
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виникнення тромботичних усклад
нень [7, 8].
Мета дослідження: оцінити ри
зик виникнення рецидивів ВХНК
після ехоконтрольованої ПСТ вен
різного діаметра та роль ФА в їх
мінімізації.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ПСТ проведена 139 пацієнтам
віком у середньому (37,8 ± 11,2) року
на 181 кінцівці. Показаннями до
здійснення первинної ПСТ вважали
наявність ВХНК з ураженням стов
бура ВПВ/МПВ та / або приток, клас
не нижче С2 (за СЕАР), рефлюксу по
поверхневих венах за даними ульт
развукового дуплексного ангіоска
нування (УЗДАС).
У 137 (75,7%) кінцівках відзначе
не ураження судин басейну ВПВ, у
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24 (13,3%) — МПВ, у 10 (5,5%) — ВПВ
та МПВ, у 10 (5,5%) — несафенних
вен.
ПСТ стовбурів та приток ВПВ,
МПВ та / або несафенних вен з озна
ками недостатності клапанів вико
нували під безперервним ультразву
ковим контролем.
Визначали максимальний діа
метр вени на сегменті, що планували
склерозувати. Як склерозант вико
ристовували полідоканол або нат
рію тетрадецилсульфат в концент
рації 3% — під час ПСТ ділянок вен,
що мають фасціальний футляр, та
1% — без такого. Виготовляли піну у
співвідношенні препарату з повіт
рям 1: 4.
У 90 кінцівках ПСТ виконана без
ФА, у 91 — проведена ФА з викорис
танням розчину Кляйна. За власною
методикою здійснювали ФА не
тільки стовбурів підшкірних вен, а й
усіх епіфасціальних ділянок вен
діаметром понад 3 мм.
При необхідності лікування про
водили у кілька (до 4) сесій з інтер
валом 12 — 20 діб, ФА застосовували
тільки під час першої сесії.
Тривалість спостереження 3 ро
ки та більше. Контрольне обстежен
ня пацієнтів включало опитування,
клінічний огляд, УЗДАС.
Одужанням вважали трансфор
мацію венозних сегментів у фіб
розні тяжі, зникнення венозних
структур з фасціального футляру
або необоротне зменшення діамет
ра вени до 1,5 — 3 мм за відсутності
рефлюксу або його гемодинамічної
незначущості (до 0,3 с), без клініч
них проявів.
Рецидивом під час контрольного
обстеження вважали констатовану
за даними УЗДАС повну реканалі
зацію стовбура підшкірної вени та /
або її приток без зменшення діамет
ра або часткову реканалізацію стов
бура підшкірної вени з поширенням
рефлюксу в раніше спроможні при
токи, за наявності або відсутності
клінічних проявів ВХНК.
Подовженням хвороби вважали
появу ознак ВХНК в раніше спро
можних ділянках поверхневих вен
лікованої кінцівки. Ці спостережен
ня не включали при аналізі реци
дивів.
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Òàáëèöÿ 1.

×àñòîòà âèíèêíåííÿ ðåöèäèâó ï³ñëÿ ÏÑÒ ç âèêîðèñòàííÿì
ÔÀ òà áåç òàêîãî ó ïàö³ºíò³â çà ð³çíîãî âèõ³äíîãî ä³àìåòðà
âàðèêîçíî–çì³íåíîãî âåíîçíîãî ñòîâáóðà

Ä³àìåòð âåíè, ìì

Ìåíøå 6
6–9
9 – 12
Á³ëüøå 12
Ðàçîì
Îá’ºäíàíèé ìåíøå 9
Îá’ºäíàíèé á³ëüøå 9

Òàáëèöÿ 2.

Áåç ÔÀ (n=90)
ê³ëüê³ñòü
ê³ëüê³ñòü
ðåöèäèâ³â
ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

33
38
15
4
90
71
19

2
4
4
3
13
6
7

6,1
10,5
26,7
75,0
14,4
8,5
36,8

Ç ÔÀ (n=91)
ê³ëüê³ñòü
ê³ëüê³ñòü
ðåöèäèâ³â
ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

24
33
26
8
91
57
34

1
3
3
2
9
4
5

4,2
9,1
11,5
25,0
9,9
7,0
14,7

Ðèçèê âèíèêíåííÿ ðåöèäèâó òà ç³ñòàâëåííÿ ðèçèêó ïðè
ä³àìåòð³ âåíè äî 9 ìì ³ á³ëüøå 9 ìì ïðè âèêîðèñòàíí³ ÔÀ òà
áåç òàêîãî
Ðèçèê âèíèêíåííÿ ðåöèäèâó
áåç ÔÀ
ç ÔÀ

Ïîêàçíèê

Ä³àìåòð âåíè, ìì
äî 9
9 ³ á³ëüøå
ÂÐ ïðè ä³àìåòð³ á³ëüøå ³ ìåíøå 9 ìì

8,5 ± 3,3
36,8 ± 11,1
4,36 ± 0,49

Для аналізу отриманих даних ви
користовували загальноприйнятні
параметричні й непараметричні
критерії перевірки статистичних
гіпотез, які обирали, виходячи з роз
поділу даних і поставленої статис
тичної задачі.
Визначали медико—статистичні
показники: абсолютний ризик (АР) і
відношення ризику (ВР).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ
У 157 (86,7%) спостереженнях у
строки 3 роки і більше після остан
ньої планової сесії за даними УЗДАС
відзначене одужання, у 22 (12,2%) —
виник рецидив, з них у 7 (3,9%) — з
клінічними проявами ВХНК, у 15
(8,3%) — без таких. У 2 (1,1%) паці
єнтів у строки спостереження 1 —
1,5 року діагностували продовження
хвороби у вигляді поширення вари
козних змін на раніше спроможні
ділянки венозної системи.
Для подальшої оцінки впливу
діаметра вени, яку планували скле
розувати, на ризик виникнення ре
цидиву хворі розподілені на групи
залежно від максимального діаметра
варикозно—зміненої вени з інтерва
лом 3 мм. Оцінювали частоту вияв
лення ехографічно підтвердженої

7,0 ± 3,4
14,7 ± 6,1
2,10 ± 0,63

ÂÐ ç ÔÀ ³
áåç ÔÀ

1,21 ± 0,62
2,50 ± 0,51

реканалізації (за винятком спосте
режень продовження хвороби). Далі
аналізували взаємозв'язок діаметра
вени, яку планували склерозувати, та
ризику виникнення рецидиву за
різних способів проведення ПСТ,
зокрема, з використанням ФА та без
такого.
Використання ФА дозволяло роз
ширити показання до проведення
мініінвазивного лікування та прове
сти ехоконтрольовану ПСТ пацієн
там з приводу ВХНК у більш тяжкій
стадії. У зв'язку з цим в групі ФА в
порівнянні з групою без ФА частота
застосування ПСТ вен діаметром
більше 9 мм достовірно більша, ніж
за відсутності ФА — відповідно 37,8 і
21,1%(p <0,05) (табл. 1).
У досліджуваних групах встанов
лена висока позитивна кореляція
між діаметром вени та частотою ре
цидиву після лікування, яка виявила
ся достовірною (p <0,001) як при ви
користанні ФА, так і без такого: ко
ефіцієнт рангової кореляції Спірме
на становив відповідно 0,83 (p
<0,001) та 0,81 (p <0,001). Проте,
аналіз частоти рецидивів свідчив
про різні закономірності в групах
при використанні ФА і без такого.
При використанні ФА зв'язок між
факторною (діаметр вени) та ре
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зультативною (частота виникнення
рецидиву) ознаками достовірний (р
<0,001), а частота виникнення реци
диву достовірно не різнилася за
діаметра вени, яку планували скле
розувати, до 6 мм та 6 — 9 мм, а та
кож 9 — 12 мм і більше 12 мм, проте,
в інтервалі діаметра 6 — 9 і 9 — 12 мм
частота рецидивів різнилася до
стовірно (р <0,01).
Таким чином, фактором ризику
виникнення рецидиву після ПСТ є
діаметр варикозно—зміненої вени
більше 9 мм. У подальшому групи
об'єднували за ознакою діаметра ве
ни, яку планували склерозувати, до 9
мм і більше 9 мм.
Встановлено, що частота виник
нення рецидиву достовірно (р
<0,001) різнилася при діаметрі вени
до 9 мм і більше 9 мм — відповідно
12,7 і 52,6%. ВР виникнення рециди
ву у досліджуваних групах станови
ло (4,33 ± 0,49)%.
У групі при використанні ФА не
встановлений зв'язок між фактор
ною та результативною ознаками
(р> 0,05), достовірні відмінності між
послідовними групами, виділеними
на підставі оцінки діаметра вени, яку
планували склерозувати, з кроком 3
мм відсутня. Також не встановлені
достовірні відмінності частоти ре
цидивів після ПСТ на тлі ФА при
діаметрі таргетної вени до 9 мм і
більше 9 мм — відповідно 14,0 і
29,4%. ВР виникнення рецидиву при

діаметрі вени, яку планували склеро
зувати, більше і менше 9 мм станови
ло 2,10 ± 0,63, що в 2,1 разу менше,
ніж в групі без використання ФА
(табл. 2).
Аналіз ВР в групах з застосуван
ням ФА і без такого підтверджує
зроблені висновки. Так, за діаметра
склерозованої вени до 9 мм цей по
казник становив 1,21 ± 0,62, тобто,
різниця недостовірна, за її діаметра
більше 9 мм — він досягав 2,50 ± 0,51.
Отримані дані свідчили, що при
виконанні втручання з використан
ням ФА діаметр вени немає критич
ного значення для ризику виник
нення рецидиву. Проте, використан
ня ФА не виключає збільшення час
тоти виникнення рецидиву у міру
збільшення діаметра склерозованої
вени. Цей факт пояснюється, на на
шу думку, тим, що діаметр варикоз
но—зміненої вени відображає гли
бину і тяжкість патологічних змін
при ВХНК, які негативно впливають
на результат лікування.
Частота виникнення рецидивів
після операції без використання ФА
достовірно не різнилася від такої
при застосуванні ФА за діаметра
склерозованої вени до 9 мм, проте,
при ПСТ вен більшого діаметра ви
користання ФА сприяло достовірно
му зменшенню частоти рецидивів.
Таким чином, застосування ФА
справляло достовірний позитивний
вплив на ефективність ПСТ за діаме

тра вени, яку планували склерозува
ти, 9 мм і більше.
На підставі аналізу результатів
дослідження отримані обґрунтовані
дані про значний ризик виникнення
рецидивів за діаметра вени, яку пла
нували склерозувати, більше 9 мм та
можливості зменшення зазначеного
ризику шляхом виконання ФА стов
бурів підшкірних вен та всіх приток
діаметром більше 3 мм.

ВИСНОВОК
1. Ризик виникнення рецидиву
ВХНК після ПСТ залежить від макси
мального діаметра склерозованої
вени (коефіцієнт рангової кореляції
Спірмена 0,610, p <0,001).
2. Достовірним (р <0,001) факто
ром ризику виникнення рецидиву
ВХНК після ПСТ є діаметр варикоз
но—зміненої вени більше 9 мм (ВР
4,36 ± 0,49).
3. Використання ФА внаслідок
зменшення діаметра вени під час
маніпуляції дозволило зменшити ВР
виникнення рецидиву за діаметра
вени, яку планували склерозувати,
більше і менше 9 мм до 2,10 ± 0,63.
4. За діаметра вени до 9 мм ФА не
справляє значущого впливу на ефек
тивність ПСТ (ВР 1,21 ± 0,62, p>
0,05), за більшого діаметра — дозво
ляє достовірно (р <0,05) зменшити
ризик виникнення рецидиву (ВР
2,50 ± 0,51).
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ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З УСКЛАДНЕНИМИ
ПРОНИКНИМИ ПОРАНЕННЯМИ ГРУДЕЙ НА ІІІ РІВНІ
НАДАННЯ ДОПОМОГИ
В. В. Хмель, Є. М. Маєтний, Ю. А. Лєвшов
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України,
Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, м. Київ

THE TREATMENT OF INJURED PERSONS
WITH COMPLICATED PENETRATING THORACIC WOUNDINGS
ON TERTIARY LEVEL OF THE MEDICAL CARE DELIVERY
V. V. Khmehl, E. М. Маyetniy, Yu. А. Levshov
Yanovskiy National Institute of Tuberculosis and Pulmonology NAMS of Ukraine,
Central Clinical Hospital of the State Border Service of Ukraine, Kyiv
роведення бойових дій на
сході України стало мас
штабним викликом україн
ській медицині. Лікування
великої кількості поранених є суво
рими реаліями сьогодення [1, 2].
У зв'язку з масштабністю ведення
бойових дій, високою щільністю
бойового зіткнення військ, впровад
женням нових видів зброї суттєво
змінюється характер бойової трав
ми грудей, що відрізняється тяж
кістю пошкодження [3, 4]. Висока
кінетична енергія сучасних куль і
осколкових елементів, посилення
кавітаційного та ударно—хвильово
го механізмів ушкодження зумовили
збільшення зони первинного не
крозу в рановому каналі, а також по
рушення органів і тканин на значній
відстані за його межами [5, 6].
У кожній війні вдосконалюються
методи діагностики й лікування по
ранень грудей, змінюються підходи і
тактичні рішення, що визначаються
новими сучасними концепціями
розвитку військово—польової хі
рургії [1, 5, 7]. Вогнепальне проник
не поранення грудей є одним з най
більш тяжких видів бойової травми.
Тяжкість стану поранених зумовле
на пошкодженням життєво важли
вих органів та необоротними пору
шеннями їх функцій [2, 5]. За даними
літератури, 60,3% поранених вмира
ють від тяжкої травми грудей безпо
середньо на місці події, 22,4% — під
час транспортування [1, 2]. Най
більш поширеним типом поранення
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Реферат
Проаналізовані результати обстеження й лікування 36 постраждалих з ускладне!
ними проникними пораненнями грудей на ІІІ рівні надання допомоги. Узагальне!
ний власний досвід хірургічного лікування поранення легень з застосуванням віде!
оторакоскопічного та зварювально!коагуляційного обладнання.
Ключові слова: поранення грудей; відеоторакоскопія; зварювання біологічних
тканин.

Abstract
The results of examination and treatment of 36 injured persons with complicated pene!
trating thoracic woundings in tertiary centres were analyzed. Own experience of the
pulmonary woundings surgical treatment, using application of videothoracoscopic and
welding!coagulating equipment, was summarized.
Кey words: thoracic wounding; videothoracoscopy; welding of biological tissues.

на полі бою є множинні рани, спри
чинені фрагментами вибухового
пристрою, що уражують декілька
анатомічних ділянок [1, 7]. Близько
15% поранень становлять пошкод
ження грудей, що часто є летальни
ми на полі бою [4, 6]. Використання
бронежилетів певною мірою змен
шує загрозу ураження внутрішніх
органів, проте, воно обмежене так
тичними умовами. Також, незважаю
чи на бронезахист, в деяких ситу
аціях зберігається загроза ушкод
ження органів грудної порожнини
[1]. Таким чином, лікування пост
раждалих з приводу проникних по
ранень грудей є складним та акту
альним завданням хірургії пошкод
жень.
Мета дослідження: підвищення
ефективності лікування постражда
лих з приводу ускладнених проник
них поранень грудей на ІІІ рівні на
дання допомоги шляхом виконання

оперативних втручань з застосуван
ням низькотемпературної високо
частотної коагуляції для зварювання
біологічних тканин.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 36 постраждалих з ус
кладненими проникними поранен
нями грудей, яких лікували в клініці
хірургії Центрального клінічного
госпіталю Державної прикордонної
служби України в період 2014—2015
рр. З них 18 постраждалих оперо
вані з використанням відеоторако
скопічного методу з приводу
мінно—вибухової травми грудей, ус
кладненої кровохарканням, з вида
ленням сторонніх тіл (металевих
уламків) легені; в 1 пацієнта здійсне
но торакотомію, видалені уламки з
кореня легені. У 17 постраждалих
діагностований згорнутий гемото
ракс, з приводу чого виконане відео
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торакоскопічне втручання з вико
ристанням зварювального коагуля
тора ЕК300 М1. Тяжкість черепно—
мозкової травми оцінювали за шка
лою ком Глазго, інтегральний показ
ник стану постраждалих — за шка
лою ІSS (Injury Severity Score). Кон
троль показників функції дихальної
системи здійснювали шляхом моні
торингу парціального тиску кисню
(SaO2) та функції зовнішнього ди
хання (ФЗД) до, після операції та че
рез 30 діб після виписування. Також
на ІІІ рівні застосовували загальні,
бронхологічні, рентгенологічні (ог
лядова і бічна рентгенографія ор
ганів грудної клітки, комп'ютерна
томографія), загальні лабораторні,
мікробіологічні, морфологічні до
слідження.
Встановлено високу одноманіт
ність стану пацієнтів, що зумовлене
такими причинами. По—перше, по
страждалі поранені в зоні проведен
ня бойових дій, тому відзначали їх
гендерну однорідність, вікову групу.
По—друге,
евакуаційно—транс
портне та внутрішньопунктове ме
дичне сортування як на І, так і ІІ рівні
надання медичної допомоги пора
неним зумовили відносну стабіль
ність стану потерпілих, середню
тяжкість пошкоджень, оскільки по
ранених з більш легкими пошкод
женнями лікували на попередніх
етапах медичної допомоги, а більш
тяжкі пошкодження частіше були
летальними — на полі бою або на
ранніх етапах медичної евакуації.
Строки від моменту травми до
госпіталізації постраждалих в кліні
ку від 1 до 3 діб, поранених доставля
ли авіатранспортом. Первинна ме
дична допомога постраждалим, як
правило, надана силами медичної
служби відповідних військових під
розділів, вторинну медичну допомо
гу частіше надавали у цивільних
районних лікарнях, розташованих в
зоні бойових дій. Обсяг наданої на
попередніх етапах медичної допо
моги включав: первинну хірургічну
обробку ран (в усіх постраждалих),
дренування плевральної порожни
ни з приводу пневмогемотораксу (у
41,6%) та гемотораксу (у 47,2%), ан
тибіотикопрофілактику та проти
правцеву імунопрофілактику, вве
дення знеболювальних засобів.

Всі оперативні втручання на ІІІ
рівні надання допомоги здійснюва
ли під загальною анестезією з одно
легеневою інтубацією та подальшим
виведенням інтубаційної трубки в
трахею наприкінці оперативного
втручання для контролю аеростазу.
Оперативне втручання — відеотора
коскопічна атипова резекція фраг
менту легені з стороннім тілом (ме
талевий осколок) з накладанням
апаратного ендоскопічного шва,
зміцненого зварювальним швом
ЕК300 М1 — здійснений у 18 пост
раждалих; торакотомія з видален
ням стороннього тіла (металевий
осколок) кореня лівої легені та на
кладенням ручного шва легені — в 1.
Нормальність розподілу за тес
том Колмогорова — Смірнова мала
асимптотичну значущість більше
0,05. Аналізували лише показники з
асимптотичною значущістю Мана
— Уїтні, меншою 0,005.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У постраждалих за множинних
пошкоджень встановлене додаткове
ураження легень — у 13,8%, пошкод
ження діафрагми — у 5,5%, згорну
тий гемоторакс на попередніх ета
пах лікування не виявлений у 22,2%
постраждалих.
За даними статистичного аналізу
симптомів пошкодження встановле
ний прямий стійкий кореляційний
зв'язок між ураженням головного
мозку та недіагностованими внут
рішньогрудними пошкодженнями,
що виявлене у 33,8% постраждалих.
Частота ускладнень з ураженням
плевральної порожнини збільшува
лася у міру збільшення тривалості
передопераційного лікування з 2—ї
доби. Так, гостру емпієму плеври
діагностували вже з 5—ї доби за мно
жинного пошкодження грудей,
після дренування плевральної по
рожнини на попередніх етапах ліку
вання. Після первинного усунення
газового синдрому за допомогою
декомпресійної голки згорнутий ге
моторакс виявлений у 13,8% пост
раждалих після дренування на ІІ
рівні надання допомоги. Застосуван
ня відеоторакоскопічних оператив
них втручань для усунення згорну
того гемотораксу у строки 2 — 5 діб
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після травми забезпечило можли
вість проведення адекватної санації
плевральної порожнини, виявлення
й усунення пошкодження грудей і
діафрагми, попередження гострої
емпієми. Для руйнування плевраль
них нашарувань застосований зва
рювальний коагулятор ЕК300 М1.
Відзначене зменшення тривалості
оперативного втручання з усунення
згорнутого гемотораксу у строки
2—5 діб після пошкодження. Вста
новлений прямий кореляційний
зв'язок тривалості передоперацій
ного лікування понад 5 діб та опера
тивного втручання. В усіх постраж
далих під час діагностичних відео
торакоскопічних втручань здійсню
вали адекватне дренування й са
націю плевральної порожнини, ен
доскопічну обробку ран грудної
стінки за допомогою зварювального
коагулятора ЕК300 М1 в режимі "зва
рювання".
Застосування відеоторакоскопіч
ної атипової резекції фрагмента ле
гені з стороннім тілом з формуван
ням апаратного ендоскопічного
шва, укріпленого за допомогою еле
ктрохірургічного зварювального
комплексу ЕК300 М1 в режимі "зва
рювання" дозволило уникнути до
даткових дій з досягнення остаточ
ного гемостазу та герметизму в ура
женій легені. Як один з інтегральних
показників, що дозволяє контролю
вати особливості перебігу раннього
післяопераційного періоду, обрано
динаміку об'єму плевральних виді
лень через дренаж. На підставі
аналізу результатів проведених до
сліджень встановлені переваги за
стосування зварювання паренхіми
легень під час хірургічного лікуван
ня проникних поранень грудей, зок
рема, досягнення адекватного аєро
стазу та гемостазу після зашивання
рани легені, зменшення об'єму та
тривалості плевральної ексудації.
При дослідженні стандартних
спірометричних показників після
торакоскопічних втручань ізольова
не зменшення об'єму форсованого
видиху за першу секунду (ОФВ1)
оцінювали як обструктивний тип
порушень вентиляції; паралельне
зменшення життєвої ємності легень
(ЖЄЛ) і ОФВ1 — як рестриктивний
тип порушень вентиляції. Змішаним
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типом порушень вентиляції вважали
більш виражене зменшення ОФВ1 у
порівнянні з ЖЄЛ. ФЗД після
госпіталізації поранених характе
ризувалася зменшенням основних
об'ємів легень, абсолютних і віднос
них показників прохідності брон
хів, переважно в дистальних відді
лах, переважанням рестриктивних
змін вентиляційної недостатності.
Так, за даними спірографічного до
слідження, рестриктивний (обмежу
вальний) тип порушення ФЗД вияв
лений у 33,3% поранених, змішаний
тип вентиляційної недостатності —

у 22,2%, відсутність будь—яких пору
шень ФЗД — у 27,7%. Після випису
вання помірно виражені рестрик
тивні порушення ФЗД зберігалися у
16,6% пацієнтів, через 30 діб пору
шень показників ФЗД у 94,4% пора
нених не було.

ВИСНОВКИ
1. За множинних пошкоджень
відзначають погіршення діагности
ки внутрішньогрудних уражень.
2. Застосування діагностичних
відеоторакоскопічних втручань доз
воляє виявити внутрішньогрудні по

шкодження та здійснити адекватне
дренування плевральної порожни
ни.
3. Відеоторакоскопічне видален
ня згорнутого гемотораксу опти
мальне у строки до 5 діб після трав
ми.
4. Застосування зварювального
коагулятора ЕК300 М1 доцільне під
час оперативного втручання з при
воду поранення грудей.
5. Відеоторакоскопічна субло
барна резекція з видаленням уламків
є ефективним методом лікування ус
кладнених поранень легень.
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ДЕЯКИХ ТИПІВ ХРОНІЧНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО
ПЛЕВРИТУ, ПОЄДНАНОГО З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
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Сумський державний університет, кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

PECULIARITES OF SIMULTANT INTERVENTIONS FOR SOME
TYPES OF CHRONIC PHTHISIC PLEURITIS, COEXISTENT
WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
І. D. Duzhiy, І. Ya. Grehsko, О. V. Кravets, G. P. Оleshchenko, N. І. Glazunova
Sumy State University, Department of General Surgery, Radiation Medicine and Phthisiology
опри зусилля держави та
органів охорони здоров'я,
епідемічна ситуація щодо
туберкульозу є складною.
Незважаючи на деяке зменшення за
хворюваності, спостерігають нега
тивні тенденції. До її складових, на
самперед, відносять резистентність
мікобактерій туберкульозу (МБТ) до
антибактеріальних препаратів [1]. У
вперше виявлених хворих на тубер
кульоз легень первинну хіміорезис
тентність виявляють з частотою від
19 до 33%. З огляду на цю резис
тентність, у значної кількості хво
рих на первинно діагностований ту
беркульоз легень лікування вияв
ляється неефективним. У 65 — 77%
хворих під час проведення антибак
теріальної терапії виникає вторинна
резистентність, що додатково погір
шує наслідки лікування. У мазок—
позитивних хворих ефективність
антибактеріальної терапії становить
54,4% [2]. Разом з цим, невдале ліку
вання відзначають у 22,8% хворих.
Отже, джерело туберкульозної ін
фекції постійно поповнюється
носіями хіміорезистентного тубер
кульозу. З огляду на це, кількість хво
рих з первинною резистентністю до
антибактеріальних препаратів у
найближчому майбутньому буде
збільшуватись. У деяких хворих ви
являють туберкульоз позалегеневої
локалізації. В Україні його частота
становить 4 — 6% [3]. Найбільш час
то при цьому виявляють ураження
плеври [2]. За первинного її уражен
ня хворих лікують відповідно до
протоколу щодо туберкульозу ле

П

Реферат
При поєднанні хронічного туберкульозного плевриту у ригідній стадії з легеневим
туберкульозом показане оперативне втручання за типом плевропневмонектомії,
що є складним для виконання та збереження функціонального стану хворого. Пле!
вропневмонектомія у деяких хворих ускладнюється емпіємою та патологічними
процесами у бронхах. Вивчені можливості застосування оперативних втручань,
альтернативних плевропневмонектомії.
З 48 хворих, яким за даними клініко—рентгенологічних досліджень показане вико!
нання плевропневмонектомії, у 7 — виконані симультанні оперативні втручання з
позитивними результатами.
Ключові слова: хронічний туберкульозний плеврит; туберкульоз легень; опера!
тивні втручання.

Abstract
In coincidence of chronic phthisic pleuritis in a rigid stage with pulmonary tuberculosis
operative intervention is indicated of a pleuropulmonectomy type, what is a complex sit!
uation for performance and preservation of the patient's functional state.
Pleuropulmonectomy in some patients is complicated by empyema and pathological
processes in bronchi. Possibilities of operative interventions application, alternative to
pleuropulmonectomy, were studied. Of 48 patients, to whom pleuropulmonectomy is
indicated in accordance to data of clinic—roentgenological investigations, in 7 — simul!
tant operative treatment were conducted with positive results.
Кey words: chronic phthisic pleuritis; pulmonary tuberculosis; оperative interventions.

гень. Проте, діагностика захворю
вання, незважаючи на застосування
досить чітко розробленого алгорит
му [4], у значної кількості пацієнтів
триває протягом багатьох тижнів чи
місяців, при цьому їм не признача
ють належне специфічне протиту
беркульозне лікування, що спричи
няє поступову трансформацію про
цесу з гострого у хронічний. Протя
гом цього періоду, внаслідок засто
сування неспецифічних та протиза
пальних засобів, прогресування
процесу лише гальмується, проте, у
більшості хворих він триває. У дея
ких хворих інфекція лімфогенним
чи гематогенним шляхом поши
рюється на легені, в них виникають

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

ті чи інші форми туберкульозу. Запа
лення плеври у 10 — 12% хворих
стає хронічним, що зумовлює її
фіброзну трансформацію [4 — 7].
Виникає плеврогенний пневмоскле
роз з відповідними змінами бронхів
(деформуючий бронхіт, бронхоек
тази) та фіброторакс. Це зумовлює
порушення функції зовнішнього ди
хання. Нерідко листки плеври зрос
таються, що зумовлює зарощення
плевральної порожнини, проте,
констриктивна дія плеври триває [7].
Внаслідок цього легеня зменшуєть
ся, що, за даними рентгеноморфо
логічного дослідження, нагадує її
метатуберкульозний цироз. На тлі
цього виявляють вогнищеві утво
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рення та їх конгломерати за типом
туберкульом, інфільтратів, порож
нин розпаду, залежно від строків за
вершення, прихильності хворих до
лікування та його активності. При
цьому функціональна здатність ле
гені втрачається, оскільки антибак
теріальна терапія завжди супровод
жується активним розростанням
сполучної тканини, що на тлі фор
мування плеврогенного пневмоск
лерозу активізує циротичні тен
денції. Це може бути показанням до
виконання пневмонектомії чи плев
ропневмонектомії [5, 6]. За подаль
шого прогресування легеневого та
плеврального процесу у малому колі
кровообігу підвищується артеріаль
ний тиск, поступово формується ле
геневе серце. Попередити це мож
ливо лише шляхом здійснення плев
ректомії [5]. Крім того, на початково
му етапі захворювання зміни у ле
гені відносно обмежені і, відповідно,
обсяг оперативного втручання мо
же бути більш обмеженим.
Можливості загоєння туберкуль
озних змін у легенях на цьому тлі
суттєво обмежуються. За даними
рентгеноморфологічних дослід
жень, у більшості таких хворих на
тлі хронічного плевриту діагносту
ють фіброзно—кавернозний чи ци
ротичний туберкульоз. Методом ви
бору оперативного втручання у них
є плевропневмонектомія, що не
рідко супроводжується ускладнен
нями, найбільш тяжкими з них є
емпієма плеври, утворення бронхі
альних нориць. Для радикального
усунення їх потрібні дуже складні
оперативні втручання типу транс
стернальної трансперикардіальної
оклюзії кукси бронха. Інші ж багато
етапні втручання вимагають від
фахівців і хворих величезних мо
ральних зусиль та фінансових вит
рат і не завжди закінчуються пози
тивно. Такі ускладнення у значної
кількості хворих супроводжуються
амілоїдозом внутрішніх органів, ле
генево—серцевою та серцевою не
достатністю.
Нами узагальнений власний до
свід лікування хворих з приводу
хронічного туберкульозного плев
риту, поєднаного з фіброзно—ка
вернозним та циротичним туберку
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льозом легень, запропонований
можливий алгоритм оперативного
втручання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Під нашим спостереженням були
48 хворих, у 6 з яких (всі чоловіки)
первинно діагностований туберку
льозний плеврит, який через 12 —
22 міс трансформувався у легеневий
туберкульоз інфільтративного типу
— у 3, вогнищевий — у 3. Вік хворих
від 36 до 57 років. Перебіг легенево
го процесу у хворих з часу встанов
лення діагнозу супроводжувався
розпадом. Під час стандартного
лікування протягом 4 — 6 міс сфор
мувався фіброзно—кавернозний ту
беркульоз. В усіх хворих відзначено
мультирезистентність МБТ до анти
бактеріальних препаратів. У 3 з них
вона виявлена під час діагностики
туберкульозу як первинна, у 4 — че
рез 3 — 4 міс лікування як вторинна.
З огляду на схильність специфічно
го процесу до циротичних змін та
неприхильність до антибактеріаль
ної терапії, хворим запропоновані і
виконані оперативні втручання з
сприятливим результатом. Наводи
мо спостереження.
Хворий Т., 28 років. За 2 роки до
оперативного втручання виник біль
у правому плечі. Проведене лікуван
ня. З приводу підвищення темпера
тури тіла проведена оглядова рент
генографія, діагностовано право
бічну базальну пневмонію. Проведе
на антибактеріальна терапія, стан
хворого покращився, проте, через 2
тиж виникли тупий біль у грудях, за
дишка, підвищилася температура
тіла. За даними ультразвукового до
слідження виявлений випіт у правій
плевральній порожнині. Консульто
ваний торакальним фтизіохірургом.
З метою верифікації процесу здій
снена торакоскопія з плевробіоп
сією. Встановлений туберкульоз
плеври. Лікування протягом 6 тиж,
неодноразово хворий порушував
режим, приймав алкоголь, само
вільно покинув лікувальний заклад.
У районний диспансер не з'являвся,
незважаючи на регулярні виклики.
Через 15 міс пацієнт звернувся зі
скаргами на слабість, значну нічну

пітливість, кашель з мокротинням,
задишку, схуднення. За даними
мікроскопії мазка мокротиння та ге
нетичного дослідження з застосу
ванням тест—системи GeneXpert
MTB/Rit виявлені МБТ, чутливі до
рифампіцину. За результатами про
меневого дослідження встановлені
зменшення правої легені, в основно
му верхньої частки, високе розташу
вання купола діафрагми, масивні
плеврокостальні нашарування, заті
нення інфільтративного типу у
верхній частці, наявність порожни
ни розпаду неправильної форми.
Призначена антибактеріальна те
рапія з використанням протитубер
кульозних препаратів відповідно до
Наказу МОЗ України №1091 від
21.12.12. Через 4 міс лікування по
вторне дослідження мокротиння на
твердому середовищі Левенштей
на—Йенсена. Виявлені МБТ, резис
тентні до рифампіцину та ізоніази
ду. Отже, протягом 4 міс лікування за
даними променевого та мікробіоло
гічного дослідження позитивна ди
наміка процесу не виявлена. Більше
того, на верхівці правої легені (СI—
СII) інфільтративні зміни трансфор
мувалися у кулясте утворення з роз
падом у центрі діаметром до 3 см.
Відповідно до результатів бактеріо
логічного дослідження рифампіцин
та ізоніазид замінені на етамбутол та
гатифлоксацин.
Беручи до уваги перебіг процесу,
мультирезистентність МБТ та схиль
ність хворого до порушення ліку
вального режиму, запропоноване
оперативне втручання, отримана
згода. Проведене відповідне додат
кове обстеження. У хворого вияв
лені порушення функції зовнішньо
го дихання за рестриктивним комбі
нованим типом, дихальна недо
статність I стадії. Через 1 міс після
корекції антибактеріальної терапії,
відповідно до чутливості МБТ, вико
нане симультанне оперативне втру
чання за типом декортикації легені,
комбінованої розширеної резекції
правої легені та п'ятиребрової інтра
плевральної торакопластики. До
операції накладений пневмопери
тонеум об'ємом 700 см3.
Оперативне втручання виконане
з використанням передньо—бічно
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го доступу, оскільки за даними про
меневого дослідження встановлене
високе стояння купола діафрагми.
Здійснено торакотомію, встановле
но, що пристінковий листок плеври
ущільнений, фіброзно—переродже
ний на всьому протязі розсіченого
четвертого міжребер'я. Тупим шля
хом екстраплеврально виділена ле
геня на всьому протязі. Здійснений
гемостаз шляхом діатермокоагуляції
та щільної тампонади грудної по
рожнини з використанням гарячих
серветок. Пальпація легені виявила
ся ефективною з огляду на її конст
рикцію плевральними листками,
між якими залишкової порожнини
не було. У медіально—медіастиналь
ній зоні розсічена перехідна плев
ральна складка, легеня поетапно
звільнена від плеврального мішка,
що стискав її. Кортикальна частина
легені не пошкоджена. Розділена ве
лика міжчасткова щілина. Встанов
лено, що верхня частина значно
зменшена, фіброзно—перероджена,
ущільнена. Такі самі зміни виявлені у
верхівці нижньої частки (СVI), що до
операції інтерпретували як плев
ральні нашарування. Виконана роз
ширена комбінована резекція. Пер
шим резекований СVI сегмент.
Корінь сегмента оброблений типо
во. Після відсмоктування вмісту з
трахеобронхіального дерева з по
дальшим роздуванням легені сег
мент СVI відсічений від СХ по демар
каційній зоні за допомогою апарата
УКЛ—60. Типово резековано верх
ню частку легені з відсіченням СІІI
сегмента від середньої частки з про
шиванням апаратом УКЛ—60.
Наступним етапом втручання бу
ло виконання інтраплевральної то
ракопластики, обсяг якої був на рівні
5 верхніх ребер. Першим видалено
12 см V ребра, резекція якого під час
таких операцій обов'язкова, оскіль
ки до його верхнього краю фіксова
ний задній верхній зубчастий м'яз.
При збереженні паравертебральної
частини цього ребра залишається
натягнутий "парус" з зазначеного
м'яза, що утримує від занурення у
грудну порожнину м'яких тканин
паравертебральної зони (три шари
м'язів, підшкірний прошарок, шкі
ру). Обсяг видалення IV і III ребер

більший
від
попереднього
відповідно на 2 і 4 см. ІІ ребро вида
лене до передньої пахвової лінії, І
ребро видалене повністю.
Додатковим втручанням був ре
тельно виконаний діафрагмоліз ту
пим і гострим шляхом. Вже у першу
добу після операції легеня повністю
виповнила грудну порожнину.
Через 2 міс після операції пору
шення дихальної функції не було,
хоча до операції спостерігали пору
шення дихання за комбінованим ти
пом, що зумовлене в основному то
тальним стисканням легені фіброз
но—переродженою плеврою. Здій
снена під час декортикації деком
пресія легені сприяла усуненню рес
триктивних порушень дихання. По
ряд з цим, зникла дихальна недо
статність. Пацієнт міг спокійно
підніматися на II поверх без зупин
ки.
Вже через 1 міс МБТ не виявляли.
Через 3 міс пацієнт виписаний для
амбулаторного лікування.
Поряд з відновленням антибак
теріальної терапії, відповідно до
існуючого протоколу, хворому про
водили колапсотерапію за типом
пневмоперитонеуму,
тривалість
якого, на нашу думку, має бути не
менше 4 міс, в тому числі 1 — 2 міс —
до операції і 2 — 3 міс — після неї. За
потреби тривалість пневмоперито
неуму можна продовжити на 2 — 3
міс.
У 7 хворих перебіг патологічно
го процесу та алгоритм оперативно
го втручання не відрізнялись від на
веденого. До операції в усіх хворих
виявляли мультирезистентні МБТ. У
найближчому (2 міс) післяопе
раційному періоді МБТ зникли.
Підсумовуючи особливості клі
нічного перебігу туберкульозу в опе
рованих хворих, зазначимо, що у 6 з
них туберкульоз легень виник після
туберкульозу плеври, в однієї хворої
— туберкульоз плеври ускладнював
перебіг туберкульозу легень. Інколи
туберкульоз плеври має хронічний
перебіг, що супроводжується фібро
тизацією листків плеври, плевроген
ним пневмосклерозом та виникнен
ням фібротораксу [4, 7]. Склерозуючі
зміни гальмують регрес запалення
та деструктивних змін, що може ста
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ти показанням до виконання опера
тивного втручання, переважно плев
ропневмонектомії, оскільки ураже
на плевральна порожнина значно
зменшується, що нагадує цироз ле
гені. Наслідки плевропневмонек
томії раніше не завжди були сприят
ливими. Вони сумнівні і сьогодні з
огляду на те, що первинна і вторин
на резистентність МБТ сумарно ста
новить 75%. За відсутності залишко
вої плевральної порожнини при
хронічному плевриті нам вдалося
після екстраплеврального пнев
молізу і декортикації легень, що
звільняла їх від фіброзного панцира,
виконати різні види резекції, у тому
числі комбіновані, у 7 хворих. З ог
ляду на зменшену здатність оперо
ваної легені до експансії та збільше
ну ригідність грудної стінки, в усіх
хворих здійснювали коригувальну
інтраплевральну торакопластику з
метою приведення об'єму грудної
порожнини до об'єму зменшеної
внаслідок резекції легені, що попе
реджало її перерозтягнення і збіль
шення функціонального наванта
ження. Це дуже важливий аргумент,
оскільки при підвищенні функці
ональної активності легені збільшу
ється ризик активації туберкульоз
ного процесу. Отже, торакопластика
у таких хворих є профілактичним
заходом щодо рецидиву туберкульо
зу легень. На тлі хіміорезистентності
збудника туберкульозу застосування
до і після операції пневмоперитоне
уму сприяло підсиленню протире
цидивного ефекту торакопластики.

ВИСНОВКИ
1. За рестриктивного типу
хронічного туберкульозного плев
риту, поєднаного з легеневим тубер
кульозом, відсутності залишкової
плевральної порожнини можливе
виконання симультанних оператив
них втручань, що застосовані у
14,6% хворих, яким попередньо пла
нували плевропневмонектомію.
2. Першим етапом симультанно
го оперативного втручання є екст
раплевральний пневмоліз, наступ
ним — декортикація легені. Після
розділення міжчасткових щілин ви
конували відповідну резекцію ле
гені; можливе здійснення комбіно
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ваної і навіть розширеної (видален
ня СVI сегмента) резекції легені.
3. З метою профілактики реци
диву туберкульозу легень здійснюва
ли інтраплевральну торакопластику
в обсязі 5 ребер.
4. З огляду на можливу резис
тентність МБТ у таких хворих з
профілактичною метою до і після

операції накладали пневмоперито
неум тривалістю не менше 4 міс.
Перспективи подальших дослід
жень. Крім найближчих результатів,
проаналізувати віддалені, що дасть
змогу розширити застосування си
мультанних оперативних втручань з
приводу хронічного туберкульозно
го плевриту, поєднаного з туберку

льозом легень, відмовившись у знач
ної кількості хворих від виконання
плевропневмонектомії, особливо за
наявності резистентності МБТ до
протитуберкульозних препаратів.
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нальная трещина (АТ) явля
ется одним из наиболее
распространенных заболе
ваний в большинстве разви
тых стран. Так, по данным литерату
ры, АТ занимает третье место после
колита и геморроя в структуре коло
проктологических заболеваний [1
— 5]. По данным Харьковского го
родского колопроктологического
центра (2015), АТ занимает второе
место после геморроя. Распростра
ненность хронической АТ (ХАТ) в
странах СНГ составляет 20 — 23 на
1000 взрослого населения, что соот
ветствует 11 — 15% всех колопрок
тологических заболеваний [1 — 3, 6].
В соответствии с длительностью
заболевания и клиническими про
явлениями различают АТ острую и
хроническую (ХАТ). Большинство
проктологов острой считают АТ, су
ществующую в течение 5 — 6 нед,
ХАТ — 6 мес и более [1 — 3]. Некото
рые авторы разделяют их на основе
оценки внешних изменений тканей
в области АТ [7, 8].
В отечественной и зарубежной
литературе за последние 15 лет
опубликованы единичные сообще
ния, посвященные изучению струк
туры АТ. Как правило, авторы опи
сывают морфологические признаки
хронического воспаления, не сопо
ставляя их с длительностью сущест
вования АТ, и не исследуют тенден
ции формирования воспаления в
ней [2, 4]. Наиболее подробно струк
тура АТ описана Г. И. Воробьевым [1],

А

Реферат
Проанализированы результаты гистологического исследования краев хроничес!
кой анальной трещины (АТ) у 95 пациентов при длительности заболевания от 6
мес до 4,5 года. На основании оценки выраженности признаков острого воспале!
ния, наличия грануляционной и рубцовой ткани установлено, что продолжитель!
ность острого воспаления АТ может составлять до 6 — 7 мес, подострого — от 8
до 11 мес, хронический рубцовый процесс наблюдали в сроки от 12 мес и более.
Ключевые слова: хроническая анальная трещина; морфологическое исследова!
ние; процессы репарации.

Abstract
The results of histological investigation of the chronic anal fissure (АF) edges in 95
patients with the disease duration from 6 mo to 4.5 yrs were analyzed. Basing on esti!
mation of severity of an acute inflammation signs and the granulation and cicatricial tis!
sue presence there was established, that duration of an acute inflammation in the AF
may constitute up to 6 — 7 mo, subacute — from 8 to 11 mo, chronic cicatricial process
was observed in terms from 12 mo and more.
Кey words: chronic anal fissure;morphologic investigation; processes of reparation.

но только в соответствии с фазами
воспалительного процесса. Автор
описал морфологические признаки
первой и второй фаз раневого про
цесса при использовании препара
тов местного лечения АТ [1]. Анало
гичные исследования проведены С.
С. Бовтуновой [9], которая подтвер
дила данные Г. И. Воробьева. В еди
ничном сообщении [2] изучены в
эксперименте на крысах биоптаты
АТ в сроки от 3 до 180 сут после по
вреждения стенки заднепроходного
канала. В литературе не найдены
данные, отражающие изменения
тканей АТ у больных в зависимости
от длительности ее существования.
Цель исследования: изучить в ди
намике структуру ХАТ в зависимос
ти от длительности ее существова
ния.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
морфологического исследования
ткани иссеченной АТ у 95 больных в
возрасте от 25 до 64 лет, в том числе
54 женщин и 41 мужчины.
Оперативное вмешательство по
казано больным, у которых АТ не за
живала при консервативной тера
пии в течение 6 мес и более, в соот
ветствии с общепринятой класси
фикацией, она отнесена к ХАТ. При
осмотре выявлено повреждение зад
непроходно—кожной линии линей
ной или овальной формы, дисталь
нее прямокишечно—заднепроход
ной линии, в проекции 6 ч условно
го циферблата, продольно располо
женное, с рубцово—измененными
краями и "сторожевым бугорком".
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Òàáëèöà 1.

Îñîáåííîñòè ãèñòîñòðóêòóðû ÕÀÒ â çàâèñèìîñòè îò äëèòåëüíîñòè çàáîëåâàíèÿ

Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà

1–é
àáñ.

%

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
2–é
àáñ.
%

3–é
àáñ.

%

Çîíà íåêðîçà è ëåéêîöèòàðíàÿ
11
91,7 ± 5,7
19
76 ± 17*
25
43,1 ± 8,5*
èíôèëüòðàöèÿ
Èøåìè÷åñêèå è äèñòðîôè÷åñêèå
9
75 ± 17,7
14
56 ± 7,7*
31
53,4 ± 8,7*
èçìåíåíèÿ ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê
Ïðîöåññû ðåïàðàöèè: ãðàíóëÿöèîííàÿ
9
75 ± 17,7
12
48 ± 8,6*
7
12,1 ± 7,5*Δ
òêàíü ðàçëè÷íîé ñòàïåíè çðåëîñòè
Ïðåîáëàäàíèå ãðóáîâîëîêíèñòîé
2
16,7 ± 7,6
7
28 ± 8
56
96,5 ± 1,7*Δ
ðóáöîâîé òêàíè
Óòîëùåíèå ýïèòåëèÿ âñëåäñòâèå
9
75 ± 17,7
17
68 ± 9,2
19
32,7 ± 7,5*Δ
äèñòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé â
ýïèòåëèîöèòàõ
Ïðîëèôåðàöèÿ ýïèòåëèîöèòîâ è àêàíòîç
1
8,3 ± 8,3
6
24 ± 7,9*
48
82,8 ± 8,6*Δ
Ôîðìèðîâàíèå ïîëèïîâ
–
–
2
8 ± 3,4*
16
27,6 ± 5,2*Δ
Δ
Ïðèìå÷àíèå. Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè: * – ó áîëüíûõ 1–é ãðóïïû; – ó áîëüíûõ 2–é ãðóïïû (ð<0,05).

Длительность заболевания от 6 мес
до 4,5 года.
После фиссурэктомии удален
ные края АТ направляли на гистоло
гическое исследование. Получен
ный материал для оценки строения
фрагментов ткани, наличия и харак
тера воспалительной инфильтра
ции, регенерации соединительной
ткани в очагах дефекта, а также вы
раженности склеротических изме
нений окрашивали гематоксилином
и эозином; для определения грубо
волокнистой рубцовой ткани — по
методу Маллори.
Пациенты распределены на 3
группы в зависимости от длительно
сти существования ХАТ. У 12 паци
ентов (1—я группа) длительность
заболевания составила 6 — 7 мес, у
25 (2—я группа) — 8 — 11 мес, у 58
(3—я группа) — от 12 мес до 4,5 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным морфологических
исследований, в образцах ткани
представлена слизистая оболочка
анатомического заднепроходного
канала, выстлана многослойным
плоским неороговевающим эпите
лием, в подслизистой основе —
нервные окончания, лимфатичес
кие сосуды и сосудистая сеть с пеще
ристыми телами, а также с подлежа
щими гладкомышечными элемента
ми внутреннего сфинктера заднего
прохода.
Признаками обострения воспа
ления в ХАТ считали наличие язвен
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ного дефекта слизистой оболочки,
распространяющегося через мы
шечную пластинку слизистой обо
лочки в подслизистую основу до
мышечной ткани внутреннего
сфинктера заднего прохода, с нали
чием зоны некроза и диффузной
лейкоцитарной инфильтрацией по
периферии, полнокровием сосудов.
Признаком репаративных процес
сов было наличие грануляционной
ткани различной степени зрелости,
признаком рубцевания — наличие в
препаратах грубоволокнистой руб
цовой ткани.
Соотношение признаков воспа
ления и репарации в ХАТ в зависи
мости от длительности ее существо
вания представлено в табл. 1.
В 1—й группе гистологические
признаки острого воспаления в ви
де зоны некроза и лейкоцитарной
инфильтрации обнаружены у (91,7 ±
5,7)% больных, во 2—й группе — у
(76 ± 17)%, в 3—й группе — у (43,1 ±
8,5)% больных.
При математической обработке
полученных данных установлено
достоверное различие признаков,
характеризующих степень воспале
ния тканей в АТ (р < 0,05).
Изменение структуры краев АТ
свидетельствовало, что при длитель
ности существования ХАТ до 1 года
признаки обострения выявляли бо
лее часто, они проявлялись экссуда
тивно—некротическими процесса
ми в тканях. В ХАТ, существовавших
1 год и более, обострение возникало
реже.

В то же время, частота обостре
ния с лейкоцитарной инфильтраци
ей тканей и наличием некроза при
ХАТ, существовавшей в течение 8 —
11 мес, достоверно меньше, чем при
ХАТ, существовавшей 6 — 7 мес —
соответственно 76 и 91,7% (р < 0,05).
Ишемические и дистрофические
изменения гладкомышечных клеток
сфинктера заднего прохода досто
верно чаще выявляли у больных
1—й группы и реже у больных 2—й
и 3—й групп.
Наряду с признаками воспале
ния, в биоптатах больных 1—й и
2—й групп определяли грануляци
онную ткань различной степени
зрелости, частично замещавшую зо
ну некроза. Здесь же обнаруживали
молодую грануляционную ткань, со
стоявшую из большого количества
сосудов капиллярного и синусоид
ного типа, клеточных элементов,
фибриллярных структур. Клеточ
ные элементы грануляционной тка
ни представлены фибробластами,
макрофагами, нейтрофильными и
эозинофильными гранулоцитами,
клетками лимфоидного ряда, ткане
выми базофилами. Коллагеновые
фибриллы — тонкие, нежные, слабо
эозинофильные образования — при
окраске гематоксилином и эозином,
светло—синие — при окраске по
Маллори. Капилляры грануляцион
ной ткани расширены, полнокров
ны, с явлениями стаза, а также слад
жа эритроцитов. В некоторых полях
зрения определяли более зрелую
грануляционную ткань, с большим
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количеством волокнистых структур
и меньшим количеством сосудов.
Наряду с этим, признаки вяло те
кущей репарации в слизистой обо
лочке и подслизистой основе обна
ружены у 75% пациентов 1—й груп
пы, реже (у 48%) — у больных 2—й
группы, еще реже (у 12%) — 3—й
группы (р < 0,05). Это свидетельст
вовало о сохранении способности к
регенерации тканей и возможности
консервативного лечения АТ при
длительности ее существования 6—
7 и 8—11 мес, что подтверждено
данными литературы [4, 7, 8]. В то же
время, консервативное лечение ХАТ,
существующей более 1 года, неэф
фективно из—за отсутствия призна
ков репарации.
У 2 пациентов 1—й группы, у 7 —
2—й группы и у 56 — 3—й группы в
биоптатах выявлена преимущест
венно грубоволокнистая рубцовая
ткань, состоящая из значительного
количества коллагеновых волокон с
расположенными среди них немно
гочисленными клетками и сосуда
ми.
Наличие грубоволокнистой руб
цовой ткани является признаком
неполной регенерации, то есть за
мещения дефекта не полноценной
тканью, а рубцом.
Следует отметить, что в краях
ХАТ, как в стадии обострения, так и
без выраженных признаков воспа
ления, обнаружены различные из
менения многослойного плоского
неороговевающего эпителия. Так, в

Òàáëèöà 2.
Ãîä

9 препаратах больных 1—й группы,
17 — 2—й группы и 19 — 3—й груп
пы отмечено утолщение эпителия
вследствие дистрофических изме
нений эпителиоцитов. У пациентов
3—й группы чаще выявляли проли
ферацию эпителиоцитов и акантоз.
В субэпителиальных отделах, в зави
симости от стадии раневого про
цесса , отмечали воспалительную
инфильтрацию различной выра
женности как признак обострения
процесса.
В 2 препаратах пациентов 2—й
группы и 16 — 3—й группы обнару
жено формирование одного или не
скольких фиброзных анальных по
липов, что являлось исходом воспа
лительного процесса в заднепро
ходном канале при трансформации
АТ в ХАТ (р < 0,05). В этих наблюде
ниях полипы не были выявлены в
макропрепаратах, поскольку их по
верхность покрыта многослойным
плоским эпителием. В то же время, в
биоптатах у больных 1—й группы
фиброзные анальные полипы не об
наружены, хотя по всем классифи
кациям такие трещины отнесены к
ХАТ.
Нами проанализированы суще
ствующие классификации АТ с 1969
по 2014 г. (табл. 2). Большинство ав
торов выделяют АТ острую и хрони
ческую, в зависимости от длитель
ности ее существования. Чаще всего,
АТ считали хронической после 6
мес заболевания, хотя некоторые
авторы считают трещину хроничес

кой уже через 3 мес от начала забо
левания.
Некоторые авторы дифференци
руют острую и хроническую АТ на
основании только данных клиниче
ского осмотра; другие — считают,
что классифицировать АТ следует
не только по временным парамет
рам, но и учитывать изменение тка
ней вокруг ее. Однако такие иссле
дования не проводились.
В то же время, на основании ре
зультатов проведенного нами ана
лиза структуры биоптатов АТ выде
лены 3 периода, в зависимости от
преобладания в тканях процессов
обострения воспаления, репарации
и рубцевания.
Первый период — длительность
существования АТ 6 — 7 мес. Харак
терно преобладание признаков ост
рого воспаления в виде зоны некро
за, лейкоцитарной инфильтрации
тканей и процессов репарации с
дистрофическими изменениями
эпителиоцитов.
Второй период — длительность
существования ХАТ 8 — 11 мес. Ха
рактерны наличие признаков ост
рого воспаления с дистрофически
ми изменениями в гладкомышеч
ных волокнах и вялые процессы ре
парации. Наряду с этим, появляются
признаки замещения дефекта гру
боволокнистой соединительной
тканью, а также дистрофические из
менения и пролиферация эпители
оцитов, акантоз, появление аналь
ных полипов.
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Àòèïè÷íàÿ ÀÒ
(ëîêàëèçàöèÿ êðîìå êàê íà 6 è 12 ÷ óñëîâíîãî öèôåðáëàòà)
Ïîâåðõíîñòíàÿ è ãëóáîêàÿ ÀÒ (áîëåå 20 ìì)
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Третий период — ХАТ, существу
ющая 1 год и более. На фоне процес
са умеренного воспаления преобла
дание рубцовой ткани, которая вы
явлена в 96,5% наблюдений, проли
ферация эпителиоцитов, акантоз,
более частое образование анальных
полипов.

Динамика изменений биоптатов
позволила установить, что, по мере
увеличения длительности существо
вания АТ происходит замещение де
фекта грубоволокнистой рубцовой
тканью по всей его высоте (глуби
не), которая, достигнув внутреннего
сфинктера заднего прохода, заме

щает поврежденные мышечные во
локна. Можно предположить, что
клинически у этих пациентов нару
шается функция сфинктера.
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ВНУТРІШНЬОВЕННЕ ВВЕДЕННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ
У ДІТЕЙ ПРИ СЕПСИСІ
І. М. Ячник, Н. П. Карпенко, С. В. Антюхін, І. М. Клубук, Т. В. Триліська, В. А. Мельник
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

INTRAVENOUS INJECTION OF IMMUNOGLOBULINS
IN CHILDREN, SUFFERING SEPSIS
І. М. Yachnyk, N. P. Karpenko, S. V. Antyukhin, І. М. Кlubuk, Т. V. Tryliska, V. А. Меhlnyk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
ивчено доцільність призна
чення імуноглобуліну у ді
тей, що перебувають у кри
тичному стані внаслідок
септичних ускладненнь, при засто
суванні новітніх лікувальних за
собів, зокрема, антимікробної, інфу
зійної, вентиляційної терапії тощо.
Імуноглобулін використовують у
замісній дозі (0,4 — 0,6 г/кг) і ви
сокій дозі (2 г/кг) як імуномодуля
тор [1]. Специфічним препаратом,
що застосовують для корекції пору
шень імунної відповіді у пацієнтів,
що перебувають у критичному стані,
є ІЛН для внутрішньовенного вве
дення. Проте, результати його засто
сування суперечливі й навіть не
підтверджені при профілактиці та
інтенсивній терапії новонародже
них з приводу дефіциту імунної
відповіді [2]. Стандартні ІЛН — це
поліспецифічні імуноглобуліни, пе
реважно отримані з плазми донорів.
Розподіл їх субкласів в комерційних
препаратах ІЛН відповідає профілю
нормальної сироватки людини з
періодом напіввиведення приблиз
но 3 тиж. Препарати ІЛН отримують
з плазми великої кількості донорів
(від 3000 до 100 000), тому вони
містять широкий спектр антитіл,
синтезованих плазмоцитами. Стан
дарти випуску препаратів ІЛН вста
новлені Європейською та Амери
канською фармакопеєю. В теперіш
ній час здійснюють жорсткий кон
троль якості вироблених препа
ратів, що включає визначення сте
рильності, чистоти, безпеки, а також
титру антитіл до поліомієліту, кору,
гепатиту В, дифтерії. Необхідною
умовою під час виробництва ІЛН є
розпізнавання ВІЛ та вірусу гепати

В

Реферат
Вивчено ефективність застосування імуноглобуліну людини нормального (ІЛН) у
дітей при сепсисі, що перебували у вкрай тяжкому стані. З 174 пацієнтів, яких ліку!
вали з приводу сепсису за період 2005 — 2014 р., у 69 (39,6%) — застосовували
ІЛН, у 105 (60,3%) — не застосовували. Відзначені позитивні зміни клітинного
імунітету при застосуванні імунотерапії. Для оцінки ефективності імунотерапії слід
продовжувати дослідження з залученням більшої кількості пацієнтів.
Ключові слова: сепсис; тяжкий сепсис; синдром поліорганної недостатності; іму!
ноглобулін людини нормальний.

Abstract
The efficacy of normal immunoglobulin of a man (NIM) injection in children, suffering
sepsis and being in extremely severe state, was studied. Of 174 patients, who were
treated for sepsis in 2005 — 2014 yrs., in 69 (39.6%) — NIM was applied, in 105
(60.3%) — did not apply. Positive changes of cellular immunity while immunotherapy
application were noted. To estimate the immunotherapy efficacy it is mandatory to con!
tinue investigations with recruiting more quantity of patients.
Кey words: sepsis; severe sepsis; syndrome of polyorgan insufficiency; normal
immunoglobulin of a man.

ту С. Сучасні препарати ІЛН харак
теризуються високим ступенем за
хисту від вірусів [3 — 5]. При первин
ному і набутому імунодефіцитному
стані введення ІЛН дозволяє підви
щити титр антитіл або замістити
функціонально неповноцінні іму
ноглобуліни пацієнта високоактив
ними аналогами, що містяться у
препараті. При аутоімунних захво
рюваннях імуномоделюючий ефект
ІЛН дозволяє запобігти виникнен
ню загострення або зменшити ак
тивність патологічного процесу. Як
що за певного імунодефіцитного
стану вплив ІЛН зумовлений ком
пенсацією недостатності імуногло
булінів, при системних і аутоімун
них порушеннях сполучної ткани
ни, нервової та інших систем ме
ханізми імуномоделюючої дії ІЛН
недостатньо вивчені. Сьогодні відо
мі кілька механізмів дії ІЛН, основа
них на взаємодії екзогенних антитіл
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з ендогенними імуноглобулінами [6
— 10].
Імуноглобулін G (IgG) є централь
ним медіатором імунного захисту
через його здатність розпізнавати й
елімінувати патогенні мікроор
ганізми [11].
Мета дослідження: визначити
ефективність застосування імуног
лобулінів у хворих при сепсисі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На базі НДСЛ "ОХМАТДИТ" про
ведене дослідження внутрішньовен
ного введення ІЛН дітям, у яких діаг
ностований сепсис, які перебували у
вкрай тяжкому стані, за період 2012
— 2014 рр. У 30 пацієнтів досліджу
вали загальну імунограму і проводи
ли статистичний аналіз. З 174
пацієнтів, яких лікували за період з
2005 — 2014 р. з приводу сепсису, 69
— призначали імуноглобулін, з них

hirurgiya.com.ua

59
померли 18, 105 — не призначали, з
них померли 37.
Вік дітей з сепсисом становив у
середньому (32,8 ± 1,3) міс, з тяжким
сепсисом — (27,4 ± 1,1) міс. Дітей ві
ком до 1 року було 20 (66,6%), від 2
до 5 років — 4 (13,3%), від 6 до 12
років — 4 (13,3%), від 13 до 18 років
— 2 (6,6%). Хлопчиків було 19
(63,3%), дівчаток — 11 (36,6%).
Тривалість захворювання до гос
піталізації у відділення реанімації та
інтенсивної терапії становила у се
редньому (5,7 ± 0,5) доби. Більшість
— 18 (60%) хворих переведені з
інших лікувальних закладів (цент
ральних районних, міських та об
ласних лікарень) що зумовлене тяж
кістю стану та хірургічним профі
лем захворювання; госпіталізовані 4
(13,3%) дітей, 8 (26,6%) — переведені
з інших відділень лікарні.
Діагноз сепсису встановлювали
відповідно до міжнародних крите
ріїв [12].
Відповідно до критеріїв SCCM/
ESICM/ACCP/ATS/SIS International
Sepsis Definitions Conference (2005),
в усіх хворих виявлені дві або більше
ознак синдрому системної запаль
ної відповіді, в тому числі обов'яз
кові — лихоманка або гіпотермія,
лейкопенія або лейкоцитоз, наяв
ність понад 12% молодих форм лей
коцитів. Також брали до уваги на
явність тахікардії та тахіпное. За на
явності ознак респіраторного дис
трес—синдрому, розладів гемоди
наміки та/або дисфункції двох ор
ганів чи більше (коагулопатія, нир
кова або печінкова недостатність)
встановлювали діагноз сепсису та
тяжкого сепсису. Значні розлади ге
модинаміки у вигляді збільшення
тривалості заповнення капілярів
(симптом "блідої плями") понад 5 с у
поєднанні з змінами пульсу, тахі
кардією, ознаками гіпоперфузії ни
рок — діурез менше 0,5 мл/(кг × год)
— були підставою для встановлення
діагнозу септичного шоку та синд
рому поліорганної недостатності.
Максимальні показники темпе
ратури тіла, частоти скорочень сер
ця (ЧСС), частоти дихання (ЧД),
кількості незрілих форм лейкоцитів,
не пов'язані з больовою імпуль
сацією, у двох групах наведені у

hirurgiya.com.ua

Òàáëèöÿ 1.

Ïîêàçíèêè ñèíäðîìó ñèñòåìíî¿ çàïàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ ó ä³òåé
ïðè ñåïñèñ³

Ïîêàçíèê

×Ä çà 1 õâ
×ÑÑ çà 1 õâ
Ê³ëüê³ñòü ëåéêîöèò³â, ×109 â 1 ë
Ìîëîä³ ôîðìè, %
Òåìïåðàòóðà ò³ëà, °Ñ

Òàáëèöÿ 2.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ä³òåé (x ± m)
ç òÿæêèì ñåïñèñîì
ç ñåïñèñîì
(n=12)
(n=18)

50,5 ± 1,9
154,4 ± 2,3
14,2 ± 2,0
18,5 ± 1,0
38,2 ± 2,3

34,5 ± 2,1
137,4 ± 2,4
11,8 ± 1,7
17,1 ± 1,9
37,7 ± 2,2

Âïëèâ âíóòð³øíüîâåííîãî ââåäåííÿ ³ìóíîãëîáóë³íó íà
ïîêàçíèêè êë³òèíî¿ ëàíêè ³ìóí³òåòó
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (x ± m)
äî ââåäåííÿ
ï³ñëÿ ââåäåííÿ
³ìóíîãëîáóë³íó
³ìóíîãëîáóë³íó

Ïîêàçíèê

Ëåéêîöèòè, × 109 â 1 ë
13,8 ± 2,1
13,3 ± 4,8
Ë³ìôîöèòè, × 109 â 1 ë
2,7 ± 0,8
1,9 ±± 0,6
Â – ë³ìôîöèòè, × 109 â 1 ë
0,6 ± 0,2
0,3 ± 0,1
Ò – ë³ìôîöèòè, × 109 â 1 ë
1,8 ± 0,6
1,2 ± 0,4
Ò – õåëïåðè, × 109 â 1 ë
1,2 ± 0,5
0,5 ± 0,1
Ò – ñóïðåñîðè, × 109 â 1 ë
0,5 ± 0,1
0,4 ± 0,1
T – NK, (CD16/CD56+/CD3+), × 109 â 1 ë
0,03 ± 0,01
0,02 ± 0,007
Íàòóðàëüí³ ê³ëåðè, × 109 â 1 ë
0,1 ± 0,04
0,2 ± 0,1
Ñï³ââ³äíîøåííÿ CD4/CD8
2,2 ± 0,6
1,8 ± 0,5*
CD3 HLA DR êë³òèíè
0,1 ± 0,06
0,07 ± 0,02
Ïðèì³òêà. * – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè äî ââåäåííÿ
³ìóíîãëîáóë³íó (ð<0,05).

Òàáëèöà 3.

Ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç ñèëè çâ’ÿçêó ì³æ òÿæê³ñòþ ïåðåá³ãó
ñåïñèñó ³ âíóòð³øíüîâåííèì ââåäåííÿì ³ìóíîãëîáóë³íó
Êðèòåð³é

Êðèòåð³é V Êðàìåðà
Êîåô³ö³ºíò ñïðÿæåíîñò³ Ï³ðñîíà
Íîðìîâàíå çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà Ï³ðñîíà
табл. 1. Показники температури
тіла були на 1,3%, ЧСС — в 1,5 разу,
ЧД — майже на 50%, кількість лейко
цитів — на 16,9%, незрілих форм — в
1,5 разу більші у пацієнтів за тяжкого
сепсису, ніж за сепсису, проте, різни
ця недостовірна (р > 0,05).
Імунограму аналізували у 30 ді
тей з діагнозом сепсису та тяжкого
сепсису, з них 12 померли, 18 —
успішно ліковані і переведені для
подальшого лікування в профільні
відділення. Імуноглобулін з лікуваль
ною метою внутрішньовенно вводи
ли 23 пацієнтам, з них 10 померли. У
10 дітей застосовували препарат
"Октагам" (фармацевтичної ком
панії "Октофарманордик" АБ, Шве
ція), у 13 — препарат "Біовен моно"
(Україна), у 7 — імунотерапію не
проводили.

Çíà÷åííÿ êðèòåð³þ

Ñèëà çâ’ÿçêó

0,096
0,096
0,136

Íåñóòòºâà
Íåñóòòºâà
Ñëàáêà

Проаналізовані результати засто
сування імуноглобуліну під час
інтенсивної терапії дітей з сепси
сом, що перебували у критичному
стані. Препарат вводили внутріш
ньовенно в замісній сумарній дозі
0,4—1,0 г/кг протягом 1 — 2 діб. Ре
зультати аналізували в 2 етапи: пер
шим етапом — оцінювали зміни
клітинної ланки імунітету, другим —
клінічні наслідки захворювання. Са
ме такий підхід зумовлений тим, що
збільшення концентрації імуногло
булінів в крові — це наслідок заміс
ної терапії.
Проте, можливість корекції змін
показників клітинної ланки імуніте
ту, що можуть корелювати з негатив
ним перебігом захворювання, не
з'ясована. Не встановлена також
можливість впливу препаратів на
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клінічні наслідки сепсису та септич
ного шоку.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Зміни клітинної ланки імунітету
при застосуванні в комплексі інтен
сивній терапії імуноглобулінів наве
дені у табл. 2. З огляду на невелику
кількість досліджень для обчислен
ня статистичної значущості, засто
сований непараметричний кри
терій для пов'язаних сукупностей
Вілкоксона.
Позитивні зміни показників
клітинної ланки імунітету не вияв
лені. Навпаки, при застосуванні пре
паратів відзначене достовірне змен
шення співвідношення CD4/CD8,
що свідчило про збільшення ймо
вірності летального кінця. Зміни ін
ших показників недостовірні. Вияв
лене збільшення кількості натураль
них кілерів, інші параметри зменшу

валися: кількість лейкоцитів — у се
редньому на 0,4 × 109 в 1 л, лімфо
цитів — в 1,4 разу, В—лімфоцитів —
на 50%, Т—лімфоцитів — на 0,6 × 109
в 1 л, Т—хелперів — у 2,4 разу, Т—су
пресорів — на 20%, Т—NK клітин —
на 0,01 × 109 в 1 л, CD3 HLA DR клітин
— на 30%.
За результатами статистичного
дослідження з використанням чоти
рипольної таблиці, вплив застосова
них препаратів не можна визнати
значущим для сприятливого пе
ребігу сепсису та септичного шоку у
дітей (табл. 3). В той же час, при
внутрішньовенному введенні іму
ноглобулінів встановлена тенденція
до зменшення частоти летального
кінця на 9,1%. Відсутність статистич
ної закономірності передбачає, що,
насамперед, зусилля й фінансові ви
трати під час інтенсивної терапії
сепсису мають бути сконцентровані
на підходах з доведеною ефек

тивністю: санації вогнища сепсису,
адекватній антибактеріальній те
рапії, корекції співвідношення по
стачання кисню та потреби в ньому
органів і тканин. І тільки за подаль
шого погіршення стану пацієнта по
можливості слід застосовувати
внутрішньовенне введення імуног
лобуліну, беручи до уваги високу
вартість терапії та відсутність до
стовірного впливу на показники ле
тальності.
Таким чином, при використанні
імуноглобулінів зміни показників
клітинної ланки імунітету виявилися
позитивними тільки за даними ста
тистичних розрахунків за Пірсоном.
Для встановлення достовірних по
казників ефективності імунотерапії
слід продовжувати дослідження з за
лученням більшої кількості паці
єнтів.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ЗНЕБОЛЕННЯ ШЛЯХОМ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТОЛЛ—ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ
У ПЛАЗМІ ЯК МАРКЕРУ ГІПЕРАЛГЕЗІЇ В РАННЬОМУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Д. В. Дмитрієв
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

THE CHOICE OF THE ANESTHESY OPTIMAL METHOD, USING
DETERMINATION OF THE TOLL—LIKE RECEPTORS LEVEL
IN THE PLASM AS A MARKER OF HYPERALGESIA IN EARLY
POSTOPERATIVE PERIOD
D. V. Dmytriyev
Vinnitsya National Medical University named after N. I. Pirogov
ольовий синдром в ранньо
му післяопераційному пері
оді є актуальною пробле
мою клінічної хірургії, анес
тезіології. Біль, що виникає в раннь
ому післяопераційному періоді,
змінює систему ноцицепції і спри
чиняє необоротні функціональні й
структурні зміни в ЦНС, "програму"
відповіді на біль у подальшому [1]. За
даними літератури, у 33 — 75%
пацієнтів після виконання планових
та екстрених хірургічних втручань
виникає больовий синдром. Пошко
дження тканин під час операції запу
скає каскад патофізіологічних змін в
периферійній і центральній нер
вовій системі, що зумовлює форму
вання післяопераційного хронічно
го больового синдрому (ХБС). Не
зважаючи на застосування різних
медикаментозних засобів і методів
аналгезії, більшість хворих після
операції відчувають біль різної
інтенсивності [1, 2]. Неадекватна
аналгезія погіршує перебіг і прогноз
раннього післяопераційного періо
ду у дітей, збільшує частоту післяо
пераційних ускладнень, спричиняє
гіпералгезію. Гіпералгезія — це стан
підвищеної чутливості до болю, що
виникає внаслідок інтенсивної но
цицептивної стимуляції або може
бути індукований опіоїдними ана
лгетиками [3 — 5]. При активації
TLR—4 пригнічується ГАМК—ергіч
на система, секретується велика
кількість інтерлейкіну—1β (ІЛ—1β),
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Реферат
Обстежені 47 дітей, оперованих з приводу пухлин черевної порожнини та заочере!
винного простору. В ранньому післяопераційному періоді можливе виникнення
опіоїд—індукованої гіпералгезії. Здійснення анестезії поперечного м'яза живота
(ТАР—блоку) з використанням 0,375% розчину бупівакаїну та комбінованої спин!
номозкової епідуральної аналгезії (КСМЕА) для знеболення після операції сприяло
зменшенню вираженості гіпералгезії. Гіпералгезія в ранньому післяопераційному
періоді проявлялася підвищенням рівня толл—подібних рецепторів (TLR—4) в
крові. При застосуванні ТАР—блоку та КСМЕА відзначали зменшення експресії
TLR—4 в крові.
Ключові слова: пухлини черевної порожнини; хірургічне втручання; знеболення;
гіпералгезія; діти.

Abstract
There were examined 47 children, operated on for tumors of abdominal cavity and
retroperitoneal space.The оpioid—іnduced hyperalgesia may occur in early postoper!
ative period. The anesthesia conduction of m. transverses abdominis (ТАР—block),
using 0.375% bupivacaine solution and combined spinal epidural analgesia (CSEA) for
postoperative anesthesia have promoted the hyperalgesia severity reduction.
Hyperalgesia in early postoperative period was demonstrated by upgrading of the toll—
like receptors (TLR—4) level in the blood. The TLR—4 expression increased in the blood
was noted while application of a TAP—block and CSEA.
Кey words: tumors of abdominal cavity; surgical intervention; anesthesia; hyperalge!
sia; children.

що пригнічує діяльність ГАМК—ре
цепторів шляхом активації про
теїнкінази С у нейронах та сприяє
підтриманню больового синдрому й
виникненню гіпералгезії. Активація
TLR—4 спричиняє пластичність си
напсів, підтримує нейрозапалення,
зумовлює аномальну діяльність ней
ронів [6 — 8]. Локально впливати на
біль, зокрема, запальний, здатні
клітини моноцитарно—макрофа
гальної системи завдяки наявності в
них опіоїдних пептидів. При акти
вації TLR—4 моноцитів/макрофагів,
крім прозапальних цитокінів, з них

виходять опіоїдні пептиди, що є од
ним з важливих механізмів антино
цицептивної системи [9]. Гіперал
гезія реалізується переважно на
рівні спинного мозку та асоціюється
з підвищенням інтенсивності болю,
формуванням стрес—відповіді на
нього, збільшенням ризику транс
формації болю у хронічний, розвит
ком толерантності до опіоїдів, по
требою у збільшенні їх доз [9 — 11].
Для діагностики гіпералгезії визна
чають больовий поріг за допомогою
монофіламентів фон Фрея в зоні
операційної рани, їх використову
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ють у порядку збільшення до най
меншої сили тиску, що сприйма
ється як больове відчуття [4, 5, 12].
ТАР—блок є новим підходом у
блокуванні аферентних нервів пе
редньої черевної стінки шляхом вве
дення місцевого анестетика в ділян
ку трикутника Petit. Для проведення
цієї процедури, як правило, викори
стовують анатомічні орієнтири, виз
начають тактильні відчуття. Застосу
вання ультразвукової підтримки
збільшує ефективність блокади й
практично виключає необхідність
небезпечної пункції черевної по
рожнини. Метод подовженої епіду
ральної анестезії та аналгезії часті
ше застосовують під час виконання
оперативних втручань і для подаль
шого знеболювання хворих. Вико
ристання подовженої епідуральної
анестезії дозволяє значно зменшити
кількість препаратів, що вводять як
під час наркозу, так і в ранньому
післяопераційному періоді, що дуже
важливо з огляду на наявність су
путніх захворювань у пацієнтів
старшого віку і необхідність поєд
нання хірургічного втручання з
поліхіміотерапією [13]. Здійснення
подовженої епідуральної анестезії
дозволяє відмовитися від введення
опіоїдних аналгетиків, значно при
скорити відновлення перистальтики
кишечнику і початок раннього енте
рального харчування, зменшити ча
стоту ускладнень, пов'язаних з опе
ративним втручанням [3, 12].
Мета дослідження: вивчити рі
вень TLR—4 в ранньому післяопе
раційному періоді у дітей при ви
никненні гіпералгезії, оцінити ефек
тивність різних методів знеболення
після операції на органах черевної
порожнини.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведене у 47
дітей віком у середньому (13,4 ± 2,4)
року, оперованих з приводу пухлин
черевної порожнини — 24 (51%) та
заочеревинного простору — 23
(49%). Залежно від методики знебо
лення пацієнти розподілені на гру
пи. У 17 пацієнтів (1—ша група)
здійснювали безперервну внутріш
ньовенну інфузію фентанілу в дозі

10 — 20 мкг/(кг × год), у середньому
(14,7 ± 1,4) мг/кг; у 17 (2—га група)
— застосовували комбінований
ТАР—блок з використанням 0,375%
розчину бупівакаіну (лонгокаїн,
Юрія—Фарм). Після введення в нар
коз 10 — 20 мл 0,375% розчину
бупівакаїну вводили в нейрон—
фасціальний простір поперечного
м'яза живота в ділянці трикутника
Petit з обох боків. Пункцію здійсню
вали голкою для спінальної анестезії
G 22 (B. Braun). Для візуалізації
структур и контролю просування
голки використовували конвексний
датчик з частотою 4 — 6 МГц (Logiq
100, GE, США) [5]. У 13 пацієнтів (3—
тя група) здійснювали КСМЕА з ви
користанням 0,5% розчину бупіва
каїну (лонгокаїн, Юрія—Фарм) в до
зі 0,3—0,4 мг/кг, у середньому (0,35 ±
0,2) мг/кг за стандартною методи
кою на рівні LІ сегмента [2, 3, 10].
Всім хворим проведене ком
плексне інтенсивне лікування: ін
фузійна й трансфузійна терапія,
респіраторна підтримка за допомо
гою апарата "Hamillton C2" в режимі
ASV за параметрами (FiO2, 30%, PEEP
2 см вод. ст., PIP 15—20 см вод. ст.),
антибактеріальна та посиндромна
терапія. У ранньому післяоперацій
ному періоді визначали мінімаль
ний поріг болю по периметру опе
раційної рани. Проекцію лінії опе
раційної рани умовно поділяли на
два рівних відрізка трьома точками,
через які у 16 векторних напрямках
з кутом між ними 45° за допомогою
каліброваних монофіламентів фон
Фрея (VFMs) здійснювали тиск на
шкіру з зростаючою силою від 4 г
(39,216 мН) до 300 г (2941,176 мН)
(Touch—Test Sensory Evaluator, North
Coast Medical Inc., CA, США), притис
каючи монофіламенти у порядку
збільшення сили до поверхні шкіри
під кутом 90° до їх згинання на 1 —
1,5 с. Адаптаційний інтервал між
дослідженнями 10 с. Механічний бо
льовий поріг визначали як наймен
шу силу тиску, що спричиняла боль
ову реакцію у пацієнта (4 бали або
більше за поведінковою шкалою
оцінки болю — Behavioral Pain
Scale). Больовий поріг вимірювали
на поверхні навколо операційної
рани.
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Вміст рецепторів TLR—4 у сиро
ватці крові визначали імунофер
ментним методом з застосуванням
набора "Human TLR4 ELISA Kit"
(NeoBiolab, CША) відповідно з
інструкцією фірми—виробника. В
лунки планшетів, на стінках яких ад
сорбовані антитіла до естрадіолу,
додавали по 100 мкл стандартних
розчинів (концентрація естрадіолу
0, 1, 2,5, 5, 10 і 25 нг/мл), 50 мкл
кон'югату стрептавідинпероксида
зи, перемішували протягом 10 с, ін
кубували протягом 60 хв при темпе
ратурі 37°С у вологій камері для ут
ворення на твердій фазі комплексу
АТ—АГ—АТ—фермент. Лунки відми
вали від надлишку незв'язаних реа
гентів, вносили в них по 50 мкл хро
могенного субстрату. Перемішува
ли, інкубували протягом 15 хв при
температурі 25°С, реакцію припиня
ли 50 мкл стоп—розчину і здійсню
вали фотометрію при 450 нм (дифе
ренційний фільтр 630 нм) на авто
матичному аналізаторі STAT FAX
303/PLUS. Проби сироватки крові
зберігали при температурі — 20°C у
мікропробірках Еппендорфа. Всі
проби придатні для проведення
дослідження. Гемолізовані, ліпемічні
зразки сироватки крові та зразки з
згортками крові не досліджували.
Дослідження біологічного матеріалу
проведене на кафедрі біологічної та
загальної хімії. Статистична оброб
ка отриманих даних проведена з за
стосуванням методів варіаційної
статистики за допомогою програми
Stаtistica 5.5 Для оцінки наявності та
сили зв'язку між ознаками застосо
вували рангову кореляцію Спірмена
(аналог регресійного аналізу). Ста
тистично значущою вважали різни
цю між показниками за ймовірності
справедливості нульової гіпотези
менше 5% (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Сума балів, що характеризувала
вираженість больового синдрому в
ранньому післяопераційному пері
оді на всіх етапах дослідження (за
візуально—аналоговою шкалою —
BАШ) у хворих 2—ї групи була ві
рогідно більшою (р<0,05) у порів
нянні з такою у 1—й групі. В усіх
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Ìåõàí³÷íèé áîëüîâèé ïîð³ã, ïëîùà çîíè ã³ïåðàëãåç³¿ òà êë³í³÷íà îö³íêà ïåðåá³ãó àíåñòåç³¿ ó ä³òåé
Ïîêàçíèê

äî îïåðàö³¿

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà íà åòàïàõ äîñë³äæåííÿ (x ± m)
÷åðåç 12 ãîä
÷åðåç 48 ãîä

1–øà ãðóïà
ÂÀØ, áàë³â
0
4,2 ± 0,3
4,4 ± 0,2*
Êîðòèçîë, ìêã/äë
5,1 ± 1,3
19,2 ± 2,4*
20,2 ± 2,6*
Áîëüîâèé ïîð³ã, ã/ìì2
197,1 ± 20,4
222,4 ± 19,2*
226,2 ± 18,4*
Ïëîùà çîíè ã³ïåðàëãåç³¿, ñì2
–
198,4 ± 12,4*
181,4 ± 14,4*
TLR–4, íã/ìë
5,2 ± 1,4
16,0 ± 2,2*
16,2 ± 2,4*
2–ãà ãðóïà
ÂÀØ, áàë³â
0
3,0 ± 0,3
3,2 ± 0,2
Êîðòèçîë, ìêã/äë
5,1 ± 1,3
8,8 ± 3,4
9,4 ± 2,3
Áîëüîâèé ïîð³ã, ã/ìì2
196,4 ± 15,8
204,3 ± 18,4
208,6 ± 16,4
Ïëîùà çîíè ã³ïåðàëãåç³¿, ñì2
–
126,8 ± 14,0
130,2 ± 12,6
TLR–4, íã/ìë
5,4 ± 1,6
9,2 ± 1,1
9,1 ± 1,2
3–òÿ ãðóïà
ÂÀØ, áàë³â
0
4,0 ± 0,3
3,8 ± 0,4
Êîðòèçîë, ìêã/äë
5,6 ± 2,0
9,2 ± 1,4
8,8 ± 2,0
Áîëüîâèé ïîð³ã, ã/ìì2
198,2 ± 18,2
208,4 ± 19,0
206,2 ± 18,4
Ïëîùà çîíè ã³ïåðàëãåç³¿, ñì2
–
132,4 ± 16,4
137,2 ± 15,0
TLR–4, íã/ìë
5,2 ± 1,4
9,6 ± 1,3
9,8 ± 1,4
Ïðèì³òêà. * – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó 2–é òà 3–é ãðóïàõ (p < 0,05).
пацієнтів через 6 — 12 год після опе
рації рухову реакцію відзначали на
подразнення силою тиску 8 або 10 г,
що відповідало високій оцінці за
шкалою ВАШ (5,2 ± 0,2) та (5,1 ± 0,3)
бала, тобто, понад 4 бали, що свідчи
ло про зниження больового порогу
у хворих 2—ї групи у ранньому
післяопераційному періоді (див.
таблицю). Динаміка рівня кортизо
лу та глюкози в крові на всіх етапах
дослідження свідчила про можливе
формування гіпералгезії у більшості
дітей через 6 — 12 год після операції,
виникнення якої пов'язане з опе
рацією і/або недостатньою ана
лгезією після неї в 1—й групі. Слід за
значити, що в 2—й групі (ТАР—
блок) вираженість цих проявів знач
но менша.
При визначенні зони гіпералгезії
через 12 — 72 год після операції ви
явлене суттєве зменшення її площі
при використанні мультимодальної
аналгезії з ТAP—блоком або КСМЕА
— відповідно (128,4 ± 17,4) та (131,6
± 18,0) см2, у 1—й групі — (167,8 ±
16,1) см2, що майже в 1,30 та 1,27 ра
зу більше. Динаміка рівня TLR—4 в
крові у пацієнтів 1—ї групи на ета
пах післяопераційного знеболення
дещо відрізнялася залежно від
строків виникнення гіпералгезії:
вірогідне підвищення середнього
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рівня TLR—4 в крові у 2,7 разу відзна
чали на 3—тю добу — до (16,2 ± 2,4)
нг/мл, у 2,34 разу — на 5—ту добу —
до (14,1 ± 1,6) нг/мл у порівнянні з
таким до операції — (5,2 ± 1,4) нг/мл
(р<0,05). Динаміка рівня TLR—4 в
крові у пацієнтів 2—ї групи на ета
пах післяопераційного знеболення
дещо відрізнялася залежно від такої
у пацієнтів 1—ї групи: виявлене
зменшення середніх значень TLR—4
в крові в 1,7 разу на 3—тю добу після
виникнення гіпералгезії — (9,1 ± 1,2)
нг/мл в порівнянні з такими у 1—й
групі — (16,2 ± 2,4) нг/мл, та в 1,67
разу на 5—ту добу — відповідно (8,4
± 1,6) та (14,1 ± 1,6) нг/мл. Таку саму
тенденцію спостерігали і при
порівнянні показників у хворих 1—ї
і 3—ї груп (р<0,05).
Таким чином, ефективність вико
ристання ТАP— блоку та КСМЕА зу
мовлена можливістю впливу на пе
риферійні механізми виникнення
болю [5]. Їх застосування дозволило
значно зменшити потребу в опіо
їдах, а за поєднаного використання
цих методів можливе відновлення
аналгетичного потенціалу препа
ратів. Різні механізми дії дозволяють
призначати опіоїди у поєднанні і в
малих дозах з метою досягнення
значного аналгетичного ефекту.

÷åðåç 72 ãîä

4,3 ± 0,3*
18,8 ± 3,2*
228,0 ± 14,0*
167,8 ± 16,1*
14,1 ± 1,6*
3,1 ± 0,3
8,2 ± 3,0
204,0 ± 15,0
128,4 ± 17,4
8,4 ±± 1,6
4,0 ± 0,4
9,2 ± 2,4
205,8 ± 18,1
131,6 ± 18,0
9,0 ± 1,8

ВИСНОВКИ
1. За даними комплексного вив
чення реакцій больової поведінки,
фізіологічних показників і лабора
торних стресових тестів, здійснення
ТАР—блоку з використанням 0,375%
розчину бупівакаїну та КСМЕА для
післяопераційного знеболення за
безпечує ефективну аналгезію після
травматичних оперативних втру
чань з приводу онкологічних захво
рювань.
2. Доведено, що в ранньому
післяопераційному періоді у дітей,
оперованих з приводу пухлин че
ревної порожнини, можливе фор
мування гіпералгезії, застосування
ТАР—блоку та КСМЕА для післяопе
раційного знеболення сприяло
зменшенню її вираженості.
3. Гіпералгезія в ранньому післяо
пераційному періоді проявляється
підвищенням рівня TLR—4 в крові у
дітей, оперованих з приводу пухлин
черевної порожнини. Так, на 3—тю
добу гіпералгезії він становив (14,2 ±
2,4) нг/мл, на 5—ту добу — (12,1 ±
1,6) нг/мл, що значно вище такого
до операції — (5,2 ± 1,4), нг/мл. За
стосування ТАР—блоку та КСМЕА
сприяло зменшенню експресії TLR—
4 в крові.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК 616.381—002.3—092.4—089.86:615.84

ФОРМУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНИХ ТА МІЖКИШКОВИХ
АНАСТОМОЗІВ В УМОВАХ ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВЧ—ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
М. Ю. Ничитайло, Ю. О. Фурманов, А. І. Гуцуляк, І. М. Савицька, К. Г. Лопаткіна,
М. С. Загрійчук, А. В. Гоман
Національний інститут xipyргiї та трансплантологiї імені О. О. Шалімова НАМН України,
Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, м. Київ

FORMATION OF BILIODIGESTIVE AND INTERINTESTINAL
ANASTOMOSES IN ENVIRONMENT OF BILIARY PERITONITIS,
USING A HIGH FREQUENCY ELECTRIC WELDING
IN EXPERIMENT
М. Yu. Nychytaylo, Yu. О. Furmanov, А. І. Gutsulyak, І. М. Savytska, К. G. Lopatkina,
М. S. Zagriychuk, А. V. Goman
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantation NAMS of Ukraine,
Paton Electric Welding Institute NAS of Ukraine, Kyiv
айбільш частим захворю
ванням органів гепатобілі
арної зони, що потребує
оперативного втручання, є
холецистит, який діагностують у 10
— 15% дорослого населення [1]. Од
ним з найбільш тяжких ускладнень
після виконання холецистектомії є
травма жовчних проток (ТЖП), яку
виявляють у 0,5% пацієнтів [2 — 4]. В
короткостроковій перспективі ТЖП
завжди спричиняє такі ускладнення,
як білома, ЖП, зовнішня жовчна но
риця, холангіт, пізніше — стриктура
спільної жовчної протоки (СЖП),
абсцес печінки, сепсис, поліорганна
дисфункція тощо [5]. Безпосередня
летальність при ТЖП становить 3 —
6% [6, 7].
Лікувальна тактика при ТЖП за
лежить від виду пошкодження, зок
рема, малу травму (жовчовитікання
з кукси міхурової протоки, крайове
пошкодження проток і навіть стрик
туру) можна успішно лікувати з ви
користанням ендоскопічних та че
резшкірних методів. У більшості си
туацій велика ТЖП (повне пе

Н
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Реферат
В експерименті у 20 кролів моделювали розлитий жовчний перитоніт (ЖП) шляхом
введення у черевну порожнину суспензії лабораторної культури E. coli та медичної
жовчі. Через 24 год на тлі перитоніту на виключеній за Ру петлі тонкої кишки з викори!
станням ВЧ—електрозварювання за допомогою апарата Патонмед ЕКВЗ—300 фор!
мували однорядні евертуючі холецистоентеро— (ХЕА) та ентероентероанастомози
(ЕЕА). Через 6 міс після операції місце з'єднання ні ззовні, ні зсередини не виявляли,
ознак стенозу не було. В умовах розлитого ЖП застосування технології зварювання
дозволило накладати герметичні та спроможні біліодигестивні та міжкишкові анасто!
мози, перебіг процесів регенерації зварювального шва після операції типовий. З ви!
користанням ВЧ—електрозварювання можливо виконувати одноетапні реконструк!
тивні втручання в умовах вираженого запалення тканин, у подальшому завдяки чітко!
му зіставленню слизових оболонок з'єднуваних органів уникнути стриктури анасто!
мозу.
Ключові слова: жовчні протоки; жовчний перитоніт; анастомоз; стриктура; ВЧ—еле!
ктрозварювання; експеримент.

Abstract
In experiment on 20 rabbits a diffuse biliary peritonitis was simulated, using intraabdominal
injection of a laboratory culture of E. coli suspension and a medicinal bile. In 24 h on back!
ground of peritonitis on excluded loop of a small bowel in accordance to method of Roux,
using a high frequency electric welding with the help of apparatus Patonmed ЕКВЗ—300
a one—layered everting cholecystoenteroanastomosis and enteroenteroanastomosis was
formated. In a 6 mo postoperatively a connection line was not revealed from outside or
from inside, the signs of stenosis were absent. In environment of a diffuse biliary peritoni!
tis a welding technologies have permitted to form a hermetic and competent biliodigestive
and interintestinal anastomoses, the processes of a welding suture regeneration postop!
eratively have a typical course. Using a high frequency—еlectric welding it is possible to
perform a one—staged reconstructive interventions in environment of a pronounced
inflammation of tissues due to subsequent precise conjunction of mucosal sheets of con!
nected organs, preventing the anastomotic stricture formation.
Кey words: biliary ducts; biliary peritonitis; аnastomosis; stricture; high frequency—еlec!
tric welding; еxperiment.
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ресічення СЖП, її протяжне крайове
пошкодження, протяжний стеноз)
потребує виконання хірургічного
втручання. Загальносвітовим "золо
тим стандартом" лікування ТЖП є
накладання гепатикоєюноанасто
мозу (ГЄА) на виключеній за Ру петлі
тонкої кишки [3, 8, 9].
Сьогодні актуальною є проблема
виконання реконструктивно—від
новних операцій через наявність
вираженого запального процесу, що
є прогностичним чинником неза
довільного результату лікування, а
виникнення ЖП є протипоказанням
до здійснення оперативного втру
чання. Оскільки ТЖП найчастіше
діагностують у післяопераційному
періоді, реконструктивні операції
можуть бути виконані у строки до 72
год з моменту її виникнення. В
пізніші строки першим етапом слід
здійснити зовнішнє дренування
жовчних проток, а радикальну ко
рекцію жовчовідтоку відкласти до
стабілізації стану хворого і усунення
запальних змін (на 2 — 3 міс) [8, 10,
11].
Мета дослідження: розробка ме
тодів накладання біліодигестивних
анастомозів в умовах ЖП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експеримент проведений на 20
кролях породи "шиншила" обох ста
тей, віком 1 — 1,5 року, маса тіла 3 —
3,5 кг. ЖП моделювали шляхом вве
дення в черевну порожнину сус
пензії лабораторної культури E. coli в
концентрації 0,33 МкФ (1,0 × 108
КУО/мл) на 1 кг маси тіла, яку дода
вали до стерильної медичної жовчі з
розрахунку 2 мл жовчі на 1 кг маси
тіла кроля. Таким чином, кролям ма
сою тіла у середньому 3 кг вводили 9
мл суспензії, що містила 6 мл жовчі і
3 мл культури E. coli. Суспензію вво
дили шприцем шляхом пункції по
білій лінії в дистальній частині че
ревної порожнини.
Через 24 год після моделювання
ЖП всі кролі були мляві, у деяких з
них спостерігали серозні виділення
з носових ходів, рідкі випорожнен
ня. Під час лапаротомії в усіх кролів
виявлений розлитий ЖП, у 17 — се
розно—фібринозний, у 3 — гній
но—фібринозний.

Макроскопічно в черевній по
рожнині відзначені виражені про
яви запалення. За серозно—фібри
нозного перитоніту виявляли по
мірну кількість (50 — 100 мл) прозо
рого випоту світло—жовтого за
барвлення з домішками фібрину, що
локалізувався в основному по біч
них ділянках черевної порожнини.
Петлі тонкого та товстого кишечни
ку дещо роздуті, значно гіперемо
вані, стінка кишки інфільтрована,
набрякла, з нашаруванням фібрину,
перистальтика ослаблена. Печінка
застійна, тьмяна, з нашаруваннями
фібрину. Жовчний міхур: стінка
гіперемована, дещо набрякла. При
гнійно—фібринозному перитоніті
випіт мутний, у значній кількості
(150 — 300 мл), запальні зміни у че
ревній порожнині ще більш вира
жені, пристінкова та нутрощева оче
ревина
тьмяна,
перистальтика
відсутня.
В умовах розлитого ЖП наклада
ли біліодигестивні та міжкишкові
анастомози з використанням ВЧ—
зварювання за допомогою апарата
Патонмед ЕКВЗ—300.
Оскільки діаметр СЖП у дорос
лого кроля становить 1 — 2 мм, на
класти повноцінний ГЄА технічно
неможливо. Тому як аналог ГЄА на
кладали ХЕА на виключеній за Ру
петлі тонкої кишки з подальшим
відновленням пасажу вмісту шляхом
формування ЕЕА.
ХЕА накладали бік у бік на виклю
ченій петлі тонкої кишки довжиною
30 — 35 см. Розміри жовчного міху
ра (ЖМ) кроля у середньому 1,5 × 0,5
× 0,5 см, по поздовжній осі тіла ЖМ
проводили лінійний розріз довжи
ною 0,7 — 0,8 см. Діаметр тонкої
кишки у середньому 0,8 — 1 см, по
поздовжній осі виключеної петлі
проводили аналогічний розріз на
відстані 1,0 — 1,5 см від заглушеного
кінця. ХЕА починали формувати з
накладання двох П—подібних швів
на протилежні краї зроблених
розрізів. Ці шви використовували
для зіставлення з'єднуваних органів
та як трималки. Шви—трималки доз
воляли сформувати передню та зад
ню губи анастомозу, забезпечували
фіксацію та полегшували маніпулю
вання, а також забезпечували вивер
тання зварюваних країв ЖМ та тон
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кої кишки. Наступним етапом накла
дали точкові зварювальні з'єднання
(шви) по всьому периметру анасто
мозу з використанням прямого
біполярного пінцета, площа зварю
вальних поверхонь 5 мм2. Стінки
з'єднуваних органів захоплювали і
помірно стискали пінцетом, зварю
вання здійснювали в режимі "ручне
зварювання", зварювальні шви на
кладали послідовно один за одним.
На кожну губу анастомозу накладали
3 — 4 точкових зварювальних шва.
Обидві губи сформовані з викорис
танням евертуючих швів — слизова
до слизової оболонки. Другий ряд
швів не накладали.
Аналогічним способом формува
ли ЕЕА на відстані 20 — 25 см від
зв'язки Трейтца кінець у бік. Шви на
кладали за допомогою біполярного
пінцета в режимі "ручне зварюван
ня". На кожну губу анастомозу на
кладали 4 точкових зварювальних
шва інколи 5. У такий спосіб форму
вали однорядні евертуючі зварю
вальні ХЕА та ЕЕА.
Герметичність та міцність анас
томозів визначали шляхом гідро—
та пневмопресії.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати оцінювали безпосе
редньо після операції, через 1, 3 тиж,
3 і 6 міс. Кролів виводили з експери
менту, макроскопічно оцінювали
зовнішній та внутрішній вигляд ана
стомозів, визначали їх прохідність
та герметичність, проводили проби
на розрив, а також морфологічне
дослідження тканин у зоні зварю
вального шва.
Безпосередньо після зварювання
з'єднання мало вигляд циркулярно
охоплюючого анастомоз вала тов
щиною 1 — 2 мм, шириною до 4 мм
(від краю стінки органів до вільного
краю зварювального шва). Зварю
вальний шов сірого забарвлення,
без видимих вогнищ некрозу. З боку
просвіту анастомозу шов виглядав
як тонка полоска світло—сірого за
барвлення шириною 1,5 — 2 мм,
термічне ураження слизової обо
лонки поза межами шва не спос
терігали. Відзначено повну прохід
ність всіх анастомозів, їх внутрішній
діаметр практично відповідав до
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вжині розрізів стінок зварюваних
органів, також не спостерігали про
лабування в просвіт анастомозів
тканин стінок зварюваних органів.
За результатами пневмопресії не
спроможність анастомозів відзнача
ли за тиску 40 — 100 мм рт. ст.
Через 3 тиж після операції місце
накладання зварювального шва візу
ально не визначали, суцільна сероз
на оболонка переходила з привідної
петлі на відвідну. Зсередини анасто
мозу в місці з'єднання відзначали
тонкий рубець у вигляді валика ро
жевого забарвлення, шириною 1 —
1,5 мм.
Через 6 міс місце з'єднання ні
ззовні, ні зсередини не визначали,
проявів стенозу не було (рис. 1).
За даними морфологічного до
слідження, безпосередньо після на
кладання анастомозу в ділянці зва
рювального шва всі оболонки на
бряклі, виявлені значні ділянки деск
вамації мезотелію з поверхні сероз
ної оболонки. З боку слизової обо
лонки спостерігали фрагментацію
ворсинок, десквамацію епітелію. В
ділянці термічного впливу стінка
ущільнена внаслідок вираженої
дегідратації, в слизовій оболонці і
підслизовому прошарку виявлені
ділянки гомогенізації колагенових
волокон. В підслизовому прошарку і
глибше розташованому циркуляр
ному шарі м'язової оболонки відзна
чене формування лакун внаслідок
значного пароутворення.
При ВЧ—електрозварюванні ці
лісність з'єднання досягається вна
слідок термоадгезії. Шов спромож
ний, герметичний. Коагуляційний
рубець вузький, термічне пошкод
ження оболонок локальне, виражені
ознаки відзначали в межах 2700 —
3000 мкм.
Таким чином, при зварюванні
слизова та серозна оболонка в
ділянці анастомозу під впливом еле
ктроструму практично повністю
руйнується, а з'єднання відбувається
завдяки підслизовому прошарку.
На 7—му добу після операції ви
являли виражені ознаки запалення.
В зоні з'єднання слизова оболонка
відсутня, ділянка дефекту виповнена
грануляційною тканиною, інфільт
рованою
поліморфноядерними
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Рис. 1.
ЕЕА, вигляд ззовні,
6 міс після операції.

Рис. 3.
Мікрофото.
Лінія ХЕА, часткове відновлення
слизової оболонки, 3 тиж після операції.
Забарвлення пікрофуксином
за ван!Гізон. Зб. ×40.

Рис. 2.
Мікрофото.
ХЕА, формування сполучнотканинного
рубця, 7!ма доба після операції.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.× 40.

Рис. 4.
Мікрофото.
Відновлена слизова оболонка ЖМ,
6 міс після операції.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб.× 40.

лейкоцитами та лімфоцитами. В
ділянці анастомозу спостерігали
формування масиву рубцевої ткани
ни (рис. 2).
Через 3 тиж після зварювання в
ділянці ХЕА відзначали масив помір
но зрілої васкуляризованої сполуч
ної тканини. В ділянці шва спос
терігали часткове відновлення сли
зової оболонки, як з боку ЖМ, так і
тонкої кишки. Власна пластинка
слизової оболонки інфільтрована
лімфоцитами (рис. 3).
Через 3 тиж в ділянці ЕЕА сфор
мований досить зрілий рубець, в
глибоких шарах якого помітні неве
ликі фрагменти коагуляційних мас,
оточені макрофагами, з ознаками
лізису. В зоні шва слизова оболонка
відновлена на значній ділянці, про
те, кількість келихоподібних клітин
значно менша, ніж на інтактних
ділянках.
Через 3 міс тривало формування
сполучнотканинного рубця та від
новлення епітеліального шару.

Через 6 міс ХЕА повністю вкри
тий відновленою слизовою оболон
кою (рис. 4). Тканина рубця зріла,
без ознак фіброзу. Ознаки запален
ня не виражені. У відвідній петлі в
слизовій оболонці помірно вира
жені дистрофічні зміни.
ЕЕА — стінка тонкого кишечнику
в ділянці з'єднання відновлена, дещо
нерівномірної товщини. Виявлені
ділянки потовщення з хаотичним
розташуванням відновлених пучків
гладеньком'язових волокон та ді
лянки стоншеної стінки з невели
кою кількістю пучків гладень
ком'язових волокон, орієнтованих
переважно циркулярно. Ознаки за
палення та інші патологічні зміни не
спостерігали.

ВИСНОВКИ
1. Анастомози, накладені за допо
могою
ВЧ—електрозварювання,
герметичні та спроможні.
2. Застосування технології ВЧ—
електрозварювання дає можливість

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

68
формувати біліодигестивні та між
кишкові анастомози в умовах вира
женого запалення тканин.
3. Зварювані тканини зазнають
помірної термічної травми і в по

дальшому в ділянці зварювального
шва відбуваються типові регенера
торні процеси.
4. При накладанні евертуючих
анастомозів досягається чітке зі

ставлення слизової оболонки з'єдну
ваних органів, що попереджає над
мірне розростання рубцевої ткани
ни і, відповідно, майбутнє утворення
стриктури.
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СУЧАСНЕ ЕНДОВАЗАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН:
ТЕРМІЧНІ ТА НЕТЕРМІЧНІ МЕТОДИКИ
О. Ю. Усенко, М. О. Артеменко, Г. М. Унінець
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

MODERN ENDOVASCULAR TREATMENT OF CHRONIC
VENOUS DISEASES:
ТHERMAL AND NONTHERMAL PROCEDURES
О. Yu. Usenko, М. О. Аrtemenko, G. М. Uninets
National Institute of Surgery and Transplantology named after O. O. Shalimov NAMS of Ukraine, Kyiv
Протягом багатьох років хронічні захворювання вен
(ХЗВ) вважали лише косметичною чи психологічною про
блемою. Більш глибокий погляд на проблему відкрив такі
серйозні наслідки ХЗВ, як непрацездатність (тимчасова або
постійна), біль, дискомфорт та об'єктивно доведене погір
шення якості життя [1]. За даними епідеміологічних
досліджень, ХЗВ виявлені у 61% жінок та 38% чоловіків [2].
Реальне соціально—економічне значення ХЗВ полягає у
значному поширенні та досить високій вартості лікування.
Принципи інвазивного лікування. Оскільки причиною
ХЗВ є неспроможність клапанів вен внаслідок генетичних
дефектів їх стінки та зумовлений цим різноспрямований
ток крові (рефлюкс), хірургічне лікування ХЗВ має забезпе
чувати припинення венозного рефлюксу. Необхідність виз
начення шляхів рефлюксу та стану клапанного апарату гли
бокої венозної системи за даними кольорового дуплексного
сканування (КДС) у теперішній час безсумнівна. З огляду на
відсутність ефективних методів відновлення клапанного
апарату, інвазивне лікування поділяють на 2 частини: ко
рекцію рефлюксу по венозних стовбурах та видалення ва
рикозно—змінених вен [1].
Видалення неспроможного стовбура вени часто сприяє
інволюції варикозно—змінених приток вен внаслідок при
пинення припливу крові до них (наприклад, класичний
стрипінг).
І навпаки, при видаленні варикозно—змінених приток
можливе відновлення клапанного апарату стовбура вени
внаслідок зменшення венозного припливу (наприклад, кла
сична мініфлебектомія за Z. Varady).
За тяжких форм ХЗВ, як правило, потрібна корекція обох
компонентів.
Класична хірургія. Техніка операції, розробленої W. W.
Babcock ще у 1905 р., принципово не змінилася: основний
стовбур вени (як правило, великої підшкірної) видаляють
через розрізи в пахвинній ділянці та під коліном за допомо
гою металевого зонда (стрипінг). В другій половині ХХ
сторіччя методику неодноразово модифікували з метою
зменшення травматизації та частоти ускладнень, найбільш
поширеною модифікацією є "інвагінаційний" стрипінг. Ва
рикозно—змінені притоки видаляють через окремі доступи,
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які з часом ставали все меншими, аж до невеликих проколів,
через які притоки дістають спеціальними "гачками" (міні
флебектомія) [3]. І якщо найбільш ефективною, швидкодію
чою та достатньо косметичною методикою видалення при
ток вен вважають мініфлебектомію, стрипінг має недоліки,
що зумовлює поступову відмову від такої методики. Основ
ними недоліками стрипінгу є [1]:
— виражений біль та утворення гематоми після операції,
особливо вздовж венозного стовбура, що видаляли;
— інфекційні ускладнення та нервові розлади внаслідок
травми нервів шкіри;
— наявність післяопераційних рубців;
— ушкодження чи тромбоз глибоких вен або ушкоджен
ня артеріальних стовбурів — досить рідкісне ускладнення;
— складність здійснення стрипінгу під місцевим знебо
люванням.
Рецидиви. Основною проблемою хірургічного лікування
ХЗВ є досить висока частота рецидивів. За даними літерату
ри, вона становила 50 — 65% протягом 5 років спостережен
ня [4]. Відповідно до Міжнародного консенсусу з постхірур
гічного рецидиву варикозних вен (REVAS, Париж, 1998),
виділяють кілька типів рецидивів [5]:
— вени, що були інтактними на момент виконання опе
рації, з часом дегенерують, в них виникають варикозні зміни
(прогресування захворювання) — у 20 — 25% спостережень;
— вени, що виникли в зоні операції у строки до кількох
місяців після втручання, вважають наслідком дефектів
техніки або тактики (некоректно проведене або без застосу
вання КДС лікування) — у 20%;
— вени, що виникли після технічно адекватної операції,
проте, не були виявлені під час коректно проведеного до
операції КДС (неоангіогенез) — у 8 — 60% [6, 7].
Судини, що виникли внаслідок неоангіогенезу, за дани
ми гістологічнго дослідження, незрілі, вони не мають серед
ньої та адвентиційної оболонки, а також клапанів. Однією з
причин цього вважають контакт внутрішньої оболонки ве
ни з навколишніми тканинами, в цьому процесі беруть
участь фактори росту, медіатори запалення тощо [4, 6, 7]. За
наявності неоангіогенезу погіршується якість життя пацієн
та, значно ускладнюється процес лікування у порівнянні з
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таким за первинного ураження. Деякі методики більш часто
спричиняють неоангіогенез [1, 7].
Ендовазальні методики. При застосуванні ендовазаль
них методик стінка вени не ушкоджується, ендотелій не кон
тактує з навколишніми тканинами, не утворюються рубці,
гематоми, внаслідок чого ризик неоангіогенезу знижується.
Частота неоангіогенезу після використання ендовазальних
методик становить 1 — 1,5%. Є повідомлення про відсутність
неоангіогенезу після радіочастотної облітерації (РЧО) вен у
період спостереження до 5 років [8]. Наслідком застосування
таких методик є фіброз вени та утворення фіксованого
тромбу в її просвіті. Ушкоджуючий агент (термічний,
хімічний, електричний чи їх поєднання) вводять у вену че
рез пункційний отвір, без виділення вени [9]. Таким чином,
для локації вени та позиціонування катетера у вені відносно
глибокої венозної системи необхідний ультразвуковий кон
троль. Крім відсутності рубців та зменшення ризику нео
ангіогенезу, при використанні ендовазальних методик знач
но менший ризик виникнення інфекційних ускладнень, не
має необхідності застосування загального знеболення, мож
ливе лікування пацієнтів за наявності відкритих виразок.
При використанні цих методик лікування здійснюють у два
етапи: спочатку закривають стовбур вени, а через деякий
час, за відсутності інволюції приток, виконують мініфлебек
томію або склеротерапію приток. Дуже важливим є також
короткий період відновлення та, відповідно, втрати працез
датності. Ендовазальні методики поділяють на термічні та
нетермічні [1].
При застосуванні термічних методик потрібне локальне
(тумесцентне) знеболення, вони включають:
— ендовазальну лазерну коагуляцію (ЕВЛК);
— РЧО;
— паровий склероз вени (ПСВ).
Нетермічні методики не потребують тумесцентного зне
болення і включають:
— склеротерапію/ехосклеротерапію;
— методику ClariVein (механохімічна склеротерапія з ви
користанням рідкого склерозанту);
— методику Sapheon (ендовенозний клей ціанакрилат).
Радіочастотна облітерація. Ендовазальні методики по
чали бурхливо розвиватись з 2000 р. Спершу з'явились
повідомлення про успішне застосування РЧО [10]. Метод ос
нований на феномені розігріву тканин навколо провідника
з змінною радіочастотою (300 кГц — 1 МГц), така частота не
збуджує потенціали в чутливих клітинах, не спричиняє
інтенсивного болю та скорочення м'язів. Температура 85 —
120 °С, що генерується навколо радіочастотного провідника,
спричиняє руйнування ендотелію, вторинну вазоконст
рикцію, коагуляцію крові в просвіті вени та денатурацію
білків її стінки, наслідком чого є оклюзія вени. З часом вена
фіброзно перероджується, утворюється тонкий "фіброзний
тяж" [11].
Спочатку вену пунктують під контролем ультразвукового
дослідження за методом Seldinger [12], найчастіше — велику
підшкірну вену біля коліна (легко візуалізується, має віднос
но прямий хід, не супроводжується підшкірним нервом). Че
рез катетер у вену вводять радіочастотний провідник, який
розташовують на відстані 2 см дистальніше сафенофемо
рального співустя.
Тумесцентну анестезію також здійснюють під контролем
ультразвукового дослідження, внаслідок введення великого
об'єму рідини навколо вени утворюється безпечний бар'єр,
що дозволяє відділити вену від навколишніх тканин (глибо
ких вен, нервових стовбурів, шкіри) з одночасним збільшен
ням щільності прилягання стінок вени до провідника.
Оскільки розчин Klein, що використовують для цієї проце
дури, містить знеболювальний компонент, додаткове знебо
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лення не потрібне. Сучасні моделі катетерів (Covidien
ClosureFast) дозволяють здійснювати облітерацію вени сег
ментами довжиною до 7 см, контролюючи температуру
(120 °С) та експозицію (20 с). Ефективність методу досягає
93%, період спостереження 3 роки [11].
Можливими ускладненнями процедури є: термічне уш
кодження нервів (особливо підшкірного, литкового);
пігментація шкіри; тромбоз глибоких вен.
Через специфічну конструкцію проведення катетера в
тонкі (діаметром менше 4 мм), звивисті або посттромбоф
лебітично—змінені вени вкрай ускладнене [11].
Лазерна коагуляція. Ендовазальна методика ЕВЛК осно
вана на використанні лазерного випромінення як джерела
нагрівання для коагуляції вени. З технічної точки зору ця ме
тодика схожа на РЧО. На відміну від РЧО, так званий "пілот
ний промінь" дозволяє точніше встановити лазерний
світловод у вені, проте, точний контроль температури чи до
зи енергії неможливий. Ці параметри обчислюють емпірич
но, на основі визначення потужності лазерного випроміню
вання та швидкості тракції світловода. Наприклад, за довжи
ни хвилі 810 нм доза енергії має бути в межах 50—80 Дж/см
(за потужності 14 Вт 1 см вени обробляють протягом 5 с)
[13]. Під впливом лазерного випромінювання біля світлово
да створюється температура до 800 °С, що зумовлює миттєве
закипання крові (бульбашки добре помітні під час ультра
звукового дослідженні) та прогрівання стінки вени.
Внаслідок цих процесів відбувається руйнування ендотелію,
денатурація колагену стінки вени, її коагуляція. Хвилі довжи
ною 810, 940 та 980 нм, впроваджені першими, поглинав ге
моглобін, що спричиняло в основному прогрівання крові. В
сучасних лазерах використовують хвилі довжиною 1470 нм,
що поглинаються водою та в основному прогрівають стінку
вени. Селективне прогрівання стінки вени дозволяє змен
шити необхідну для коагуляції вени енергію, вираженість
больового синдрому після операції, частоту перфорації
стінки вени та, відповідно, частоту утворення гематом. На
уковий прогрес не обмежується довжиною хвилі, на зміну
застарілим торцевим світловодам, в яких лазерний промінь
спрямований лише вперед, прийшли радіальні, що ви
промінюють по колу на 360°, з одним або двома кільцями. Це
дозволяє здійснювати "лазерну кросектомію", коагулювати
вени більшого діаметра, уникнути ризику перфорації стінки
вени сфокусованим лазерним променем [14, 15].
Можливі ускладнення такі самі, як і при РЧО, особливос
тями є дещо більша вираженість больового синдрому (вна
слідок більш високої температури) та частота утворення ге
матом (через більшу вірогідність перфорації стінки вени).
Ефективність методу аналогічна такій РЧО [16].
Паровий склероз. Найсучаснішою термічною ендова
зальною методикою є паровий склероз вен. Використані за
гальні принципи ЕВЛК: пухирці пари, розігріті до 120 °С, че
рез спеціальний катетер потрапляють у вену, передаючи
енергію її стінці. Пара негайно конденсується; при конден
сації 1 г пари передається 2258 Дж енергії, таким чином па
ри всього з 2 мл води достатньо для коагуляції 30 см великої
підшкірної вени. Пухирці пари генеруються з чітким дотри
манням параметрів: 76 мкл води на 1 імпульс пари, що забез
печує чіткий контроль кількості енергії; імпульс пари гене
рується при проходженні кожного 1 см вени [17]. Катетер
тонкий (діаметр 1,2 мм) та гнучкий, це дозволяє закривати
пронизні вени та притоки вен, уникнути подальшої склеро
терапії/мініфлебектомії приток. Методика перспективна,
проте, аналізу віддалених результатів немає [1,17].
Нетермічні методики. Інший підхід передбачає викори
стання нетермічних методик. Їх перевагами є відсутність не
обхідності анестезії (знижується ризик проведення проце
дури), проколів та утворення вторинних гематом. Висока
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температура відсутня, отже, немає ризику термічної травми
навколишніх тканин, менша вираженість больового синд
рому після операції [1].
Склеротерапія. З історичної точки зору, склеротерапія
була першою альтернативою відкритій хірургії [1]. Цей
підхід сформувався як наслідок спостереження за ідіопатич
ним тромбозом варикозно—змінених вен, після якого,
внаслідок їх посттромботичного склерозу, вираженість
симптомів варикозу зменшувалась. Результати цих спосте
режень призвели до спроб знайти агент, що спричинив би
асептичне запалення вени. Такий підхід, у поєднанні з ком
пресійною терапією, зумовлював необоротний фіброз вени.
Для склеротерапії використовували різні типи хімічних
агентів [18]:
— гіперосмотичні речовини (розчин солі або глюкози);
— подразнювальні речовини (гліцеролу хромат);
— детергенти (натрію тетрадецилсульфат, полідоканол).
У теперішній час найбільш часто застосовують детерген
ти, внаслідок їх дії утворюється тромб, виникає асептичне
запалення стінки вени. Детергенти не мають вираженої ци
тотоксичної дії (їх дія основана на руйнуванні зв'язків між
клітинами ендотелію), отже, ризик виникнення некрозу при
потраплянні препарату екстравазально низький. Після скле
розування великих судин протягом 2 тиж в ділянці вен ви
никали болючі щільні утворення ("коагули", "склеротром
би"), що складалися з згустків крові в судині та залишків ери
троцитів з осмотичними властивостями. Ці утворення слід
пунктувати та евакуювати напіврідкий вміст. Після склерозу
вання судин слід негайно застосувати компресію з метою
уникнення утворення "склеротромбів" [1,18]. Склерозуючий
ефект відзначали тільки у поверхневих венах, оскільки скле
розант досить швидко інактивується білками плазми та роз
водиться великим об'ємом крові, що тече по глибоких венах.
Ці два механізми, хоча і захищають від тромбозу глибоких
вен, проте, протягом тривалого часу були стримуючими
факторами ефективності склеротерапії, особливо при спро
бах склерозувати вени великого діаметра за інтенсивного
рефлюксу. Попереднє підвищене положення кінцівки та за
стосування так званої "air—block" техніки, за якої кров вити
скали з вени невеликими порціями повітря, покращували
ситуацію. Незважаючи на це, широко використовувати скле
ротерапію почали при застосуванні пінної форми склеро
занту ("foam—form"). Завдяки своїм хімічним властивостям
детергенти здатні утворювати піну з повітрям чи іншими га
зами, яка, витискаючи кров з вени, заповнює її, лишаючись
на місці введення. Таким чином, ефективність пінної форми
склерозанту виявилась в кілька разів вищою за рідку, покра
щились можливості контролю поширення склерозанту,
зменшилася частота його потрапляння у глибоку венозну
систему. Наступним значним кроком у застосуванні склеро
терапії стало впровадження контролю ультразвукового
дослідження за введенням склерозанту. Піна має високу кон
трастність під час ультразвукового дослідження, що полег
шує контроль її введення; також завдяки ультразвуку з'яви
лась можливість вводити склерозант у вени, що не контуру
ються над шкірою [18].
Раніше склеротерапію найчастіше використовували для
лікування телеангіектазії та ретикулярних вен, спроби ліку
вати варикозно—змінені вени виявилися недостатньо ефек
тивними (висока частота реканалізації), оскільки при вве
денні склерозанту у видимі притоки вени в основний стов
бур він не потрапляв. За допомогою контролю ультразвуко
вого дослідження (ехосклеротерапія "foam—form") цей не
долік вдалося усунути, з'явилася можливість склерозувати
вени діаметром до 10 мм. Ефективність цієї методики зістав
на з такою хірургічного втручання, та дещо менша, ніж
термічних методик. Перевагами є невисока вартість, мож
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ливість виконання втручання в амбулаторному режимі, до
статня ефективність при рецидивному варикозі, коли після
операційні рубці, звивистий хід та особливості структури
стінки вени ускладнюють застосування ендовазальних
термічних методик, а ризик повторного хірургічного втру
чання високий. Недоліками є високий ризик виникнення
пігментації шкіри в зоні склерозованих вен; необхідність
видалення "склеротромбів" та етапність, зумовлена обме
женням дози препарата під час введення, що збільшує три
валість лікування до кількох місяців [18]. Потенційними ус
кладненнями можуть бути тромбоз глибоких вен (активація
коагуляції під час проведення склеротерапії доведена),
алергічні реакції, некроз шкіри. Найтяжчі ускладнення ви
никають внаслідок помилкового внутрішньоартеріального
введення склерозанту, що може спричинити ішемію кінців
ки та, навіть, потребувати її ампутації [18, 19]. Специфічним
ускладненням при застосуванні методики foam—form є
міграція пухирців газу, які, як правило, досягають легень,
проте, за відкритого овального вікна, можуть потрапляти у
системний кровоток, що спричиняє неврологічні розлади,
від тимчасового випадіння полів зору та мігрені до пору
шення кровообігу головного мозку. За іншою теорією, після
склеротерапії ендотелій виділяє певні гуморальні фактори,
що діють на судини головного мозку. Оскільки досі в США
FDA не ухвалила застосування "foam—form" склеротерапії,
пошук альтернатив не припиняється [1].
Механохімічна склеротерапія. Методика "ClariVein"
спрямована на покращення результатів склеротерапії шля
хом додаткового ушкодження та подразнення внутрішньої
оболонки вени. Автори методики порівнюють принцип її дії
з пральною машиною, де механічний вплив сприяє підви
щенню проникнення детергенту [20]. Вперше застосована у
2005 р., методика передбачає введення (як за РЧО чи ЕВЛК)
катетера у вену до рівня 2 см дистальніше сафенофемораль
ного співустя. Гнучкий катетер має на кінці рухливу дротину
довжиною 2 см, яка починає обертатися у вені зі швидкістю
3500 об./хв, ушкоджуючи ендотелій та зумовлюючи негай
ний спазм вени; через отвір нижче дротини вводять рідкий
склерозант. Катетер витягають з вени зі швидкістю 1 — 2
мм/с; перевагою є тривалість процедури — абляція великої
підшкірної вени триває 14 хв. Методика ефективна при ліку
ванні вен гомілки, оскільки дозволяє уникнути ушкодження
супутніх нервів (термічного чи механічного); не потрібен
генератор (прилад працює від батарейки); одноразовий ка
тетер дозволяє контролювати дозу склерозанту. Результатів
досліджень з визначенням ефективності методики мало,
проте, у деяких опублікованих роботах закриття вени досяг
нуте у 97% хворих у період спостереження 6 міс [1, 20].
Клейова облітерація. Методика "Sapheon" передбачає за
стосування тканинного клею (похідне ціанакрилату), який
вводять у просвіт вени з метою її закриття. Хімічні власти
вості клею передбачають швидку полімеризацію в присут
ності рідини та високу спорідненість з тканинами організму.
Після введення клею в просвіт вена механічно склеюється,
проте, вважають, що вторинне асептичне запалення стінки
вени внаслідок тривалого перебування стороннього тіла
(клею) в просвіті спричиняє її стійкий фіброз. Клей вводять
за допомогою спеціального катетера, необхідна кількість
для закриття всієї великої підшкірної вени близько 1,6 мл.
Важливою є відсутність необхідності проведення ком
пресійній терапії, оскільки дія клею миттєва. Безпосередня
(48 — 72 год) та найближча (1 міс) ефективність закриття
вени становить 100%, проте, невелика кількість пацієнтів та
короткий період спостереження не дозволяють зробити ос
таточних висновків [1, 21].
Значне поширення ХЗВ є важливою проблемою сучас
ної флебології. Сучасні методики дозволяють припинити
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прогресування захворювання, проте, не здатні вилікувати
пацієнтів. Впровадження мініінвазивних методик сприяло
поліпшенню якості життя пацієнтів без втрати косметич
ності, попередженню тяжких ускладнень, в тому числі нео
боротної неспроможності клапанів глибоких вен, утворен
ня венозних виразок [22]. Результати досліджень свідчать,
що з часом економічна ефективність інвазивного лікування
у порівнянні з компресійним збільшується [23]. Внаслідок
цього тільки в США кількість операцій стрипінгу зменши
лась з 155 000 — у 1999 р. до 40 000 — у 2007 р., ендовазаль
них процедур — збільшилась в період з 2004 по 2007 р. з 40

000 до 195 000 [24]. Це можна пояснити збільшенням ком
фортності для пацієнта, кращим естетичним результатом та
меншою тривалістю періоду відновлення при використанні
новітніх методик. За даними великих мета—аналізів, при
спостереженні протягом 5 років відзначена дуже висока
ефективність сучасних ендовазальних методик: 95% —
ЕВЛК, 93% — РЧО, 74% — ехосклеротерапії, в той час як
ефективність стандартного стрипінгу становила 76% [25].
Таким чином, завдяки високій ефективності та косметич
ності мініінвазивні методики стають пріоритетними при
лікуванні ХЗВ.
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СТРАТЕГІЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
У ХВОРИХ НА СЕПСИС.
Частина 2
С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, В. Б. Мартинюк, Л. А. Василевська, А. М. Якунич,
О. О. Максимова, М. М. Софілканич
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

STRATEGY OF ANTIBACTERIAL THERAPY IN PATIENTS
WITH SEPSIS.
Part 2
S. D. Shapoval, І. L. Savon, V. B. Martynyuk, L. А. Vasylevska, А. М. Yakunych,
О. О. Маksymova, М. М. Sofilkanych
Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education
Стартова емпірична антибактеріальна терапія (АБТ) має
включати один або кілька препаратів, активних щодо
найбільш вірогідних збудників, що активно проникають у
вогнище інфекції. Перша доза кожного препарату має
відповідати повній терапевтичній дозі. Адекватність старто
вої АБТ слід оцінювати через 48 — 72 год на підставі аналізу
даних мікробіологічних та клінічних досліджень. Якщо
збудник відомий, доказів того, що комбінована терапія
більш ефективна, ніж монотерапія, немає. Прагнення змен
шити до мінімуму ризик виникнення суперінфекції та інших
ускладнень не може переважати необхідність призначення
пацієнту адекватного курсу високоефективних антибак
теріальних препаратів. Іншим важливим параметром, що
визначає програму стартової емпіричної АБТ з приводу сеп
сису, є тяжкість захворювання. Максимально раннє призна
чення АБТ зменшує ризик летального наслідку, тобто, фак
тор ефективності має домінувати над фактором вартості.
Рекомендації з АБТ сепсису за відомого первинного во
гнища інфекції у хворих з приводу гнійно—запальних про
цесів у м'яких тканинах наведені у табл. 1.
Планування етіотропної терапії сепсису
За умови виділення з крові або первинного вогнища
інфекції етіологічно значущого мікроорганізму можливе
проведення цілеспрямованої АБТ з огляду на чутливість
збудника, що сприяє значному підвищенню ефективності
лікування. В етіологічній структурі нозокоміального сепси
су найбільш значущу роль відіграють стафілококи.
Під час планування АБТ стафілококового сепсису
потрібно мати на увазі значне поширення в стаціонарах ме
тицилін (оксацилін) резистентних стафілококів (MRSA),
особливо коагулазонегативних.

Òàáëèöÿ 1.

При сепсисі, спричиненому MRSA чутливими S. aureus
або коагулазонегативними стафілококами, препаратом ви
бору є оксацилін, добова доза якого має бути не менше 6 г. За
тяжкого сепсису та локалізації первинного вогнища інфек
ції у кістках оксацилін доцільно комбінувати з гентаміци
ном. Якщо виділені MRSA штами золотистого стафілококу,
найбільш виправданим режимом АБТ є призначення ван
коміцину (даптоміцину), тейкопланіну чи лінезоліду [1]. Аль
тернативою цим антибіотикам є рифампіцин, проте, слід
мати на увазі можливість швидкого формування стійкості до
нього, якщо застосовувати препарат в режимі монотерапії.
Оптимальним є поєднання рифампіцину з котримаксозо
лом або ципрофлоксацином (залежно від чутливості збуд
ника). MRSA штами стафілококів досить чутливі до фу
зидієвої кислоти, проте, клінічні дані щодо застосування
цього препарату у хворих на сепсис обмежені.
Рекомендації з етіотропної терапії сепсису за відомого
збудника інфекції наведені у табл. 2.
Особливості проведення етіотропної терапії сепсису за
різних видів збудників
При сепсисі, збудником якого є Kl. pneumoniae, як препа
рати початкової АБТ слід розглядати цефалоспорини ІІІ по
коління (крім цефтазидиму), беручи до уваги збільшення ча
стоти виявлення штамів з зниженою чутливістю до
пеніцилінів.
В останні роки виявляють також штами Kl. pneumoniae,
стійкі до цефалоспоринів ІІІ — ІV покоління і, дуже рідко, до
карбапенемів.
Тому під час планування АБТ слід резервувати глікопеп
тиди, до яких резистентність збудників не виявлена. Проте, в
літературі з'являються окремі повідомлення про все частіше

Âèá³ð ÀÁÒ ó õâîðèõ íà ñåïñèñ çà â³äîìîãî ïåðâèííîãî âîãíèùà ³íôåêö³¿

Ëîêàë³çàö³ÿ âîãíèùà ³íôåêö³¿

Àíòèá³îòèêè 1–ãî ðÿäó

Àëüòåðíàòèâí³ çàñîáè

Çàõèùåí³ ïåí³öèë³íè àáî ñó÷àñí³
ôòîðõ³íîëîíè â ïîºäíàíí³ ç
êë³íäàì³öèíîì ÷è ïîõ³äíèìè
ìåòðîí³äàçîëó
Öåôàëîñïîðèíè ²V–V ïîêîë³ííÿ
â ïîºäíàíí³ ç êë³íäàì³öèíîì ÷è
ïîõ³äíèìè ìåòðîí³äàçîëó.
Êàðáàïåíåìè

Êàðáàïåíåìè àáî öåôàëîñïîðèíè III – V ïîêîë³ííÿ â
Øê³ðà, ï³äøê³ðíèé
ïîºäíàíí³ ç êë³íäàì³öèíîì ÷è ïîõ³äíèìè ìåòðîí³äàçîëó.
ïðîøàðîê, ôàñö³¿, ì’ÿçè
Ôòîðõ³íîëîíè II–III ïîêîë³ííÿ â ïîºäíàíí³ ç êë³íäàì³öèíîì
÷è ïîõ³äíèìè ìåòðîí³äàçîëó
Öåôàëîñïîðèíè III ïîêîë³ííÿ â ïîºäíàíí³ ç êë³íäàì³öèíîì
÷è ïîõ³äíèìè ìåòðîí³äàçîëó. Öåôàïåðàçîí/ñóëüáàêòàì
Øê³ðà, ì’ÿê³ òêàíèíè, ê³ñòêè
Ôòîðõ³íîëîíè II–III ïîêîë³ííÿ â ïîºäíàíí³ ç êë³íäàì³öèíîì
÷è ïîõ³äíèìè ìåòðîí³äàçîëó
Öåôàëîñïîðèíè III –V ïîêîë³ííÿ â ïîºäíàíí³ ç
Íåêðîòèçóþ÷³ ³íôåêö³¿
Êàðáàïåíåìè
êë³íäàì³öèíîì
Ïðèì³òêà. Çà âèñîêîãî ðèçèêó MRSA äîö³ëüíå ïðèçíà÷åííÿ âàíêîì³öèíó ÷è ë³íåçîë³äó äîäàòêîâî äî áóäü–ÿêîãî ðåæèìó ÀÁÒ.
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Òàáëèöÿ 2.

Ðåæèìè åò³îòðîïíî¿ òåðàï³¿ ñåïñèñó
Ì³êðîîðãàí³çìè

Àíòèá³îòèêè 1–ãî ðÿäó

Àëüòåðíàòèâí³ çàñîáè

Ãðàìïîçèòèâí³
S. aureus
S. epidermidis
MRSA ÷óòëèâ³

Îêñàöèë³í
Öåôàçîë³í

S. aureus
S. epidermidis
MRSA ðåçèñòåíòí³

Âàíêîì³öèí
Òåéêîïëàí³í
Äàïòîì³öèí
Ë³íåçîë³ä

S. viridans

Àìï³öèë³í
Àìï³öèë³í/ñóëüáàêòàì

S. pneumoniaå

Öåôîòàêñèì
Öåôòð³àêñîí
Öåôîïåðàçîí
Öåôåï³ì
Öåôòàðîë³í

Àìï³öèë³í
Àìï³öèë³í/ñóëüáàêòàì
Âàíêîì³öèí
Êàðáàïåíåìè

E. faecalis

Àìï³öèë³í+ãåíòàì³öèí

E. faecium

Ë³íåçîë³ä

Ãë³êîïåïòèäè+ãåíòàì³öèí
Ë³íåçîë³ä
Âàíêîì³öèí+ãåíòàì³öèí

E. coli
Pr. mirabilis

Ãðàìíåãàòèâí³
Çàõèùåí³ ïåí³öèë³íè
Öåôàëîñïîðèíè ²²² ïîêîë³ííÿ (êð³ì
öåôòàçèäèìó)

Kl. ðneumoniaå
Pr. vulgaris

Êàðáàïåíåìè

Enterobacter spp.
C³trobacter spp.
Serratia spp.

Öåôàëîñïîðèíè ²V – V ïîêîë³ííÿ
Êàðáàïåíåìè

Ps. aeruginosa
Candida spp.

Öåôòàçèäèì+àì³êàöèí
Öåôåï³ì ÷è öåôòàðîë³í+àì³êàöèí
Ìåðîíåì
Ôëóêîíàçîë
Àìôîòåðèöèí Â

виявлення ванкоміцин—резистентних штамів збудника [2,
3].
Серед грамнегативних мікроорганізмів в етіології нозо
коміального сепсису переважають Enterobacteriacеae. Най
більші проблеми виникають при виділенні штамів, що ха
рактеризуються множинною резистентністю, частота вияв
лення таких штамів у стаціонарі невпинно збільшується [4].
Основним механізмом резистентності Kl. pneumoniae
(рідше E.coli) до β— лактамів є продукція β—лактамів розши
реного спектру (БЛРС), що гідролізують незахищені
пеніциліни, цефалоспорини І —ІІІ покоління та частково ІV
—покоління (відомості про цефалоспорин V покоління
цефтаролін відсутні) [5, 6].
Клінічно важливим є документальне свідчення зниження
клінічної ефективності цефалоспоринів І — ІІІ покоління, а
також фторхінолонів та аміноглікозидів за наявності штамів
— продуцентів БЛРС. Найбільш надійним режимом АБТ сеп
сису, спричиненого Klebsiella spp., сьогодні є призначення
карбапенемів на ранньому етапі лікування.
Як альтернативні засоби лікування сепсису без усклад
нень можливе призначення цефепіму або цефтароліну,
ефективних при інфекціях, спричинених продуцентами
БЛРС [7, 8].
Іншим важливим механізмом резистентності грамнега
тивних збудників є індуцибельна гіперпродукція хромосом
них β—лактамаз класу С, що гідролізують захищені пеніци
ліни та цефалоспорини І — ІІІ покоління [9].
Такий механізм резистентності притаманний Enterobac
ter spp., Citrobacter freundi, Serratia marcescens, P. vulgaris, P.
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rettgeri. Щодо цих мікроорганізмів надійно активні цефало
спорини ІV — V покоління та карбапенеми [10].
Значні труднощі виникають під час проведення АБТ сеп
сису, спричиненого неферментуючими мікроорганізмами
— Acinetobarter spp., Pseudomonas spp. Ці збудники характе
ризуються множинними механізмами резистентності до
антибактеріальних препаратів різних класів та швидким
формуванням стійкості під час терапії. Найбільш надійними
антибактеріальними препаратами при виділенні Acineto
barter spp. є карбапенеми та цефоперазон/сульбактам. Чут
ливість цього мікроорганізму до цефепіму та ципрофлокса
цину складно прогнозується, до інших β—лактамних ан
тибіотиків він, як правило, стійкий (щодо цефалоспорину V
покоління цефтароніну дані відсутні) [11].
Загальноприйнятим стартовим режимом АБТ псевдомо
надної інфекції є цефтазидим у поєднанні з амікацином. Такі
рекомендації обґрунтовані на підставі феномену збережен
ня достатньої чутливості P. аeruginosa до цефтазидиму (70 —
90%) у більшості медичних закладів. Найменшу стійкість P.
аeruginosa у стаціонарах різних регіонів відзначають до ме
ронему та цефепіму (чутливі понад 90% штамів), їх вважають
альтернативними засобами, а за тяжкого сепсису з поліор
ганною недостатністю — антибіотиками 1—го ряду. Проте,
насторожують окремі повідомлення про збільшення в ос
танні роки резистентності P. аeruginosa до іміпенему/цилас
татину, ципрофлоксацину, інгібітор—захищених β—лакта
мів [12].
Анаеробні мікроорганізми мають клінічне значення не
за всіх форм сепсису, в основному при локалізації первин
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ного вогнища у черевній порожнині (переважно грампози
тивні Bacteroides spp.) або м'яких тканинах (Clostridium spp.
тощо). В таких ситуаціях виправдане призначення АБТ з за
стосуванням препаратів з антианаеробною активністю. Де
які антибіотики широкого спектру дії високо активні щодо
анаеробів (захищені β—лактами, карбапенеми), їх призна
чають у вигляді монотерапії [13].
Цефалоспорини, аміноглікозиди та фторхінолони (крім
"респіраторних") клінічно значущої активності щодо ана
еробів не мають, тому їх слід призначати у поєднанні з анти
анаеробними препаратами — похідними метронідазолу чи
кліндаміцином. Цей препарат особливо ефективний у схемі
АБТ при ураженні м'яких тканин (особливо за некротизую
чих інфекцій), а також при остемієліті завдяки активному
проникненню у кісткову тканину [14, 15].
Діагноз грибкового сепсису вважають доведеним, якщо
Candida spp. виділені з двох стерильних у нормі локусів чи
більше. На жаль, можливості адекватної терапії грибкового
сепсису обмежені амфотерицином В, флуконазолом та кас
пофунгіном. Проведення АБТ не означає необхідності одно
часного призначення протигрибкових препаратів з метою
профілактики інфекцій, спричинених грибами ( категорія
доказів С). Як правило, антимікотичні засоби рекомендують
призначати після 7 — 10 діб АБТ по 150 мг щотижня [16, 17].
Шляхи введення антибактеріальних препаратів
Згідно Європейської концепції лікування сепсису і сеп
тичного шоку (СШ), у хворих на сепсис перевагу віддають
внутрішньовенному введенню антибіотиків. З точки зору
доказової медицини даних про переваги внутрішньоар
теріального чи ендолімфатичного введення антибак
теріальних засобів немає [4].
Комбіноване застосування антибактеріальних препаратів
Переконливих даних про переваги поєднаного призна
чення антибактеріальних препаратів немає. В останньому
опублікованому мета—аналізі Європейської концепції ліку
вання сепсису і СШ наведені дані, що у хворих на сепсис
призначення β —лактамів в поєднанні з аміноглікозидами
немає переваг у порівнянні з монотерапією з використан
ням β—лактамів як щодо клінічної ефективності, так і появи
резистентності. Аналогічні дані наведені щодо призначення
іміпенему/циластатину, як ізольовано, так і в поєднанні з ме
тронідазолом. Не отримані доказові переваги комбінованої
АБТ з використанням аміноглікозидів та ванкоміцину у
порівнянні з призначенням тільки ванкоміцину, також не
виявлені переваги щодо ефективності терапії при поєднанні
лінезоліду з ванкоміцином, при цьому можливий анта
гонізм. Проте, однакова клінічна ефективність монотерапії
та комбінованої терапії встановлена щодо сепсису, збудни
ками якого є Enterobacteriacea i P. аeruginosa [18, 19].
АБТ сепсису слід продовжувати до досягнення стійкої
позитивної динаміки стану пацієнта та зникнення основних симптомів інфекції. Проте, через відсутність патогно
монічних ознак бактеріальної інфекції, абсолютні критерії
щодо припинення АБТ встановлюють індивідуально, на
підставі комплексної оцінки динаміки стану пацієнта. Є
повідомлення про успішне використання визначення вмісту
прокальцитоніну для оцінки динаміки захворювання [20]. В
цілому, критеріями достатності АБТ можуть бути:
— позитивна динаміка основних симптомів інфекції;
— відсутність ознак системної запальної реакції;
— нормалізація кількості лейкоцитів у крові та лейкоци
тарної формули;
— негативні результати дослідження гемокультури;
— у хворих при абдомінальному сепсисі — нормалізація
функції травного каналу.
За збереження тільки одієї ознаки бактеріальної інфекції
(лихоманка чи лейкоцитоз) це не є абсолютним показан
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ням для продовження АБТ. Тільки субфебрильна температу
ра за відсутності лихоманки та змін у периферійній крові
може бути проявом післяінфекційної астенії або небак
теріального запалення після оперативного втручання та не
потребує продовження АБТ. Це стосується також помірного
лейкоцитозу (9 — 12 × 109 в 1 л ) за відсутності зсуву лейко
цитарної форми ліворуч, інших ознак бактеріальної
інфекції.
Звичайна тривалість АБТ за хірургічних інфекцій різної
локалізації шкіри та м'яких тканин становить 5 — 10 діб.
Більш тривала АБТ не бажана через загрозу виникнення ус
кладнень, ризик селекції резистентних штамів, а також су
перінфекції [21].
За відсутності стійкої клініко—лабораторної динаміки
протягом 5 — 7 діб необхідне проведення додаткового об
стеження з використанням УЗД, КТ тощо для виявлення ус
кладнень чи вогнища інфекції іншої локалізації. В деяких
клінічних ситуаціях потрібна більш тривала АБТ, зокрема,
при остеомієліті. Крім того, при інфекціях, спричинених
MRSA штамами стафілококу, тривалість АБТ може сягати 2 —
3 тиж [22].
Деякі складні клінічні ситуації ми не розглядали,
оскільки вони потребують стандартизації.
Наводимо найбільш поширені антибактеріальні препа
рати, що застосовують у хворих на сепсис, шляхи їх введен
ня, дозування, призначення яких з позицій доказової меди
цини обґрунтоване.
Оксацилін — за неускладненого перебігу септичного
процесу, внутрішньом'язово 4 — 6 разів на добу, разом 6 г;
при бактеріємії — внутрішньовенно до 20 г на добу.
Ампіцилін — внутрішньом'язово 6 — 8 разів (максималь
но — до 10 г) на добу; внутрішньовенно 50 — 200 мг/кг.
Ампіцилін/сульбактам — внутрішньовенно 3 г 4 рази на
добу (при інфекції, спричиненій Acinetobacter).
Піперацилін — внутрішньовенно 3,75 г 4 рази на добу
або 4,5 г 3 рази на добу (максимально — до 24 г) при сепсисі,
спричиненому синьогнійною паличкою.
Амоксицилін/клавуланова кислота (амоксиклав) —
внутрішньовенно 1,2 г 3—4 рази на добу.
Цефазолін — внутрішньом'язово або внутрішньовенно 1
— 1,5 г тричі на добу (максимально — до 12 г).
Цефуроксим — внутрішньом'язово або внутрішньовенно
750 — 1500 мг тричі на добу (максимально — до 6 г).
Цефотаксим — внутрішньом'язово або внутрішньовен
но 2 г двічі на добу (максимально — до 12 г).
Цефтріаксон — внутрішньом'язово глибоко, небажано 1
г в одну ін'єкцію або внутрішньовенно повільно 1 — 2 г 1 раз
на добу.
Цефоперозон — внутрішньом'язово або внутрішньовен
но 4 г двічі на добу (максимально — до 12 г), струйно,
повільно або крапельно.
Цефоперазон/сульбактам — внутрішньом'язово або
внутрішньовенно 2 — 3 г двічі на добу (максимально — до 8
г).
Цефтазидим — внутрішньом'язово або внутрішньовен
но 1 — 2 г 2 — 3 рази на добу (максимально — до 6 г),
повільно або крапельно.
Цефепім — внутрішньом'язово або внутрішньовенно 1 г
двічі на добу.
Цефтаролін — внутрішньовенно 600 мг двічі на добу,
повільно.
Гентаміцин — внутрішньом'язово або внутрішньовенно
повільно, крапельно 2 мг/кг — початкова доза, потім 1,7
мг/кг тричі на добу.
Нетилміцин — внутрішньом'язово або внутрішньовенно
2 мг/кг тричі на добу, за тяжких ситуацій — до 7,5 мг/кг.
Амікацин — внутрішньовенно 15 мг/кг на добу за 3
прийоми протягом 5 — 7 діб та 7 — 10 діб за

Клінічна хірургія. — 2016. — № 1

76
внутрішньом'язового введення.
Колістин — внутрішньовенно 5 мг/кг тричі на добу.
Ципрофлоксацин — внутрішньовенно 400 мг двічі на до
бу (за наявності інфекції, спричиненої синьогнійною па
личкою, 400 мг тричі на добу).
Лєвофлоксацин — внутрішньовенно 0,75 — 1 г 1 раз на
добу.
Моксифлоксацин — внутрішньовенно 400 мг 1 раз на до
бу.
Іміпенем/циластатин (тієнам) — внутрішньовенно 1 г
3 — 4 рази на добу.
Меропенем — внутрішньовенно 1 — 2 г 3 — 4 рази на до
бу.

Ертапенем — внутрішньовенно 1 г 1 раз на добу.
Кліндаміцин — внутрішньом'язово або внутрішньовенно
1,2 — 4,8 г на добу за 2 — 4 введення.
Рифампіцин — внутрішньовенно 300 — 900 мг на добу за
2 прийоми.
Ванкоміцин — внутрішньовенно 15 мг/кг двічі на добу.
Даптоміцин — внутрішньовенно 6 — 10 мг/кг 1 раз на
добу (максимально — до 12 мг/кг).
Лінезолід — внутрішньовенно 0,6 г двічі на добу.
Тейкопланін — внутрішньовенно 400 мг двічі на добу
(максимально — до 12 мг/кг).
Фузидієва кислота — внутрішньовенно 500 мг тричі на
добу.
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ДОСЯГНЕННЯ ТА НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
ЩОДО ЛІКУВАННЯ ЕМПІЄМИ ПЛЕВРИ
І. В. Чубар
Хмельницька обласна лікарня

ACHIEVEMENTS AND UNSOLVED ISSUES
OF TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA
І. V. Chubar
Khmelnytsky Regional Hospital
Емпієма плеври (ЕП) є частим і небезпечним ускладнен
ням запальних захворювань легень, травми грудей, опера
тивних втручань на органах грудної порожнини. Акту
альність проблеми зумовлена збільшенням частоти пато
логічних станів, перебіг яких ускладнює ЕП. В останні роки
відзначають стійке збільшення захворюваності на гостру
пневмонію [1], яка у 4% спостережень ускладнюється ЕП [2].
У структурі поранень і травм поранення грудей становить 6
— 12% [3]. ЕП ускладнює перебіг закритої травми грудей у 2,9
— 5,2% постраждалих [4], поранень, завданих холодною
зброєю, в 1,7 — 5,4%. При вогнепальних пораненнях грудей
частота виникнення ЕП збільшується до 21,7% [3, 5].
Інфікування плевральної порожнини під час оператив
ного втручання відбувається в основному під час розкриття
порожнини абсцесу, виділення легені з зрощень, обробки
кукси бронха. Після оперативних втручань на органах груд
ної порожнини без пошкодження легені гостра ЕП виникає
у 2 — 3% хворих, на легенях — у 5 — 31%, з приводу гострих
гнійно—деструктивних захворювань легень — у 50% [6].
Збільшилася частота виконання торакальних операцій, у
тому числі травматичних, з приводу місцево—поширених
та ускладнених форм раку легень. Після таких втручань ЕП
виникає у 2,5 — 6,5% хворих [3, 5], після операцій з приводу
гнійно—деструктивних захворювань легень — у 4,8 — 28%
[7].
Лікування ЕП передбачає виконання хірургічного втру
чання, спрямованого на дренування й санацію гнійної по
рожнини, вплив на збудників інфекційного процесу, ко
рекцію розладів функцій органів і систем [7]. З кожного з за
значених напрямків триває дискусія щодо вибору найбільш
ефективного способу лікування.
Під час виконання оперативних втручань ЕП усклад
нюється у 6,4 — 29,5% пацієнтів [3]. Під час резекції легені
або пневмонектомії на тлі гнійно—деструктивного процесу
летальність досягає 30% [7]. У зв'язку з цим необхідне підви
щення ефективності консервативних та мініінвазивних ме
тодів лікування хворих.
Лікування ЕП — складний тривалий процес, що включає
хірургічне втручання і комплекс консервативної терапії.
Тривають дискусії щодо способів хірургічного лікування ЕП
в ранні і більш пізні строки, деякі дослідники невиправдано
розглядають майже як конкуруючі консервативні методи і
активну хірургічну тактику в різних поєднаннях [5, 8], в
діапазоні від пункції порожнини деструкції до широкої то
ракотомії з резекцією ураженої легені. Єдиної тактики ве
дення таких хворих немає [8].
Ефективність відеоторакоскопічних операцій підтверд
жена в численних дослідженнях [9 — 11]. Проте, у міру нако
пичення й узагальнення досвіду потрібне подальше уточ
нення показань до виконання відеоторакоскопії, оптималь
них строків її проведення. Не вивчено можливість комбіно
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ваного використання відеоторакоскопічної санації і проте
олітичних ферментів, інших фізичних методів для усунення
нашарувань на плеврі та їх евакуації [11].
Актуальність діагностики й лікування ЕП визначається
поширенням і тяжкістю захворювання. У нашій країні
кількість пацієнтів з гнійними захворюваннями легень, зок
рема, гострої ЕП, має тенденцію до збільшення. Це пов'язане
з пізньою діагностикою і госпіталізацією, неадекватною те
рапією пневмонії. За даними епідеміологічних досліджень,
гнійні захворювання легень і плеври виявляють переважно у
пацієнтів працездатного віку [12]. Незважаючи на вдоскона
лення методів лікування, летальність при цьому захворю
ванні досить висока. Більш ніж у 33% хворих гострий процес
трансформується у хронічний. З огляду на це, важливе прак
тичне значення має своєчасна, точна діагностика й лікуван
ня плевриту різної етіології з використанням відеоторако
скопічних методик. Такі втручання завдяки малій травма
тичності та високій інформативності вважають методом ви
бору, рекомендованим у численних клінічних керівництвах
[7]. Незважаючи на незаперечні переваги методу, існує на
гальна потреба у додатковому вивченні та розробці методи
ки відеоасистування і виконання відеоторакоскопічних опе
рацій з приводу ексудативного плевриту, дисемінованих
процесів і ЕП.
Торакальна хірургія володіє широким арсеналом засобів
для усунення неспроможності швів кукси головного бронха
[12]. Проте, тактика лікування порожнини після усунення
нориці суперечлива. Практично в усіх повідомленнях, при
свячених комплексному лікуванню ЕП, автори відзначають
збільшення частоти виявлення госпітальних штамів збуд
ників інфекції [7]. У зв'язку з цим основними проблемами є
рання етіологічна діагностика і раціональний вибір анти
бактеріальних препаратів. У доступних публікаціях не
висвітлена проблема раціонального вибору препарату для
стартової терапії ЕП. В останні роки особливо актуальна
проблема локального моніторингу збудників госпітальних
інфекцій. Проте, при ЕП ця проблема не знайшла належно
го відображення.
У хворих при ЕП виявляють порушення клітинних і гу
моральних ланок імунітету та природної резистентності ор
ганізму. Більшість запальних процесів, у тому числі в плев
ральній порожнині, зумовлюють продукцію ендогенного
інтерлейкіну — 10 (ІЛ—10), проте, його рівня часто недо
статньо для адекватного захисту від патогену, що свідчить
про необхідність проведення імунозамісної терапії [13]. Не
вивчені особливості реакції імунної системи та зміни
клінічних проявів у хворих на тлі проведення терапії з вико
ристанням рекомбінантного ІЛ—10.
Сучасна хірургія має арсенал мініінвазивних методів, за
допомогою яких можна усунути запальний процес у плев
ральній порожнині у більшості пацієнтів. Проте, вира
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женість залишкових змін і небезпека прогресування плев
рогенного цирозу легені свідчать про необхідність створен
ня системи моніторингу за хворими у віддаленому періоді,
зменшення тяжкості операційної травми [14].
На основі аналізу проведених досліджень ми дійшли вис
новку, що застосування торакоскопії під час лікування хво
рих з приводу неспецифічної ЕП є ефективним та висо
коінформативним методом, необхідне його більш широке
впровадження в клінічну практику. Застосування торако
скопії є оптимальним у найбільш ранні строки лікування,
проте, після попереднього проведення клінічних та рентге
нологічних досліджень, включаючи комп'ютерну томо
графію органів грудної порожнини. Застосування комплек
су мініінвазивних і закритих хірургічних втручань дозволи
ло досягти клінічного одужання 96,9% пацієнтів. Померли
2,6% хворих, госпіталізованих у пізні строки, з тяжкими су
путніми захворюваннями. Причиною смерті було прогресу
вання деструктивного процесу в легенях [15].
Починаючи з 2004 р., в клініках активно впроваджують
тактику лікування хворих з приводу гострих ушкоджень і за
хворювань плеври, в основу якої покладене застосування
ендоскопічних методів на максимально ранніх етапах після
їх виявлення. На підставі значного досвіду проведення тора
коскопічних досліджень і втручань з приводу різних стадій
ураження плеври при травмі, онкологічних захворюваннях,
ексудативному плевриті, ЕП, можливо оцінити ефективність
цієї тактики у хворих [16, 17]. Незважаючи на успіхи при за
стосуванні нових ендоскопічних технологій, у значної час
тини хворих застосовують відкриті хірургічні втручання
[17].
Найбільш тяжким ускладненням після операцій на леге
нях є неспроможність швів кукси бронха після пневмонек
томії, летальність при цьому ускладненні становить 25 —
50% [18]. Сучасні методи лікування таких хворих потребу
ють великих матеріальних витрат, досить трудомісткі та, не
зважаючи на це, ефективні не більш ніж у 50% спостережень
[19].
Лікування гангренозного процесу в легенях за плевраль
ного нагноєння неможливе без адекватного видалення
гнійно—некротичних мас з порожнини деструкції. Для цьо
го необхідно максимально відновити евакуаторну функцію
дренуючого бронха, ефективно використовувати че
резшкірні дренувальні й санувальні втручання, зокрема, за
криту торакоабсцесотомію. Проблема зовнішнього дрену
вання внутрішньолегеневих некротичних порожнин тісно
пов'язана з питаннями вибору способів їх санації і регіонар
ної терапії. Рекомендують використання різних антисеп
тиків, антибіотиків і ферментів. Поряд з цим, недостатньо
вивчені можливості регіонарного використання сучасних
антибіотиків широкого спектру дії з імуномодуляторами для
санації та лікування гнійно—деструктивних захворювань
легень і плеври. В літературі проаналізовано доцільність за
стосування сучасних антибіотиків з імуномодуляторами в
поєднанні з розчинами антисептиків при лікуванні гнійних
захворювань легень і плеври [13].
Проблема гострого гнійного ураження плеври у дітей
посідає одне з провідних місць у сучасній торакальній
хірургії [20, 21]. ЕП становить 30 — 40% в структурі усклад
нень деструктивної пневмонії, характеризується тяжкістю
перебігу, складністю лікування, високою летальністю (3 —

15%). Діагностика й лікування ЕП у дітей є актуальною про
блемою дитячої хірургії та педіатрії [21 — 23].
Загальноприйнятими методами лікування ЕП у дітей є
пункція й дренування плевральної порожнини [20]. Проте,
при цьому у 41 — 45% спостережень легеня у гнійно—
фібринозній стадії плевриту протягом тривалого часу не
розправлена [24], що нерідко спричиняє виникнення де
формуючого бронхіту [25], а також переходу захворювання
у хронічну стадію у 15 — 70% спостережень [26].
Впровадження в практику відеоторакоскопічного мето
ду лікування ЕП сприяло зменшенню частоти післяопе
раційних ускладнень, покращенню безпосередніх резуль
татів лікування хворих [23, 26].
Основним критерієм ефективності оперативного ліку
вання ЕП у дітей є віддалені результати [27]. Проте, наукових
робіт, присвячених аналізу віддалених результатів відеото
ракоскопічного лікування ЕП у дітей, в доступній літературі
мало. Немає результатів порівняльних досліджень віддале
них результатів відеоторакоскопічних і відкритих методів
лікування ЕП у дітей [22].
У зарубіжній літературі є поодинокі повідомлення про
оцінку економічної ефективності відеоторакоскопічних ме
тодів лікування, проте, в доступній вітчизняній літературі
робіт з цього питання ми не знайшли. Немає даних про еко
номічні витрати на лікування дітей з приводу ЕП залежно від
віддалених результатів [21, 23].
Вибір препарату для лікування ЕП є складною пробле
мою для практикуючих лікарів [28]. При виборі антимікроб
них препаратів (АМП) у більшості ситуацій вдається
здійснити цілеспрямовану антибактеріальну терапію з огля
ду на результати мікробіологічних досліджень вмісту плев
ральної порожнини. Якщо гнійний випіт стерильний, слід
застосовувати АМП або їх поєднання, активні щодо ана
еробних та аеробних грамнегативних ентеробактерій:
інгібіторозахищені пеніциліни та цефалоспорини III—IV
покоління або фторхінолони з метронідазолом, лінко
заміди з аміноглікозидами II—III покоління, цефоперазон/
сульбактам. Виникнення ЕП після оперативного втручання
нерідко пов'язують з S. aureus. Залежно від чутливості збуд
ника застосовують оксацилін, ванкоміцин, цефазолін, ліне
золід. Основний шлях введення АМП при ЕП внутрішньо
венний. Тривалість антибактериальної терапії визначають
індивідуально. Складність підбору АМП зумовлена тим, що у
28% спостережень не вдається ідентифікувати збудника, ре
зультати мікробіологічного дослідження негативні, отже, у
цих хворих вміст порожнини стерильний [28, 29].
В умовах високої антибіотикостійкості та вірулентності
мікрофлори, пригнічення природної резистентності ор
ганізму під впливом різноманітних чинників навколишньо
го середовища гостра пневмонія нерідко стає прогресую
чою, деструктивною, часто ускладнюється ЕП. За даними
літератури, деструктивна пневмонія, субплевральні та пери
ферійні абсцеси у 35 — 40% хворих супроводжуються плев
ральними ускладненнями [15], результати лікування яких
незадовільні: у 15 — 80% хворих гостра ЕП трансформується
у хронічну.
Представлені дані свідчать про необхідність удоскона
лення хірургічної тактики, застосування етіотропної та іму
ностимулюючої терапії у хворих з приводу ЕП.
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