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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616.3+616.329]—006.6—089.168

ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ ПРИ РАКЕ
ОРГАНОВ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Ю. В. Думанский, В. А. Степко, О. В. Синяченко
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман

THE RISK FACTORS OF LETHAL COMPLICATIONS
IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD IN PATIENTS,
SUFFERING GASTROESOPHAGEAL ZONE MALIGNANCIES
Yu. V. Dumanskiy, V. А. Stepko, О. V. Sinyachenko
Donetsk National Medical University named after Gorky, Liman
ак пищевода (РП), желудка
(РЖ) — одно из наиболее
распространенных злока
чественных новообразова
ний [1]. На фоне некоторого умень
шения частоты выявления РЖ отме
чают значительное увеличение час
тоты обнаружения РП и РГЭФЗ [2, 3].
Это является одной из важнейших
проблем современной онкологии,
что обусловлено запоздалой диа
гностикой заболеваний, анатомо—
топографическими особенностями
органов, в которых растет опухоль,
недостаточной эффективностью су
ществующих методов лечения, вы
сокой частотой послеоперацион
ных осложнений [4, 5].
Цель работы — анализ факторов,
определяющих частоту осложнений
радикального хирургического лече
ния рака этой локализации у боль
ных, умерших в раннем послеопера
ционном периоде.

Р

Реферат
Проанализированы факторы, определяющие возможность возникновения ослож'
нений в раннем послеоперационном периоде у больных при раке органов гастро'
эзофагеальной зоны (РГЭФЗ). После радикальной операции (гастрэктомия, ре'
зекция желудка и пищевода) умерли 5,7% больных. Причиной их смерти были не'
состоятельность швов анастомоза с возникновением перитонита, острая пече'
ночно—почечная недостаточность, острый коронарный синдром, тромбоэмболия
легочной артерии, пневмония, инсульт мозга, панкреонекроз, тромбоз мезенте'
риальных сосудов. Возникновение осложнений зависит от тяжести течения опу'
холевого процесса, морфологического варианта рака, наличия у больных сопут'
ствующей диафрагмальной грыжи, реологических свойств крови. Исходно высо'
кие показатели реологических свойств сыворотки крови могут быть прогностиче'
ским критерием возникновения послеоперационных осложнений у пациентов.
Ключевые слова: рак желудка, пищевода; хирургическое лечение; осложнения.

Abstract
The factors, determining possibility of early postoperative morbidity occurrence in
patients, suffering gastro—esophageal zone cancer, were analyzed. After radical oper'
ation performance (gastrectomy, gastric and esophageal resection) 5.7% patients
died. Insufficience of the anastomosis sutures with peritonitis occurrence, an acute
hepato—renal insufficience, an acute coronary syndrome, pulmonary thromboem'
bolism, pneumonia, the brain insult, pancreonecrosis and mesenterial thrombosis con'
stituted the main morbidities. The complications occurrence depends upon the tumoral
process course severity, morphological variant of cancer, presence of concomitant
diaphragmatic hernia and the blood rheological properties. Initially high indices of the
blood sera present a rheological properties of blood serum may serve as a prognostic
criterion of the postoperative complications occurrence in the patients.
Key words: gastric and esophageal cancer; surgical treatment; complications.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
У 354 больных (72% мужчин и
28% женщин в возрасте от 29 до 83
лет), радикально оперированных по
поводу РГЭФЗ, выполнены гастрэк
томия, резекция желудка и пищево
да в разных модификациях с приме
нением доступов по Герлоку и Лью
ису. У 64% пациентов диагностиро
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ван РЖ, у 8% — РП, у 29% — РГЭФЗ.
Аденокарцинома обнаружена в 75%
наблюдений. недифференцирован
ный (аденогенный) рак — в 5%, пло
скоклеточный — в 13%, перстневид
ноклеточный — в 7%. Помимо ста
дии и степени дифференцировки
опухоли (DDT), определяли индекс

тяжести опухоли (ІWT) по формуле:
ІWT=T+N2+(ΣM2), где Т — междуна
родный показатель распространен
ности первичной опухоли; N —
международный показатель пора
жения лимфатических узлов; ΣМ —
общее число отдаленных метаста
зов. DDT составила в среднем (1,46 ±
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0,032) балла, IWT — 5,19 ± 0,173.
Грыжа пищеводного отверстия диа
фрагмы (ГПОД) обнаружена в 18%
наблюдений при РГЭФЗ и 19% —
при РП.
Для диагностики заболевания
использовали
рентгенографию,
компьютерную или магниторезо
нансную томографию желудка и пи
щевода:
аппараты
Multix—
Compact—Siеmens,
(Германия),
Somazom—Emotion—6—Siemens,
(Германия),
Gygoscan—Intera—
Philips (Нидерланды), эзофагогаст
рофиброскопию — аппарат Olym
pus—GIF—Q20 (Япония), ультразву
ковое исследование внутренних ор
ганов аппарат Envisor—Philips, Ни
дерланды). В сыворотке крови опре
деляли содержание трансформиру
ющего фактора роста β1 (TGFβ1),
фибронектина (FN), сосудистого
эндотелиального фактора роста
(VEGF), эндотелина—1 (ET1), Е—се
лектина (ESel) и Р—селектина (PSel),
фибриногена (FG), а также объем
ную вязкость крови (VV), поверхно
стную вязкость (SV), поверхност
ную упругость (SE), поверхностное
натяжение (ST), модуль вязкоэлас
тичности (VE) и время релаксации
(TR) в качестве опухолевых марке
ров, показателей функции эндоте
лия сосудов и реологических
свойств крови. Использовали ридер
для иммуноферментного анализа
"PR2100—Sanofi Diagnostic Pasteur"
(Франция), биохимический анали
затор "Olympus—AU—640" (Япо

ния), ротационный вискозиметр
"Low—Shear—30" (Швейцария), ком
пьютерный тензиометр "PAT2—
Sinterface" (Германия). В качестве
контроля обследованы 30 практиче
ски здоровых лиц — 17 мужчин, 13
женщин в возрасте в среднем (41,1 ±
6,14) года.
Статистическая обработка полу
ченных результатов исследований
проведена с помощью компьютер
ного вариационного, регрессион
ного и дисперсионного (ANOVA)
анализа (программы Microsoft Excel
и Statistica—Stat—Soft, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После радикального хирургиче
ского лечения различные осложне
ния с летальным исходом в раннем
послеоперационном периоде воз
никли у 20 (6%) больных. Причиной
смерти были несостоятельность
швов анастомоза с возникновением
перитонита, острая печеночно—по
чечная недостаточность, острый ко
ронарный синдром, тромбоэмбо
лия легочной артерии, пневмония,
инсульт мозга, панкреонекроз,
тромбоз мезентериальных сосудов.
Умерли 4% больных при РЖ, 7% —
РГЭФЗ, 15% — РП.
Оценены 28 клинико—лабора
торных и морфологических факто
ров, которые гипотетически могли
бы повлиять на частоту послеопера
ционных осложнений. По данным
анализа ANOVA, частота осложне

Ïîêàçàòåëè îïóõîëåâûõ ìàðêåðîâ, ôóíêöèè ýíäîòåëèÿ ñîñóäîâ
è ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñûâîðîòêè êðîâè ó áîëüíûõ ïðè ÐÃÝÔÇ
â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé
Ïîêàçàòåëü

FN, ìêã/ìë
TGFβ1, íã/ìë
VEGF, ïã/ìë
ET1, ïã/ìë
ESel, íã/ìë
PSel, íã/ìë
FG, ã/ë
VV, ìÏà×ñ
SV, ìÍ/ì
SE, ìÍ/ì
ST, ìÍ/ì
VE, ìÍ/ì
TR, c

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ó áîëüíûõ
(x ± m)
áåç îñëîæíåíèé
ñ îñëîæíåíèÿìè

748,1 ± 4,96
422,2 ± 8,83
110,7 ± 4,65
5,1 ± 0,22
313,5 ± 9,60
52,9 ± 1,66
3,7 ± 0,18
2,2 ± 0,10
14,9 ±0,19
43,4 ± 0,47
41,8 ± 0,41
21,7 ± 0,57
166,0 ± 6,89

749,1 ± 6,18
433,6 ± 18,47
96,6 ± 10,98
5,2 ± 0,37
266,1 ± 13,85
54,0 ± 2,50
4,3 ± 0,34
2,0 ± 0,20
14,0 ± 0,14
43,2 ± 1,22
40,2 ± 0,45
19,3 ± 0,39
214,2 ± 2,18
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Ðàçëè÷èÿ
t

p

0,11
0,63
1,37
0,09
2,49
0,34
1,80
0,72
2,66
0,15
2,08
2,32
3,82

0,910
0,534
0,178
0,931
0,016
0,733
0,078
0,476
0,010
0,879
0,042
0,024
<0,001

ний достоверно зависела от исход
ной IWT и наличия у больных сопут
ствующей ГПОД. По результатам
дисперсионного анализа, частота
несостоятельности швов анастомо
за тесно коррелировала с наличием
аденокарциномы, недифференци
рованной формы рака, а также
ГПОД; острой печеночно—почеч
ной недостаточности — с DDT и
IWT.
У здоровых лиц содержание в
сыворотке крови TGFβ1 составляло
в среднем (53,5 ± 0,60) нг/мл, FN —
(731,5 ± 10,04) мкг/мл, VEGF — (89,8
± 5,24) пг/мл, ET1 — (4,0 ± 0,10)
пг/мл, ESel — (239,2 ± 10,99) нг/мл,
PSel — (40,9 ± 1,36) нг/мл, FG — (1,7
± 0,08) г/л, VV — (1,2 ± 0,03) мПа × с,
SV — (14,0 ± 0,49) мН/м, SE — (39,7 ±
0,62) мН/м, ST — (41,7 ± 0,24) мН/м,
VE — (18,8 ± 0,78) мН/м, TR — (102,4
± 2,40) с. У больных при РГЭЗ наблю
дали достоверное увеличение со
держания в крови TGFβ1 — в 7,9 ра
за, FG — в 2,2 раза, VV — на 75%, TR —
на 68%, PSel — на 29%, ET1 и ESel —
на 28%, VEGF — на 21%, VE — на 15%,
SE — на 9%. Из опухолевых марке
ров, показателей функции эндоте
лия сосудов и реологических
свойств сыворотки крови только SE
и TR оказывают влияние на частоту
послеоперационных осложнений,
которые обратно пропорциональ
но зависят от концентрации Е—се
лектина и прямо — реологических
свойств крови. У больных при воз
никновении осложнений TR на 29%
превышало таковое при неослож
ненном течении послеоперацион
ного периода, показатели ESel, SV, ST
и VE были меньше (см. таблицу). На
основании оценки данных вариаци
онного, дисперсионного, регресси
онного и корреляционного анализа
установлено, что величина TR более
220 с является прогностическим
критерием возникновения ослож
нений в раннем послеоперацион
ном периоде.

ВЫВОДЫ
1. Различные осложнения в ран
нем послеоперационном периоде
возникают у 6% больных, которым
проведено радикальное хирургиче
ское лечение по поводу РГЭФЗ.
2. Наиболее частыми из них явля
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ются несостоятельность швов анас
томоза с возникновением перито
нита, острая печеночно—почечная
недостаточность, острый коронар
ный синдром, тромбоэмболия ле
гочной артерии, пневмония, ин
сульт, панкреонекроз, тромбоз ме
зентериальных сосудов.

3. Частота возникновения ослож
нений зависит от тяжести течения
опухолевого процесса, морфологи
ческого варианта опухоли, наличия
у больных сопутствующей ГПОД, ре
ологических свойств крови.

4. Величина TR, превышающая
220 c, может быть прогностическим
критерием возникновения после
операционных осложнений.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ
ПРИ ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТІ
О. П. Жученко
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України

DYNAMICS OF INDICES OF A LOCAL IMMUNITY
IN AN ACUTE APPENDICITIS
О. P. Zhuchenko
Vinnitsa National Medical University named after Pirogov
а даними літератури, вста
новлений несприятливий
вплив зміненої мікрофлори
кишечнику при його захво
рюваннях на продукцію імуногло
булінів плазмоцитами субепітелі
ального шару органів травного ка
налу [1, 2]. Так, при вираженому дис
бактеріозі товстого кишечнику від
значали суттєве збільшення концен
трації імуноглобулінів А(ІgA) і
G(IgG). Концентрація IgA частіше
збільшувалася за наявності в товстій
кишці гемолізуючої кокової мікроф
лори і асоціації протея з іншими
збудниками, IgG — при протейному
дисбактеріозі [3]. Даних про дина
міку показників місцевого імунітету
травного каналу при гострих хірур
гічних захворюваннях органів че
ревної порожнини недостатньо [4].
Метою дослідження було вивчен
ня показників місцевого імунітету
(sIgA, IgG, IgA, IgM, лізоциму) в сли

З

Òàáëèöÿ 1.
Àñîö³àö³¿
ì³êðîîðãàí³çì³â

Ìîíîêóëüòóðà
Äâîõ
Òðüîõ
×îòèðüîõ
Ïðèì³òêà.

Òàáëèöÿ 2.

Реферат
Наведені результати дослідження динаміки показників місцевого імунітету при
гострому аппендициті (ГА) залежно від стадії патологічного процесу, а також бак'
теріологічного дослідження пристінкової мікрофлори червоподібного відростка
(ЧВ). Динаміка sIgA та лізоциму свідчила, що у міру прогресування деструктивно'
го процесу їх концентрація зменшувалася, при гангренозному ГА вони практично
зникали. Внаслідок ураження бар'єрної функції стінки ЧВ створювалися сприят'
ливі умови для транслокації мікроорганізмів углиб стінки і в черевну порожнину.
Ключові слова: гострий апендицит; місцевий імунітет; пристінкова мікрофлора.

Abstract
The results of investigation on dynamics of a local immunity indices in an acute appen'
dicitis, depending on the pathological process stage as well as on bacteriological inves'
tigation of parietal microflora of processus vermicularis, were adduced. The sIgA and
lisocymal dynamics have witnessed that while a destructive process progressing their
concentration was enhanced, and in a gangrenous acute appendicitis they practically
disappeared. Due to affection of a barrier function of the processus vermicularis wall a
favorable conditions were created for the microorganisms intramural translocation as
well as to abdominal cavity.
Key words: acute appendicitis; local immunity; parietal microflora.

зовій оболонці ЧВ у період його гос
трого запалення, а також результатів

Ïîêàçíèêè ì³ñöåâîãî ³ìóí³òåòó ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ×Â
ïðè ïðîñòîìó ÃÀ
sIgA

Âì³ñò, ã/ë (x ± m)
IgA

IgG

IgM

ë³çîöèìó

–
–
–
–
–
3,6 ± 0,3
2,82 ± 0,35 0,61 ± 0,08
–
0,14 ± 0,07
3,56 ± 0,3
3,65 ± 0,9
0,6 ± 0,2
–
0,57 ± 0,06*
2,8 ± 0,0
3,2 ± 0,0
–
–
0,16 ± 0,0
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ïðè
àñîö³àö³¿ äâîõ çáóäíèê³â ð<0,001. Òå æ ó òàáë. 2.

Ïîêàçíèêè ì³ñöåâîãî ³ìóí³òåòó ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ×Â
ïðè ôëåãìîíîçíîìó ÃÀ
Âì³ñò, ã/ë ( (x ± m)
IgA

Àñîö³àö³¿
ì³êðîîðãàí³çì³â

sIgA

IgG

Ìîíîêóëüòóðà
Äâîõ
Òðüîõ
×îòèðüîõ

1,08 ± 0,06
0,96 ± 0,11
1,08 ± 0,06
–

2,92 ± 0,4
2,84 ± 0,19
2,7 ± 0,22
2,58 ± 0,34
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–
0,64 ± 0,03
0,46 ± 0,05*
–

IgM

ë³çîöèìó

–
–
–
–

0,15 ± 0,03
0,24 ± 0,05
0,18 ± 0,07
0,17 ± 0,05

бактеріологічного
дослідження
пристінкової мікрофлори ЧВ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 40 хворих, оперова
них з приводу ГА. Матеріал забирали
відразу після видалення ЧВ шляхом
зшкрібання скальпелем слизової
оболонки стінки його проксималь
ного кінця, переносили в пробірку з
1 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду.
Пробірки зберігали в морозиль
ній камері при температурі —10°С.
Перед дослідженням вміст пробірок
розморожували при кімнатній тем
пературі. Вивчали показники ло
кального імунітету, а саме вміст sIgA,
IgG, IgA, IgM, лізоциму за методом
радіальної імунодифузії за Манчіні.
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Простий ГА діагностований в 11
(27,5%) хворих, флегмонозний — у
26 (65%), гангренозний — у 3 (7,5%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За результатами дослідження іму
нологічних показників у хворих
при простому ГА (табл. 1) відзна
чені стабільні показники sIgA прак
тично за всіх варіантів асоціації
мікроорганізмів (р>0,05), досто
вірне (р< 0,001) збільшення вмісту
лізоциму при асоціації трьох збуд
ників, а також відносно стабільна
концентрація IgG і IgA, незалежно

Ïîêàçíèêè ì³ñöåâîãî ³ìóí³òåòó ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ×Â
ïðè ãàíãðåíîçíîìó ÃÀ

Òàáëèöÿ 3.

sIgA

IgG

Ìîíîêóëüòóðà
Äâîõ
Òðüîõ
×îòèðüîõ

–
–
–
-

–
–
2,52 ± 0,17
2,88 ± 0,0

IgM практично не змінювалася, IgA
— достовірно (р<0,01) зменшувала
ся при асоціації трьох збудників.
При гангренозному ГА (табл. 3)
внаслідок малої кількості спостере
жень неможливо оцінити динаміку

Порушення нормобіоценозу внаслідок
зменшення кількості біфідумфлори

Âì³ñò, ã/ë (x ± m)
IgA

Àñîö³àö³¿
ì³êðîîðãàí³çì³â

–
–
–
–

IgM

ë³çîöèìó

–
–
–
–

–
–
–
–

слизу, до складу якого, крім муцинів,
входять антибактеріальні неспе
цифічні захисні фактори: лізоцим,
лактоферин, дефеїсини, мієлопе
роксидази. Слизова оболонка також
має виражену антиадгезивну, біоста

Нормальна мікрофлора
травного каналу

Порушення гемодинаміки

Активне розмноження бактероїдів та ентеробактерій

Продукція ферментів патогенності, у тому числі sIgA протеази

Запалення слизової оболонки зі збільшенням секреції

Набряк стінки

Порушення бар'єрної функції

Порушення лімфо' та кровообігу

Структурні зміни в стінці ЧВ з підвищенням її проникності

Транслокація мікроорганізмів

Вторинна бактеріальна інфекція

Запалення очеревини

Алгоритм транслокації мікроорганізмів.

від варіантів асоціації мікроорга
нізмів (р> 0,05). IgM не виявлений.
При флегмонозному ГА (табл. 2)
виявляли відносно стабільний вміст
sIgA (р>0,05) і лізоциму (р>0,05)
практично за всіх варіантів асоціації
мікроорганізмів та його зменшення
у порівнянні з таким при простому
ГА (р<0,001). Концентрація IgG та
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показників, проте, відзначено тен
денцію до відсутності sIgA і лізоциму
в досліджуваному матеріалі.
Слизові оболонки кишечнику
містять комплекс факторів неспе
цифічного імунного захисту, що за
безпечують надійний бар'єр на шля
ху проникнення патогенів [5—7].
Епітеліоцити вкриті товстим шаром

тичну та біоцидну активність, мі
стить антиколонізаційні чинники,
що створюють несприятливі умови
для нетипових мікроорганізмів вна
слідок продукції жирних кислот,
коліцинів тощо. Лімфоїдна тканина
товстого кишечнику функціонує ав
тономно від системного імунітету.
Лімфоцити на тлі стимуляції антиге
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нами синтезують sIgA, який після ви
ходу в загальну циркуляцію повер
тається і фіксується на слизовій обо
лонці кишечнику для виконання ло
кальних захисних функцій. У ділян
ці деструкції слизової оболонки на
копичується слиз, підвищується йо
го в'язкість, порушується нормобіо
ценоз мікрофлори, що зумовлює ак
тивне розмноження бактероїдів,
здатних руйнувати sIgA, створюючи

сприятливі умови для транслокації
мікроорганізмів у навколишнє сере
довище [8, 9]. Алгоритм такого фено
мену представлений на рисунку.
Таким чином, з усіх показників
місцевого імунітету достовірні змі
ни стосуються лише sIgA та лізоци
му. У міру прогресування деструк
тивного процесу у ЧВ концентрація
sIgA та лізоциму суттєво зменшуєть
ся, при гангренозному ГА вони прак
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ
С. П. Кравченко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

THE WAYS TO IMPROVE SURGICAL TREATMENT
OF PILONIDAL DISEASE
S. P. Kravchenko
Ukrainian Academy of Medical Dental, Poltava
ілонідальна хвороба (ПХ) є
поширеним проктологіч
ним захворюванням, її вияв
ляють у 3 — 5% працездат
ного населення [1 — 3]. У більшості
хворих першим проявом є нагно
єння епітеліальних куприкових хо
дів (ЕКХ) з подальшим формуван
ням нориць [4, 5].
Єдиним способом радикального
лікування захворювання є хірур
гічний [5, 6]. Незважаючи на три
валість вивчення проблеми і безліч
варіантів оперативних втручань, їх
результати не можна назвати за
довільними через тривале (від 14 до
63 діб) загоєння ран крижово—ку
прикової ділянки, високу частоту ре
цидивів (від 2 — 11 до 30 — 40%) і
післяопераційних ускладнень (від
2,5 до 53%) [3, 4, 6]. Все це зумовлює
збільшення тривалості лікування і
періоду непрацездатності пацієнтів,
значне погіршення якості їх життя.
Основною причиною незадо
вільних результатів лікування ПХ є
гнійно—запальні ускладнення (ГЗУ).
З метою зменшення частоти ГЗУ ак
тивно застосовують з профілактич
ною метою антибактеріальні препа
рати, проте, це недостатньо ефек
тивно [6].
Для поліпшення результатів ліку
вання потрібний диференційова
ний підхід до вибору оперативного
лікування. Запропоновані численні
методики оперативного лікування
ПХ [1, 7].
Під час розробки нових способів
оперативного лікування увагу ак
центують на результатах операції
(зокрема, частоті рецидивів), ана
томічних особливостях ділянки
оперативного втручання [1, 6, 7],

П
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Реферат
Проведений аналіз результатів лікування 54 пацієнтів з приводу пілонідальної хво'
роби (ПХ) за період 2011 — 2013 рр. Впровадження запропонованої в клініці мето'
дики зашивання рани після оперативного втручання з приводу ПХ сприяло змен'
шенню частоти виникнення післяопераційних ускладнень, поліпшенню резуль'
татів лікування пацієнтів. Поєднання двошарового горизонтального шва на різних
рівнях підшкірного прошарку та вертикальних вузлових швів шкіри забезпечило
можливість загоєння рани первинним натягом без тривалого заповнення раново'
го дефекту грануляціями.
Ключові слова: пілонідальна хвороба; епітеліальні куприкові ходи; лікувальна
тактика.

Abstract
Analysis of the surgical treatment results in 54 patients, suffering pilonidal disease in
2011 — 2013 yrs, was done. Introduction of procedure, proposed in the clinic, for the
operative wound closure after pilonidal disease surgical treatment have promoted the
postoperative morbidity rate reduction and the patients treatment results improvement.
A summation of a two—layered horizontal suture on different levels of subcutaneous
layer and of vertical knot cutaneous sutures have guaranteed the possibility of the
wound healing by a primary tension fashion, without durable filling of the wound defect
with granulations.
Key words: pilonidal disease; еpithelial coccygeal channel; tactic of treatment.

особливостях будови новосформо
ваної міжсідничної щілини [6, 7], за
стосуванні того чи іншого шовного
матеріалу [5, 6], місцевому застосу
ванні того чи іншого медичного за
собу [6] тощо.
Проте, ці підходи, незважаючи на
перспективність, недостатньо впли
вають на частоту післяопераційних
ускладнень.
Отже, проблема хірургічного
лікування ПХ має важливе практич
не й наукове значення, а велика час
тота післяопераційних ГЗУ змушує
шукати нові підходи до її вирішення.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На базі проктологічного відді
лення Полтавської обласної клініч
ної лікарні в період 2011 — 2013 рр.
проведене хірургічне лікування 54

пацієнтів з приводу ПХ. Вік хворих
від 17 до 45 років, у середньому (34 ±
2) роки. Більшість пацієнтів — чо
ловіки.
Залежно від методики зашивання
рани хворі розподілені на дві групи.
У 21 хворого (основна група) рану
зашивали за запропонованою мето
дикою. В групі порівняння з 33 хво
рих у 5 (15,2%) — операцію заверше
но підшиванням країв рани до її дна,
у 10 (30,3%) — рану не зашивали, у 18
(54,55%) — накладений глухий шов
за Донатті. Результати лікування
оцінювали за наявністю чи відсут
ністю ускладнень загоєння рани.
Об'єм операційної рани визнача
ли шляхом множення ширини, до
вжини та глибини в сантиметрах. В
обох групах об'єм операційної рани
становив у середньому (160 ± 2,1)
см3.
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З огляду на дані літератури про
залежність перебігу ранового про
цесу від адекватної мікроциркуляції
тканин [8 — 10], нами проведене
дослідження стану мікроциркуляції
шкіри ділянки оперативного втру
чання у пацієнтів обох груп з вико
ристанням лазерної допплерівської
флуометрії (ЛДФ) за допомогою
аналізатора ЛАКК—02 (ТОВ НВП
"ЛАЗМА", Росія). Датчик встановлю
вали на шкіру в ділянці лінії швів.
Показники визначали у поло
женні хворого лежачи, при темпера
турі повітря 22 — 25°С, протягом 10
хв, з подальшою обробкою отрима
них даних. За даними ЛДФ обчислю
вали такі показникі.
1. Показник мікроциркуляцїї
(ПМ), що відображає середній рі
вень перфузії (середній потік ерит
роцитів) в одиниці об’єму тканини
за одиницю часу, у відносних (пер
фузійних або умовних) одиницях.
2. Середньоквадратичне відхи
лення (σ) амплітуди коливань кро
вотоку від величини ПМ, що відоб
ражає середнє коливання перфузії
відносно середнього значення пара
метра мікроциркуляторного потоку,
або флаксу ("flux").
3. Коефіцієнт варіації (Кv), що
відповідає відношенню між мін
ливістю перфузії (флаксом) і серед
ньою перфузією (ПМ), Кv = σ/ПМ ×
100, свідчить про вклад вазомотор
ного компоненту в загальну моду
ляцію тканинного кровотоку. Чим
він вище, тим більше вазомоторна
активність судин.
За цими параметрами визначали
інтегральну оцінку мікроциркуляції
досліджуваної ділянки тканини.
Після амплітудно—частотної оброб
ки отриманого сигналу та його ма
тематичного аналізу оцінювали вне
сок різних ритмічних складових
флаксу в ЛДФ—грамі і визначали по
казники нейрогенної та міогенної
активності судинного русла. Оціню
вали співвідношення механізмів ак
тивної і пасивної регуляції мікро
кровотоку. Робота активних меха
нізмів визначається міогенною і
нейрогенною активністю прекапі
лярних вазомоторів; пасивних —
градієнтом тиску у венозній частині
кровотоку і притоком крові, пов'яза
ним з скороченнями серця.

4. Нейрогенну активність пре
капілярних мікросудин визначали
за максимальною амплітудою по
вільних коливань α—ритму в діапа
зоні 1,2 — 3,6 за 1 хв (0,02 — 0,06 Гц)
— АmахН. Діагностичне значення
нейрогенних коливань полягає у
можливості оцінювати периферій
ний опір артеріол (вхід мікроцирку
ляторного русла).
5. Міогенна актівність, зумовлена
активністю міоцитів резистивних
прекапілярних судин і сфінктерів,
що працюють за механізмом пейс
мекера. Характеризується ампліту
дою низькочастотних коливань
(АmахМ, діапазон повільних хвиль LF
— low frequency — 4 — 12 за 1 хв —
0,06 — 0,2 Гц), пов'язаною з зміною
просвіту артеріол, осциляцією кро
вотоку в них. За цим показником
оцінювали тонус м'язів стінки пре
капілярів, що регулюють приток
крові до нутритивного русла.
6. АHF (АmахД) — амплітуда висо
кочастотних (13 — 24 за 1 хв — 0,2 —
0,6 Гц) коливань (HF — high frequen
cy), пов'язана з дихальними екс
курсіями. Місцем локалізації дихаль
них ритмів в системі мікроцирку
ляції є венули. Значення АHF, що ко
релюють з ПМ, характеризують стан
венозного відтоку з мікроциркуля
торного русла.
7. В діапазоні 50 — 180 коливань
за 1 хв (0,6 — 1,6 Гц) визначали ам
плітуду пульсової хвилі (ACF — car
diodependet frequency) — кардіо
ритм, пов'язаний з пульсовим кро
вотоком (АmахC). Даний показник
визначає артеріальний приток крові
і змінюється залежно від тонусу ре
зистивних судин і об'єму циркулю
ючої крові в мікроциркуляторному
руслі.
8. Діапазон 0,0095 — 0,02 Гц (дуже
повільні хвилі — VLF — very low fre
quency, AmахЕ) характеризує зміни
кровотоку, зумовлені функціонуван
ням ендотелію (викиданням вазоак
тивних субстанцій). Зміна амплітуди
у цьому діапазоні дозволяє оцінити
ступінь дисфункції ендотелію.
9. Тонус м'язів (ТМ) прекапіляр
них резистивних мікросудин, виз
начають за формулою: ТМ =
σ/АmахМ. Показник обернено про
порційний
амплитуді
флаксів
міогенного діапазону.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 2

10. Нейрогенний тонус (НТ) пре
капілярних резистивних мікросу
дин визначають за формулою: НТ =
σ/АmахН.
11. Показник шунтування (ПШ)
дозволяє оцінити співвідношення
шунтового та нутритивного крово
току в системі мікроциркуляції, це
співвідношення амплітуди нейро
генного та міогенного ритму мікро
циркуляції.
Датчик встановлювали на шкіру в
ділянці оперативного доступу напе
редодні операції та безпосередньо
після накладання швів перед накла
данням пов'язки.
Цифровий сигнал обробляли за
допомогою програми "LDF 2.2.509".
У пацієнтів основної групи опе
раційну рану зашивали за розробле
ним в клініці способом, що передба
чав поєднане використання особли
вого горизонтального шва і вузло
вих швів.
1. Шкіру проколювали голкою на
відстані 1,5 см до середини від краю
рани, проводили крізь дерму та
верхні шари підшкірного прошарку,
виколювали голку в порожнині ра
ни, подальшими стібками захоплю
вали крижову фасцію та нижні шари
підшкірного прошарку поперемін
но по 1 см з кожного краю рани.
Дійшовши до відстані 1,5 см до сере
дини з протилежного краю рани,
проколювали голку крізь дерму та
верхні шари підшкірного прошарку,
виводячи край лігатури з іншого бо
ку рани.
2. Шкіру проколювали голкою на
відстані 1,5 см до середини від краю
рани, проводили голку крізь дерму,
виколювали її в порожнині рани, по
дальшими стібками захоплювали
підшкірний прошарок на рівні по
верхневої фасції поперемінно по 1
см з кожного краю рани. Дійшовши
до відстані 1,5 см до середини з про
тилежного краю рани, проколювали
голку крізь дерму, виводячи край
лігатури з іншого боку рани.
3. Зв'язували кінці лігатур з обох
країв операційної рани, уникаючи
перетягування швів (рис. 1, шви АВ та
А1В1).
4. Накладали один або два вузло
вих вертикальних шва, залежно від
довжини ранового дефекту, через
центральну частину операційної ра
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ни для кращої адаптації її країв та
зменшення навантаження на гори
зонтальні шви (рис. 2, шов С).
Методика накладання швів від
різняється від існуючих тим, що лі
гатури двошарового горизонталь
ного шва зав'язували на відстані 1,5
см до середини від країв рани з обох
кінців. Це створювало умови для
уникнення розходження країв після
зняття вузлових швів при нагноєнні,
що важливо для зменшення площі
рани, що загоюватиметься вторин
ним натягом. Ще однією відмін
ністю є використання одного чи
двох вузлових швів, що забезпечу
ють адаптацію країв рани, при цьо
му їх можна зняти при виникненні
ГЗУ для адекватного дренування зо
ни нагноєння без розкриття всієї
операційної рани. Цей прийом ніве
лює недоліки горизонтальних швів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оптимальні умови для приско
рення загоєння операційної рани,
як правило, забезпечує глухий шов
тканин, що дозволяє рані гоїтися
первинним натягом і сприяє утво
ренню естетичного рубця, без дов
готривалого процесу заповнення
ранового дефекту грануляціями, як
при підшиванні країв рани до дна.
За даними літератури [1, 3, 4, 7],
існуючі способи зашивання рани
після операцій з приводу ЕКХ (П—
подібні шви за Донатті через всі ша
ри рани, закриття рани шляхом пе
реміщення
шкірно—підшкірних
клаптів) мають суттєві недоліки:
значне натяжіння дерми та напру
ження швів, що погіршує кровопос
тачання тканин, і, як наслідок, ство
рення сприятливих умов для виник
нення інфекції [5, 6].
Для підтвердження думки про
важливість покращення трофіки
тканин з метою попередження ра
нових ускладнень при ПХ дослідже
но мікроциркуляцію тканин опе
раційної рани залежно від виду її за
шивання у хворих обох груп.
Встановлено, що зашивання ра
ни за запропонованим способом за
безпечує кращий кровоток тканин,
що оцінювали за показниками
мікроциркуляції в динаміці (див.
таблицю).
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Рис. 1.
Шви на рівні підшкірного прошарку та фасцій.

АВ

С

1,5 см

А1В1

1,5 см

Рис. 2.
Кінці горизонтального шва (АВ та А1В1) зав'язані.
Накладений один вертикальний вузловий шов шкіри (С).

Показники мікроциркуляції в
обох групах до операції достовірно
не різнились.
Після накладання швів у пацєнтів
групи порівнянні спостерігали до
стовірне зменшення (р<0,05) ПМсер
— на 21,6% відносно такого до опе
рації і на 8,9% — в основній групі.
Показник змінної складової пер
фузії (σ) після операції в основній
групі достовірно не різнився (р>
0,05) від такого до операції та у хво
рих групи порівняння. В групі по
рівняння цей показник був до
стовірно менше (р<0,05), ніж до опе
рації. Це свідчило про зменшення
модуляції кровотоку та зумовлене

зменшенням інтенсивності функці
онування механізмів активного кон
тролю мікроциркуляції.
У пацієнтів основної групи Кv
після операції був недостовірно
більше (р>0,05), ніж в групі порів
няння, проте, в комплексі з значним
зменшенням ПМсер та σ це свідчило
про зменшення перфузії м'яких тка
нин ділянки оперативного втручан
ня.
Антибіотикопрофілактику
у
пацієнтів обох груп проводили з ви
користанням препаратів, до яких бу
ли максимально чутливі збудники,
відповідно до мікробіологічного
статусу клініки. Достовірної різниці

Ïîêàçíèêè ì³êðîöèðêóëÿö³¿ ó õâîðèõ â äèíàì³ö³
Ïîêàçíèê
ì³êðîöèðêóëÿö³¿

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
ïîð³âíÿííÿ (n=33)
îñíîâí³é (n=21)
ï³ñëÿ
ï³ñëÿ
äî îïåðàö³¿
äî îïåðàö³¿
íàêëàäàííÿ
íàêëàäàííÿ
øâ³â
øâ³â

ÏÌñåð, ïô.îä.
5,98 ± 0,33
4,69 ± 0,18
6,04 ± 0,42
5,15 ± 0,15*Δ
σ, ïô.îä.
1,06 ± 0,08
0,84 ± 0,06
1,04 ± 0,09
0,88 ± 0,07*
Êv, %
18,32 ± 1,14
16,22 ± 1,21
17,51 ± 1,11
16,98 ± 1,32
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ
ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: * – äî îïåðàö³¿;
Δ
– â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ (ð<0,05).
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застосованих антибіотиків та ре
жимів їх використання в групах не
було.
В групі порівняння при підши
ванні країв рани до дна часткова або
повна неспроможність швів на тлі
ГЗУ виникла у 2 (40%) хворих, після
накладання глухого шва (в основно
му вертикального шва за Донатті)
нагноєння операційної рани виник
ло у 7 (38,9%), ще у 2 (11,1%) — част
кове розходження країв рани.
В основній групі нагноєння опе
раційної рани виникло у 5 (23,8%)
хворих, розходження країв рани не
спостерігали.
Тривалість лікування хворих у
стаціонарі в основній групі станови
ла у середньому (9 ± 2) дні; в групі

порівняння — (13 ± 1) день, при ве
денні рани "відкритим способом" —
(12 ± 2) дні, амбулаторно — ще (14 ±
4) дня.
Позитивні результати досліджен
ня, зокрема, зменшення частоти ви
никнення післяопераційних рано
вих ускладнень та зменшення пері
оду непрацездатності хворих дають
підстави рекомендувати розробле
ний спосіб зашивання рани після
операції з приводу ПХ в широку ме
дичну практику.

ВИСНОВКИ
1. Запропонована та впровадже
на в клініці методика зашивання ра
ни після оперативного втручання з
приводу ПХ має переваги у порів

нянні з існуючими способами, за
безпечує покращення результатів
лікування пацієнтів.
2. Поєднання двошарового гори
зонтального шва на різних рівнях
підшкірного прошарку та верти
кальних вузлових швів шкіри дозво
ляє оптимально зашити рану, що за
безпечує можливість загоєння пер
винним натягом без тривалого за
повнення ранового дефекту грану
ляціями.
3. Зашивання рани з використан
ням запропонованого способу за
безпечує кращий кровоток тканин,
що підтверджене динамікою показ
ників мікроциркуляції.
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КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ
ПРИ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ
И. В. Иоффе, В. В. Лесной

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
CORRECTION OF ENTERAL INSUFFICIENCY SYNDROME
IN PATIENTS, SUFFERING DIFFUSE PERITONITIS
I. V. Ioffe, V. V. Lesnoy
Lugansk State Medical University
дними из наиболее важ
ных элементов комплекс
ного лечения распростра
ненного перитонита явля
ются устранение причины его воз
никновения и эффективная санация
брюшной полости [1 — 3]. В настоя
щее время существуют различные
методы обработки брюшины, пре
дусматривающие использование
ультразвуковых технологий, лазер
ного облучения, озонотерапии, эле
ктроимпульсного воздействия и др.
[4, 5]. Применение этих методов
способствуют значительному повы
шению эффективности лечения, од
нако некоторые вопросы, касающи
еся санации брюшной полости и
уменьшения уровня бактериальной
обсемененности брюшины, не ре
шены. В некоторых ситуациях не
возможно во время однократной
интраоперационной санации пол
ностью удалить патогенную микро
флору [6].
По данным литературы, в стра
нах ЕС от инфекций, обусловлен
ных микроорганизмами, имеющи
ми множественную лекарственную
устойчивость, умирают более 25 000
пациентов в год. Представители
объединенной рабочей группы Ев
ропейского центра по контролю и
профилактике заболеваний (Euro
pean Centre for Disease Prevention
and Control — ECDC) и Европейско
го агентства по оценке лекарствен
ных средств (European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products —
EMEA) особо отметили, что в 70 —

О
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Реферат
Проанализированы результаты лечения 65 больных по поводу разлитого перито'
нита. Для санации брюшной полости и деконтаминации кишечника использовали
адаптированные селективные полибактериофаги (пиобактериофаг поливалент'
ный, интести—бактериофаг, колипротейный). Оценивали состояние брюшной
полости при программированной релапаротомии; проводили бактериологичес'
кое исследование отделяемого по назоинтестинальному зонду, перитонеального
экссудата; по данным ультразвукового исследования (УЗИ) оценивали восста'
новление моторно—эвакуаторной функции кишечника. Применение предложен'
ной методики способствовало более раннему восстановлению моторной, барь'
ерной функций кишечника, устранению синдрома энтеральной недостаточности
(СЭН).
Ключевые слова: разлитой перитонит; синдром энтеральной недостаточности;
бактериофаг; релапаротомия.

Abstract
The results of treatment of 65 patients, suffering diffuse peritonitis, were analyzed. For
the abdominal cavity sanation and intestinal decontamination the adopted selective
bacteriophages (polyvalent pyobacteriophage, intesti—bacteriophage, and the col'
iproteus one) were applied. The abdominal cavity state was estimated while doing a
programmed relaparotomy. Bacteriologic investigation of exudate, excreted along
nasointestinal probe, and of peritoneal exudate was conducted. The intestinal motor—
evacuation function restoration was estimated in accordance to data of ultrasono'
graphic investigation. Application of the procedure proposed have promoted earlier
restoration of intestinal motor and the barrier functions, and elimination of enteral insuf'
ficiency syndrome.
Key words: diffuse peritonitis; syndrome of enteral insufficiency; bacteriophage; rela'
parotomy.

90—е годы прошлого века не был
открыт ни один новый класс анти
биотиков, лишь в 2000—е годы по
явились препараты классов цикли
ческих липопептидов и оксазолиди
нонов [7].
В связи с уменьшением эффек
тивности антибактериальной тера
пии, образованием устойчивых к
большинству известных антибиоти
ков штаммов микроорганизмов, по
явились сообщения об успешном
применении бактериофагов для ле

чения гнойных, ожоговых ран, уро
генитальных инфекций и других за
болеваний.
Цель исследования: обосновать
целесообразность
применения
адаптированных бактериофагов для
коррекции СЭН у больных при раз
литом перитоните.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
лечения 65 больных, оперирован
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ных в хирургических отделениях
больниц Луганской области в пери
од 2013 — 2015 гг. по поводу разли
того перитонита. Для сравнительно
го анализа больные распределены
на 2 группы: у 33 больных (основная
группа) проводили комплексное ле
чение перитонита полуоткрытым
методом с применением програм
мированной этапной санации. При
меняли разработанную в клинике
методику: после выполнения основ
ного этапа операции и санации
брюшной полости с применением
осмо—сбалансированных раство
ров, в брюшную полость вводили
200 мл поливалентного пиобакте
риофага и накладывали закрытую
лапаростому. После операции в це
лях селективной деконтаминации
кишечника после санации назоин
тестинального зонда изотоничес
ким раствором натрия хлорида вво
дили 200 мл бактериофага, экспози
ция 30 мин. Для кишечного лаважа
применяли следующие бактериофа
ги: секстафаг (пиобактериофаг по
ливалентный), интести—бактерио
фаг, колипротейный. По истечение
этого периода интестинальное дре
нирование осуществляли пассивно.
Такие манипуляции проводили че

Òàáëèöà 1.

рез каждые 6 ч в течение всего пери
ода нахождения интестинального
зонда и при повторной лапарото
мии. Интестинальный зонд удаляли,
лапаротомную рану закрывали при
достоверном уменьшении тяжести
эндогенной интоксикации, что оце
нивали с использованием коэффи
циента энтеральной недостаточно
сти.
У 32 больных (контрольная груп
па) лечение проводили в соответст
вии с общепринятыми стандартами
(назоинтестинальная интубация, са
нация и дренирование брюшной
полости, фракционный кишечный
лаваж, селективная деконтаминация
кишечника с применением физио
логического раствора глюкозы, про
граммная релапаротомия с исполь
зованием для перитонеального ла
важа декасана).
Группы существенно не различа
лись по клиническим показателям
(пол, возраст, общее состояние
больных). Анализировали такие
критерии: состояние брюшной по
лости при последующей програм
мированной релапаротомии; дан
ные бактериологического исследо
вания отделяемого по назоинтести
нальному зонду, перитонеального
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экссудата; восстановление мотор
но—эвакуаторной функции кишеч
ника по данным УЗИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Во время программированной
релапаротомии в основной группе
после второй манипуляции отмеча
ли положительную динамику тече
ния воспалительного процесса в
брюшной полости у 31 пациента; в
контрольной группе у 17 больных
сохранялся серозно—гнойный или
гнойно—фибринозный экссудат,
особенно в отлогих местах, налет
плотного фибрина, что было источ
ником последующих внутрибрюш
ных осложнений (табл. 1).
Необходимость проведения про
граммированной релапаротомии
на основании балльной шкалы
оценки тяжести СЭН подтверждена
интраоперационными находками в
брюшной полости. Хотя в целом у
большинства больных наблюдали
положительную динамику измене
ний в брюшной полости, в частнос
ти, выраженности воспалительного
процесса, уменьшение расширен
ных петель кишечника, появление
спонтанной
перистальтической
волны, однако у 11 больных в полос
ти таза сохранялись остатки некро
тизированных тканей, у 6 — обнару
жено формирование межпетель
ных, пристеночных абсцессов, у 7 —
гнойные наложения вокруг лигатур,
у 2 — петли кишечника создавали
ангуляцию, у 26 — в пространстве
между брюшной стенкой, петлями
кишечника и дренажами выявлены
большие скопления гнойно—фиб
ринозной массы, причем у некото
рых из них — по 2 — 3 очага на раз
ном уровне брюшной полости, у од
ного больного выявлена деструкция
тонкой кишки, выполнена резекция
измененного участка, у 3 — частич
ный некроз большого сальника, у
одной больной — некроз двух саль
никовых отростков.
После операции определяли ко
личество и характер отделяемого
кишечника по назоинтестинально
му зонду.
В 1—е сутки после операции по
зонду у больных основной и кон
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трольной групп выделялось 1300 —
1600 мл застойного содержимого
кишечника с неприятным запахом.
На 2 — 3—и сутки количество отде
ляемого у больных основной груп
пы значительно уменьшалось, оно
становилось прозрачнее, исчезал
запах; в контрольной группе такие
изменения выявляли на 4 — 5—е сут
ки (табл. 2).
Для оценки эффективности ли
тического действия бактериофагов
при остром разлитом перитоните
проведено сравнительное изучение
микробного пейзажа экссудата
брюшной полости и отделяемого по
назоинтестинальному зонду.
Исходный уровень бактериаль
ной контаминации у больных ос
новной и контрольной групп был
одинаковым. В содержимом тонко
го кишечника и экссудате брюшной
полости выявляли одни и те же виды
микроорганизмов. Однородность
выделенных культур свидетельство
вала о бактериальной транслока
ции. Микробный пейзаж экссудата у
большинства больных представлен
ассоциациями аэробно—анаэроб

ных возбудителей и соответствовал
таковому в содержимом органа,
перфорация (воспаление) которого
являлась причиной возникновения
перитонита. В содержимом тонкого
кишечика определяли как типичные
представители микрофлоры этой
экологической ниши (стафилокок
ки, стрептококки, энтерококки, аэ
робные бациллы), так и микроорга
низмы, составляющие фекальную
микрофлору (клебсиеллы, клостри
дии, бактероиды).
Включение в комплекс лечебных
мероприятий кишечного лаважа с
бактериофагами оказалось эффек
тивным во всех наблюдениях. При
сопоставлении данных клинико—
лабораторных исследований уста
новлено, что у больных основной
группы течение послеоперацион
ного периода практически не со
провождалось вздутием живота. К
концу 1—х суток лечения восстано
вилась перистальтика кишечника.
На 3—и сутки дебит отделяемого из
зонда уменьшился до 0,2 — 0,4 л. В
среднем на 1 — 2 сут раньше восста
новилась функция кишечника по

сравнению с таковой у больных
контрольной группы.
При этом от 1—х до 4—х суток
по данным УЗИ у больных основной
группы отмечали положительную
динамику: уменьшение диаметра
тонкой кишки, исчезновение отека,
появление складчатости, нормали
зацию размеров.
Таким образом, при этапном ле
чении острого разлитого перитони
та с каждой последующей манипуля
цией происходит смещение мик
робного пейзажа перитонеального
экссудата в сторону ассоциаций ми
кроорганизмов и замещения вне
больничных штаммов антибиоти
корезистентными госпитальными.
При назначении эмпирической ан
тибактериальной терапии необхо
димо учитывать не только проис
хождение распространенного пе
ритонита, но и планируемый метод
ведения больного. При использова
нии комбинированных адаптиро
ванных бактериофагов возникнове
ние резистентных штаммов микро
организмов не наблюдали.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСТРОЇ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ
ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
О. І. Дронов, Ю. П. Бакунець, Є. С. Козачук, І. М. Токарчук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Київський міський центр хірургії захворювань печінки, жовчних проток та підшлункової залози імені В. С. Земскова

PROGNOSTICATION OF AN ACUTE POSTRESECTIONAL
HEPATIC INSUFFICIENCY
О. І. Dronov, Yu. P. Bakunets, E. S. Kozachuk, І. М. Тоkarchuk
Bogomolets National Medical University, Kyiv,
Kiev city center of surgery of liver disease, biliary tract and pancreas named after Zemskov
ікування хворих з приводу
поширеного вогнищевого
ураження печінки є надзви
чайно складним завданням.
Метод лікування визначають залеж
но від стану та віку хворого, гісто
логічної характеристики вогнища
ураження, локалізації первинної
пухлини, співвідношення з суміжни
ми органами, розмірів і кількості во
гнищ, функціонального стану печін
ки, об'єму залишкової паренхіми ор
гана. Основним методом лікування
вогнищевого ураження печінки є
хірургічний [1]. Лише хірургічне
лікування забезпечує одужання та
суттєве збільшення тривалості жит
тя пацієнтів. За великого об'єму ре
зекції печінки частота ускладнень
становить 20 — 60%, гостру ППН
спостерігають у 0,7 — 50% хворих
[2]. Сучасні критерії резектабель
ності печінки значно розширені й
обмежуються в основному об'ємом
залишкової паренхіми та функці
ональною спроможністю органа,
що є основною причиною виник
нення гострої ППН [3]. В структурі
причин летальності після резекції
печінки ППН посідає провідне
місце, її частота сягає 50% [4]. Єди
ним шляхом уникнення цього гріз
ного ускладнення є його прогнозу
вання та виконання профілактич
них заходів.

Л

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження й комплексного лікування
186 пацієнтів з приводу вогнищево
го ураження печінки, яким здійсне
но резекцію органа в період з 2009

Реферат
Прогнозування гострої пострезекційної печінкової недостатності (ППН) є не'
обхідним моментом перед плануванням резекції печінки, дозволяє в деяких ситу'
аціях провести профілактичні заходи й уникнути цього тяжкого ускладнення. Для
покращання результатів хірургічного лікування хворих з приводу вогнищевого
ураження печінки прогнозували можливість виникнення ППН шляхом впроваджен'
ня відповідної передопераційної підготовки та хірургічної тактики. Основним за'
вданням дослідження було визначення діагностичної та прогностичної цінності
методів дослідження та розробка прогностичного алгоритму виникнення гострої
ППН.
Ключові слова: вогнищеве ураження печінки; прогнозування гострої постре'
зекційної печінкової недостатності; резекція печінки.

Abstract
An acute postresection hepatic insufficiency (PHI) constitutes a necessary moment
before the hepatic resection planning, permits in some situations to conduct prophy'
lactic measures and to avoid this severe complication. Possibility of PHI occurrence
was prognosticated for results of surgical treatment improvement in patients, suffering
focal hepatic affection, using introduction of certain preoperative preparation and sur'
gical tactics. The main task of the investigation was to determine the diagnostic and
prognostic value of the investigation methods and elaboration of prognostic algorithm
of an acute PHI occurrence.
Key words: hepatic focal affection; prognostication of an acute postresectional hepat'
ic insufficiency; hepatic resection.

по 2014 р. Чоловіків було 84 (45,2%),
жінок — 102 (54,8%). Вік хворих ста
новив у середньому (53,5 ± 11,4) ро
ку.
Аналізуючи та систематизуючи
морфологічні особливості вогни
щевого ураження печінки у хворих,
ми звернули увагу на його різно
маніття. Для зручності вогнищеве
ураження печінки розподілене на
дві групи — первинне й вторинне.
Первинне ураження печінки ви
явлене у 152 (41,4%) оперованих
хворих, вторинне — у 218 (58,6%).
Первинним вважали непухлинне
ураження, доброякісні і первинні
злоякісні пухлини печінки.
Непухлинне ураження печінки
спостерігали у 42 (27,6%) пацієнтів,
в тому числі ехінококові кісти — у
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57%, прості кісти — у 9,5%, абсцеси
— у 28,6%, гематоми — у 4,8%.
Доброякісні пухлини діагносто
вані у 56 (36,8%) пацієнтів, в тому
числі гемангіома — у 67,8%, фокаль
на вузлова гіперплазія — у 3,6%, те
ратома — у 3,6%, гамартома — у 25%.
Злоякісні пухлини виявлені у 54
(35,5%) пацієнтів, зокрема, гепато
целюлярний рак — у 59,3%, хол
ангіоцелюлярний рак — у 14,8%,
первинний карциноїд печінки — у
14,8%, саркома печінки — в 11,1%.
До вторинного ураження печін
ки віднесені колоректальні і неколо
ректальні метастази. З приводу ко
лоректальних метастазів оперовані
102 (46,8%) пацієнта, в тому числі
раку правої половини ободової
кишки — 17,6%, лівої половини —
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47,1%, прямої кишки — 35,3%. З при
воду неколоректальних метастазів
оперовані 116 (53,2%) пацієнтів, зо
крема, раку та нейроендокринних
пухлин підшлункової залози —
10,3%, раку шлунка — 19%, жовчного
міхура — 27,7%, нирки — 1,7%, над
ниркових залоз — 1,7%, грудної за
лози — 1,7%, саркоми — 6,9%, яєчни
ка — 3,4%, тонкої кишки — 1,7%, пух
лини Клацкіна — 22,5%, меланоми
шкіри — 1,7%.
Резекцію печінки здійснювали в
обсязі економної та розширеної. В
основу такого розподілу покладе
ний сегментарний поділ печінки за
Couinaud (1975). Для усунення тер
мінологічних розбіжностей позна
чення резекції печінки у 2000 р.
Міжнародна асоціація гепатологів
запропонувала Брисбейнську кла
сифікацію резекції печінки, в основу
якої покладений анатомічний роз
поділ печінки на секції.
Економна резекція печінки вико
нана у 114 (61,3%), розширена — у
72 (38,7%) пацієнтів. До економної
резекції печінки віднесені атипова
резекція — здійснена у 26 (22,8%)
хворих, сегментектомія — у 48
(42,1%), бісегментектомія — у 34
(29,8%), в тому числі секціоектомія
та трисегментектомія — у 6 (5,3%).
Розширена резекція печінки вико
нана у 72 (38,7%) пацієнтів, у тому
числі гемігепатектомія правобічна
— у 36 (50%), лівобічна — у 26
(36,1%); розширена гемігепатек
томія — у 10, в тому числі три
секціоектомія правобічна — у 8
(11,1%), лівобічна — у 2 (2,8%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Для покращення результатів ліку
вання з метою уникнення гострої
ППН здійснювали заходи з її про
гнозування, для чого визначали за
лишковий об'єм паренхіми печінки
та її функціональну спроможність.
Всі існуючі методи визначення об
сягу резекції печінки передбачають

обчислення лише необхідного за
лишкового об'єму нормально функ
ціонуючої паренхіми печінки. З ме
тою прогнозування ППН визначали
об'єм та функціональний стан па
ренхіми печінки з подальшим об
численням обсягу резекції.
Застосування запропонованого
нами методу дозволяє встановити
об'єм залишкової паренхіми печін
ки шляхом здійснення віртуальної
резекції з використанням КТ—во
люметрії та визначити кількість
функціонально спроможних гепа
тоцитів шляхом гепатосцинтигра
фії. Визначення коефіцієнту резекції
печінки дало можливість поєднати в
один розрахунок об'єм та функцію
залишкової паренхіми печінки, про
гнозувати ймовірність виникнення
гострої ППН (пат. України на корис
ну модель 100938 "Спосіб прогнозу
вання гострої пострезекційної пе
чінкової недостатності").
Обчислення проводили у два ета
пи.
Перший етап:
ω =V1/V2;
ω — коефіцієнт об'єму (маси) за
лишкової паренхіми печінки;
V1 — об'єм паренхіми, що зали
шається, см3;
V2 — загальний об'єм неураженої
паренхіми, см3;
Другий етап:
F = ω × ρ/100;
F — коефіцієнт резекції печінки;
ρ — кількість функціонально спро
можних гепатоцитів у залишеній ча
стині органа, %.
За результатами визначення ко
ефіцієнту резекції печінки пацієнти
розподілені на 5 груп. В групі І ко
ефіцієнт становив 0,25 і більше, в
групі ІІ — від 0,24 до 0,22, в групі ІІІ —
від 0,21 до 0,19, в групі ІV — від 0,18
до 0,15; в групі V — 0,14 і менше.
В І групі оперовані 62 (33,3%)
пацієнта, гостру ППН не спостеріга
ли, після операції ускладнення ви
никли у 6 (9,7%) пацієнтів, всі паці
єнти живі.

В ІІ групі оперовані 50 (26,9%)
пацієнтів, ППН виникла у 2 (4%),
післяопераційні ускладнення — у 10
(20%), всі пацієнти живі.
В ІІІ групі оперовані 40 (21,5%)
пацієнтів, ППН виникла у 6 (15%),
післяопераційні ускладнення — у 16
(40%), померли 2 (5%) хворих.
В ІV групі оперовані 26 (14%)
пацієнтів, ППН виникла у 12 (46,1%),
післяопераційні ускладнення — у 24
(92,3%), померли 4 (23,1%) хворих.
В V групі оперовані 8 (4,3%)
пацієнтів, ППН виникла в усіх, після
операційні ускладнення — в усіх, всі
хворі померли.
В усіх пацієнтів, яким планують
виконання резекції печінки, особли
во з приводу поширеного ураження
паренхіми печінки, необхідне про
ведення заходів з прогнозування ви
никнення ППН шляхом визначення
об'єму залишкової паренхіми печін
ки та її функціональної спромож
ності. Оскільки нормальне функці
онування паренхіми печінки відзна
чали лише у 30,5% оперованих
пацієнтів, вважаємо за доцільне виз
начення коефіцієнту резекції печін
ки, що дає можливість поєднати в
один розрахунок об'єм та функцію
залишкової паренхіми.
Таким чином, за коефіцієнту ре
зекції печінки від 0,25 до 0,19 пока
зана резекція органа, оскільки у та
ких хворих відзначено допустиму
частоту виникнення гострої ППН та
летальності. За коефіцієнту резекції
печінки від 0,18 до 0,15 резекція ор
гана не показана. Пацієнтам за наяв
ності гіпербілірубінемії рекомендо
вані заходи жовчної декомпресії, за
наявності стеатозу (у хворих при до
броякісних пухлинах та непухлин
них утвореннях печінки) — дієтоте
рапія, емболізація ворітної вени. За
коефіцієнту резекції печінки більше
0,19 можливе виконання резекції
органа; менше 0,14 — показане
симптоматичне лікування.
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MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER IN OBTURATION
JAUNDICE, CAUSED BY CHOLEDOCHOLITHIASIS,
DEPENDING ON ITS DURATION
V. А. Sipliviy, D. V. Yevtushenko, О. V. Naumova, S. А. Аndreyeshchev, А. V. Yevtushenko
Kharkiv National Medical University
ечение больных по поводу
ОЖ является актуальной
проблемой современной
хирургии. Около 50% боль
ных при клинических признаках
ОЖ поздно обращаются за специа
лизированной медицинской помо
щью, вследствие чего хирургичес
кое вмешательство по восстановле
нию желчеоттока выполняют на фо
не выраженных нарушений функ
ции печени, нередко — синдрома
полиорганной недостаточности,
что сопровождается высоким рис
ком как самой операции, так и воз
никновения послеоперационных
осложнений [1].
При отсутствии хирургической
коррекции билиарной обструкции
возникают изменения как желчных
протоков, так и паренхимы печени
[2]. При этом выраженность морфо
логических изменений печени за
висит от длительности ОЖ [3].
Цель исследования: изучение
морфологических изменений пече
ни при ОЖ, обусловленной холедо
холитиазом, с учетом ее длительно
сти, до и после восстановления жел
чеоттока.

Л

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 184 больных по поводу
обтурационной желтухи (ОЖ), обусловленной холедохолитиазом. Морфологиче'
ские изменения печени изучены у 20 больных. Выделены три группы больных в за'
висимости от длительности ОЖ: до 7 сут, от 8 до 14 сут, более 15 сут, а также груп'
па больных после восстановления желчеоттока. Возникновение ОЖ при холедо'
холитиазе сопровождается выраженными морфологическими изменениями пе'
чени, выраженность которых увеличивается по мере увеличения длительности су'
ществования ОЖ. При ОЖ длительностью 8 сут и более увеличивается объем со'
единительной ткани, уменьшается относительный объем гепатоцитов, увеличи'
вается стромально—паренхиматозный индекс. Восстановление желчеоттока
обеспечивает выраженное уменьшение интенсивности альтеративных и воспали'
тельных изменений в паренхиме печени, активизацию репаративных процессов в
ткани. При холангите, вызванном P. aeruginosa и E. coli, по данным морфологиче'
ских исследований, в печени выявляют диффузный гнойный холангит на фоне
хронических изменений, в соответствии с длительностью существования ОЖ.
Ключевые слова: обтурационная желтуха; холедохолитиаз; морфологические
изменения печени.

Abstract
The results of surgical treatment of 184 patients for obturation jaundice, caused by
choledocholithiasis, were analyzed. Morphological changes of the liver were studied in
20 patients. There were three groups of patients delineated, depending on the obtura'
tion jaundice duration: up to 7 days, from 8 to 14 days, more than 15 days, аnd also a
group of patients after the bile outflow restoration. The obturation jaundice occurrence
in choledocholithiasis is accompanied by significant morphological changes in the liver,
severity of which is enhancing while the obturation jaundice persistence increasing.
While persistence of obturation jaundice through 8 days and more the connective tis'
sue volume is enhancing, a relative volume of hepatocytes is reducing and a stromal—
parenchymatous index is increasing. The bile outflow restoration secures significant
reduction of intensity of alterative and inflammatory changes in hepatic parenchyma, as
well as аctivation of reparative processes in the tissue. In cholangitis, caused by P.
aeruginosa and E. coli, according to morphological investigations data, in the liver a dif'
fuse purulent cholangitis on background of chronic changes in accordance to duration
of the obturation jaundice persists.
Key words: obturation jaundice; choledocholithiasis; morphological changes in the
liver.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ результатов хи
рургического лечения 184 больных
по поводу ОЖ, обусловленной холе
дохолитиазом. Морфологические
изменения печени изучены у 20
больных. В зависимости от длитель
ности желтухи выделены три груп

пы больных: до 7 сут (1—я группа —
8 пациентов), от 8 до 14 сут (2—я
группа — 4 пациента), более 15 сут
(3—я группа — 5 пациентов), а также
группа больных после восстановле
ния желчеоттока [1]. Длительность
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ОЖ у больных 3—й группы от 30 до
61 сут.
Проведено морфологическое
исследование ткани печени, взятой
во время выполнения операции пу
тем краевой биопсии. Материал
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фиксировали в 10% растворе нейт
рального формалина, иссекали ку
сочки толщиной около 4 мм. Мате
риал проводили в спиртах возраста
ющей концентрации, заливали в па
рафин, изготавливали срезы толщи
ной 5 — 6 мкм. Обзорные препара
ты, окрашенные гематоксилином и
эозином, использовали для общей
оценки изменений исследованных
тканей. Для выявления и дифферен
цировки соединительнотканных
структур препараты окрашивали
пикрофусином по ван Гизон и Мал
лори. С помощью ШИК—реакции по
МакМанусу — Хочкису (контроль с
амилазой) выявляли нейтральные
гликозаминогликаны (ГАГ), глико
ген. Для оценки пролиферативной
активности клеток использовали
окраску по Эйнерсону. Гистологиче
ские и гистохимические методики
применяли по общепринятым про
писям [4, 5].
Для оценки выраженности изме
нений печени применяли морфоме
трический метод, с помощью кото
рого определяли относительный
объем гепатоцитов, желчных прото
ков, сосудов и соединительной тка
ни, вычисляли стромально—парен
химатозный индекс.
Изучение окрашеных препара
тов, а также морфометрическое ис
следование проводили с помощью
микроскопа Olympus BX—41 с ис
пользованием программ Olympus
DP—Soft (Version 3:1) и Microsoft
Excel [6].

Îòíîñèòåëüíûé îáúåì ñòðóêòóðíûõ êîìïîíåíòîâ ïå÷åíè
Ñòðóêòóðíûé êîìïîíåíò ïå÷åíè

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ, % ïðè äëèòåëüíîñòè æåëòóõè,
ñóò (x ± m)
äî 7
8 – 14
15 è áîëåå

Ãåïàòîöèòû
66,55 ± 2,07
61,95 ± 2,13
59,55 ± 2,15*
Æåë÷íûå ïðîòîêè
6,55 ± 1,08
6,9 ± 1,11
7,4 ± 1,15
Ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü
5,05 ± 0,96
9,37 ± 1,28*
11,4 ± 1,39*
Ñîñóäû
22,1 ± 1,82
22,25 ± 1,82
21,65 ± 1,81
Ñòðîìàëüíî–ïàðåíõèìàòîçíûé
0,37 ± 0,009
0,48 ± 0,02*
0,50 ± 0,012*
èíäåêñ
Ïðèìå÷àíèå. * – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè
â 1–é ãðóïïå (ð < 0,05)
формированием мелкоочаговых,
реже зональных участков некроза
гепатоцитов, воспалительной ин
фильтрацией воротных каналов и
распространением ее на междоль
ковую строму и паренхиму.

Наряду с воспалительно—дест
руктивными процессами, в печени
обнаружены признаки репаратив
ного процесса: вблизи фокусов не
кроза располагались митотически
активные двухядерные гепатоциты,

Рис. 1.
Микрофото.
Внутриклеточный и внутриканальцевый
холестаз, мелкие очаги некроза
гепатоцитов в центральном отделе
печеночной дольки с лейкоцитарной
инфильтрацией.
Дискомплексация печеночных балок.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×200.

Рис. 3.
Микрофото.
Некроз печеночной дольки
с излитием желчи.
Окраска пикрофуксином по ван Гизон.
Ув. ×200.

Рис. 2.
Микрофото.
Фиброз расширенного воротного
канала с формированием
соединительнотканных септ
в паренхиме печени.
Окраска пикрофуксином по ван Гизон.
Ув. ×200.

Рис. 4.
Микрофото.
Межпортальные соединительнотканные
септы. Капилляризация синусоидных
сосудов, спадение их просветов.
Окраска пикрофуксином по ван Гизон.
Ув. ×200.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным комплексного мор
фологического исследования ин
траоперационных биоптатов пече
ни пациентов 1—й группы, при хо
ледохолитиазе, осложненном ОЖ
длительностью до 7 сут, в ткани пе
чени превалировали признаки внут
риклеточного и внутриканальцево
го холестаза, преимущественно в
центральных отделах долек (рис. 1),
что сопровождалось в большинстве
наблюдений признаками острого
очагового, реже — диффузного
гнойного холангита и холангиоли
та с очаговой десквамацией и про
лиферацией билиарного эпителия,
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в области воротных каналов — не
резко выраженный, преимущест
венно перидуктальный, фиброз, от
мечена краевая пролиферация
желчных протоков.
Во 2—й группе при длительнос
ти ОЖ от 8 до 14 сут в печени про
грессировали явления внутрикле
точного и внутрикапиллярного хо
лестаза, которые обнаруживали во
всех отделах дольки, что сопровож
далось формированием желчных
тромбов в расширенных желчных
канальцах. Обнаружены альтератив
ные, воспалительные и репаратив
но—склеротические
изменения
структурных компонентов печени.
Сохранились признаки холангита и
холангиолита, однако в составе вос
палительных инфильтратов преоб
ладали лимфоциты и гистиоциты,
уменьшилось количество поли
морфноядерных лейкоцитов. Обна
ружены многочисленные, преиму
щественно мелкоочаговые, участки
некроза гепатоцитов, инфильтра
ция коллабированной стромы нейт
рофильными гранулоцитами, лим
фоцитами и гистиоцитами, вблизи
которых располагались очаги реге
нерирующих клеток печени.
Большинство сохранившихся и
вновь образованных гепатоцитов с
признаками белковой или жировой
дистрофии. В центральных венах,
сосудах воротных зон отмечены не
значительно выраженные склероти
ческие изменения, в синусоидных
сосудах — признаки их капилляри
зации; эндотелий сосудов с очаго
выми деструктивными изменения
ми. В воротных каналах признаки
прогрессирования перидуктально
го фиброза, лимфогистиоцитарной
инфильтрации, обилие фиброблас
тов, формирование в некоторых на
блюдениях тонких соединительнот
канных септ, вклинивающихся в
междольковую строму и паренхиму
(рис. 2) По всему пространству во
ротных зон наблюдали пролифера
цию желчных протоков, образова
ние ложных желчных ходов. При
анализе морфометрических данных
выявлено достоверное увеличение
относительного объема соедини
тельной ткани и стромально—па
ренхиматозного индекса вследст

вие уменьшения относительного
объема гепатоцитов (см. таблицу).
В 3—й группе при длительности
ОЖ более 15 сут в печени обнару
живали признаки распространен
ного внутриклеточного и внутрика
нальцевого холестаза с образовани
ем желчных тромбов, однако наибо
лее выраженные изменения отмече
ны в центральных отделах дольки, а
также выявляли излитие желчи с
формированием желчных озер, что
обусловливало
возникновение
крупных очагов некроза паренхимы
в пределах 1 — 2 долек (рис. 3). Оча
ги некроза разной давности: наряду
со свежими очагами деструкции с
преимущественно лейкоцитарной
инфильтрацией тканевого детрита
выявлены зоны с макрофагальной
воспалительной реакцией, рассасы
вание некротизированных тканей,
обнажение и коллапс стромы, при
знаки ее фибротизации. Располо
женные перифокально группы про
лиферативно активных гепатоци
тов, по—видимому, не способны
обеспечить полную регенерацию
ткани печени в крупных очагах не
кроза, что в последующем может
быть одним из факторов, обуслов
ливающих перестройку структуры
органа. Склеротические изменения
в сосудах печени, разрастание со
единительной ткани в синусоидных
сосудах с образованием непрерыв
ной базальной мембраны сопро
вождалось прогрессированием ги
поксии гепатоцитов, распростанен
ной белковой и жировой дистрофи
ей.
По сравнению с предыдущими
группами, у пациентов 3—й группы
при длительной ОЖ более выраже
ны признаки фиброза воротных зон
— избыточное разрастание соеди
нительной ткани отмечено не толь
ко перидуктально, но и в некоторых
наблюдениях — периваскулярно. В
ряде наблюдений сформированы
соединительнотканные септы, со
единяющие соседние воротные зо
ны, а также вклинивающиеся в пече
ночные дольки (рис. 4). Воротные
зоны и септы с гистиолимфоцитар
ной инфильтрацией, содержат мно
гочисленные фибробласты. Как и в
предыдущих группах, в воротных

Клінічна хірургія. — 2016. — № 2

зонах выявлена пролиферация би
лиарного эпителия, формирование
добавочных желчных ходов. В боль
шинстве наблюдений воспаление
внутрипеченочных желчных прото
ков хроническое — в составе воспа
лительного инфильтрата превали
ровали гистиоциты и лимфоциты.
При выявлении по данным бак
териологического исследования
желчи Pseudomonas aeruginosa и E.
coli морфологические изменения
печени характеризовались диффуз
ным гнойным холангитом и гепати
том на фоне предшествовавших из
менений, характерных для хрони
ческой ОЖ.
По данным морфометрического
исследования, отмечено достовер
ное увеличение относительного
объема соединительной ткани и
стромально—паренхиматозного
индекса вследствие уменьшения от
носительного объема гепатоцитов
по сравнению с таковым в 1—й
группе.
На 3—и сутки после восстановле
ния желчеоттока отмечена распро
страненная дискомплексация пече
ночных балок и печеночных долек.
Гепатоциты разных размеров и фор
мы, с признаками белковой или жи
ровой дистрофии. Изредка видны
мелкие очаги некроза гепатоцитов с
лейкоцитарной
инфильтрацией
тканевого детрита с примесью мак
рофагов. Перифокально обнаруже
ны крупные двухядерные печеноч
ные клетки. На 6—е сутки после вос
становления желчеоттока в биопта
тах печени обнаружены многочис
ленные зоны, состоящие из круп
ных гепатоцитов со светлой цито
плазмой, двумя бледно окрашеными
ядрами. В зонах регенерации нару
шено балочное строение, не выра
жены просветы синусоидных сосу
дов. Вне описанных зон гепатоциты
полигональной формы, с хорошо
окрашеным ядром и ацидофильной
цитоплазмой, без признаков внут
риклеточного холестаза.
В наблюдении через 2 мес после
восстановления желчеоттока, но
при наличии клинических проявле
ний холангита, в большинстве по
лей зрения сохранялись признаки
дискомплексации печеночных ба
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лок. В большинстве гепатоцитов
всех отделов дольки признаки бел
ковой, мелко— или крупнокапель
ной жировой дистрофии. Преиму
щественно в центральных отделах
дольки просветы желчных каналь
цев неравномерно расширены, со
держат мелкие желчные тромбы, ча
стично обтурирующие их просвет. В
некоторых полях зрения вокруг
расширенных желчных канальцев
отмечена гистиолимфоцитарная
инфильтрация. В отдельных гепато
цитах и звездчатых ретикулоэндо
телиоцитах в цитоплазме видны
мелкие включения желчных пиг
ментов. Обнаружены мелкие очаги
некроза печеночных клеток с обна

жением и спадением стромы, ее
преимущественно макрофагальной
инфильтрацией. Вокруг зон некроза
видны группы регенерирующих
двухядерных гепатоцитов, как пра
вило, с признаками паренхиматоз
ной дистрофии.

ВЫВОДЫ
1. Возникновение ОЖ при холе
дохолитиазе сопровождается мор
фологическими изменениями пече
ни, выраженость которых увеличи
вается по мере увеличения длитель
ности ОЖ.
2. При ОЖ длительностью 8 сут и
более увеличивается объем соеди
нительной ткани, уменьшается от

носительный объем гепатоцитов,
увеличивается стромально — парен
химатозный индекс.
3. Восстановление желчеоттока
обеспечивает выраженное умень
шение интенсивности альтератив
ных и воспалительных изменений
структуры паренхимы печени, акти
визацию репаративных процессов в
ее ткани.
4. При возникновении холанги
та, вызванного P. aeruginosa и E. coli,
морфологические изменения пече
ни характеризуются диффузным
гнойным холангитом на фоне хро
нических изменений, характерных
для длительного существования ОЖ.
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IMPACT OF RONCOLEUKIN ON BALANCE OF CYTOKINS
IN COMPLEX TREATMENT OF OBTURATION JAUNDICE
OF NONTUMORAL GENESIS
J. N. Gajiyev, E. G. Tagiyev, N. J. Gadjiyev
Azerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan
начительная распростра
ненность желчнокаменной
болезни, осложненной син
дромом ОЖ, увеличение ее
частоты у пациентов пожилого и
старческого возраста, отсутствие
тенденции к уменьшению частоты
послеоперационных осложнений и
летальности, несмотря на примене
ние новых методов диагностики и
лечения, обусловливают актуаль
ность проблемы [1, 2].
По данным литературы [3 — 7],
при ОЖ формируется вторичное
иммунодефицитное состояние, воз
никает дисбаланс цитокинов. На
фоне эндогенной интоксикации
дисбаланс иммунной системы и ци
токинов после операции усугубля
ется, что обусловливает возникно
вение гнойно—септических ослож
нений и прогрессирование полиор
ганной недостаточности [8]. Поэто
му на фоне комплексной терапии
ОЖ проведение адекватной целена
правленной иммунокоррекции це
лесообразно и перспективно.
Цель исследования: изучить эф
фективность системного использо
вания ронколейкина в коррекции
дисбаланса цитокинов у больных
при ОЖ неопухолевой этиологии в
зависимости от степени ПД.

З

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено обследование и лече
ние 137 больных в возрасте от 16 до
84 лет по поводу ОЖ неопухолевой
этиологии. У всех больных причи
ной ОЖ был холедохолитиаз, про

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 137 больных по поводу
обтурационной желтухи (ОЖ) неопухолевой этиологии. У всех больных причиной
ОЖ был холедохолитиаз. В комплексе терапии дополнительно внутривенно вво'
дили ронколейкин. Степень печеночной дисфункции (ПД) определяли с учетом
маркеров холестаза. У 23 больных на фоне ОЖ возник гнойный холангит (ГХ). Кон'
центрацию в сыворотке цитокинов TNF—α, ІFN—γ, ІL—1, ІL—2, ІL—4, ІL—6, ІL—10
определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).
Выраженность дисбаланса цитокинов до операции и динамика его изменений за'
висели от степени ПД и наличия ГХ; чем выше степень ПД, тем глубже дисбаланс.
Применение патогенетически обоснованной целенаправленной цитокинотера'
пии, в частности, ронколейкина, способствовало устранению дисбаланса цитоки'
нов, улучшению результатов лечения больных.
Ключевые слова: обтурационная желтуха; гнойный холангит; ронколейкин.

Abstract
The results of surgical treatment of 137 patients, suffering obturation jaundice of non'
tumoral etiology, were analyzed. In all the patients the cause of obturation jaundice was
choledocholithiasis. Roncoleukin was infused intravenously additionally in a complex of
therapy. A degree of hepatic dysfunction was determined, taking into account the
cholestasis markers. In 23 patients purulent cholangitis have occurred on background
of obturation jaundice. Concentration of cytokins TNF—α, ІFN—γ, ІL—1, ІL—2, ІL—4,
ІL—6, ІL—10 in sera were determined, using immunoassay analysis. The cytokins dys'
balance severity preoperatively and dynamics of its changes have depended upon the
hepatic dysbalance degree and presence of purulent cholangitis; a dysbalance is deep'
er, when the hepatic dysfunction is higher. Application of pathogenetically substantiat'
ed purposeful cytokinotherapy, including roncoleukin, have promoted the cytokins dys'
balance elimination and improvement of the patients treatment results.
Key words: оbturation jaundice; purulent cholangitis; roncoleukin.

должительность желтухи от 1 до 17
сут. Мужчин было 65, женщин — 72.
Проведено комплексное обсле
дование больных с использованием
УЗИ, гастродуоденофиброскопии с
изучением состояния большого со
сочка двенадцатиперстной кишки
эндоскопической ретроградной хо
лангиопанкреатографии, по показа
ниям — компьютерной и магнито
резонансной томографии.
В зависимости от способа лече
ния больные распределены на 2
группы. У 67 больных (группа срав
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нения) до и после билиарной де
компрессии проводили стандарт
ную базисную консервативную те
рапию; у 70 (основная группа) в
комплексе терапии после операции
дополнительно проводили систем
ную цитокинотерапию (СЦТ) путем
внутривенного введения ронколей
кина — рекомбинантного интер
лейкина — 2 (рIL—2).
В проведенных нами ранее ис
следованиях [9] установлено, что
при ОЖ на фоне холедохолитиаза
возникает дисбаланс цитокинов с
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дефицитом эндогенного ІL—2. Ци
токины, в частности, ІL—2 играют
решающую роль в запуске и коорди
нации адаптивных механизмов им
мунитета [10, 11], при его недоста
точной концентрации возникают
нарушения Т—звена иммунитета,
снижается эффективность природ
ного иммунитета [10, 12]. Это обус
ловливает необходимость включе
ния в программу комплексной тера
пии ОЖ неопухолевой этиологии
ронколейкина. Ронколейкин — бе
лок с молекулярной массой (15300 ±
200) Да — является структурным и
функциональным аналогом эндо
генного ІL—2. В организме ронко
лейкин и другие цитокиновые пре
параты оказывают как замещающее,
так и индуктивное действие, активи
руют Т— и В— звенья адаптивного
иммунитета.
У больных обеих групп степень
ПД определяли с учетом маркеров
холестаза (уровень общего билиру
бина, активность щелочной фосфа
тазы) и цитолиза (активность ала
нин— и аспартатаминотрансфераз)
в крови. В группе сравнения ПД 1
степени (уровень общего билиру
бина до 50 мкмоль/л) выявлена у 21
больного, ПД 2 степени (уровень об
щего билирубина от 50 до 100
мкмоль/л) — у 14, ПД 3 степени
(уровень общего билирубина от 100
до 200 мкмоль/л) — у 10, ПД 4 степе
ни (уровень общего билирубина вы
ше 200 мкмоль/л) — у 9. У 13 боль
ных на фоне ОЖ возник ГХ.
В основной группе ПД 1 степени
отмечена у 23 больных, 2 степени —
у 15, 3 степени — у 11, 4 степени — у
11 пациентов, у 10 больных выявлен
ГХ.
Группы сопоставимы по возрас
ту, полу, тяжести состояния боль
ных, длительности ОЖ и степени
ПД.
Билиарную декомпрессию про
водили в течение 1 — 3 сут после
госпитализации и стандартной
адекватной
предоперационной
подготовки. На основе индивиду
альной дифференцированной так
тики при деструктивном холецис
тите с холедохолитиазом, при нали
чии крупных плотных камней в об
щем желчном протоке (ОЖП) и не
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возможности их удаления эндоско
пическим путем в экстренном и
срочном порядке оперированы 87
(63,5%) больных, в том числе 52
(59,8%) — группы сравнения, 35
(40,2%) — основной группы. У 68
больных выполнены холецистэкто
мия, холедохолитотомия, дрениро
вание ОЖП по Керу (у 60), Холстеду
(у 5), Пиковскому (у 3), у 23 — после
холецистэктомии и холедохолито
томии наложен холедоходуоденоа
настомоз. Миниинвазивные вмеша
тельства выполнены у 46 больных, в
том числе у 15 (33,0%) — группы
сравнения, у 31 (67,0%) — основной
группы. В целях билиарной деком
прессии эндоскопическая папилло
сфинктеротомия (ЭПСТ) осуществ
лена у 10 больных группы сравне
ния и у 25 — основной группы.
ЭПСТ и стентирование применили у
3 больных основной группы. У 5 па
циентов группы сравнения и у 3 —
основной группы в целях деком
прессии ОЖП использовали ЭПСТ с
механической литоэкстракцией. Та
ким образом, у всех больных при
высоком операционном анестезио
логическом риске (по классифика
ции ASA) после устранения гипер
билирубинемии, уменьшения тяже
сти эндогенной интоксикации и ре
гресса воспалительного процесса
выполняли второй этап вмешатель
ства — лапароскопическую (у 37)
или открытую (у 9) холецистэкто
мию.
Больным основной группы рон
колейкин назначали с учетом степе
ни ПД и тяжести нарушений имму
нитета в 400 мл изотонического
раствора натрия хлорида внутри
венно капельно в течение 4 — 6 ч со
скоростью 1 — 2 мл/мин: при ПД 1
степени — 0,25 мг (250 000 МЕ) че
рез день, всего 2 раза; ПД 2 степени
— 0,5 мг (500 000 МЕ) через день,
всего 2 раза; ПД 3 степени — 1 г
(1 000 000 МЕ) через день, всего 2
раза; ПД 4 степени и ОЖ с ГХ — 1 г
(1 000 000 МЕ) через день, всего 3
раза. Во избежание уменьшения би
ологической активности препарата
в раствор добавляли 10% раствор
альбумина: сыворотки человека при
дозе ронколейкина 0,25 мг — 4 мл,
0,5 мг — 6 мл, 1 г — 8 мл.

У больных при ОЖ и ГХ допол
нительно 1 г ронколейкина, разве
денного в 50 мл изотонического
раствора натрия хлорида, вводили
интрахоледохеально капельно, в те
чение 3 ч, через дренажную трубку,
оставленную в ОЖП. Внутрихоледо
хеально ронколейкин вводили 3 ра
за через день, чередовали внутри
венное и внутрихоледохеальное
введение препарата.
Концентрацию в сыворотке ци
токинов TNF—α, IFN—γ, IL—1, IL—2,
IL—4, IL—6, IL—10 определяли с по
мощью ИФА, использовали наборы
реагентов фирмы Dender Med
Sistem. У 42 больных группы сравне
ния в протоковой желчи, взятой во
время операции (ПД 1 степени — у
6, ПД 2 степени — у 7, ПД 3 степени
— у 7, ПД 4 степени — у 9, ОЖ и ГХ —
у 13), на 3—и и 7—е сутки после на
ружной декомпрессии ОЖП у 37
больных изучено содержание TNF—
α, ІL—4 и ІL—6.
У 50 пациентов основной группы
(ПД 1 степени — у 13, ПД 2 степени
— у 9, ПД 3 степени — у 9, ПД 4 сте
пени — у 9, ОЖ и ГХ — у 10) в прото
ковой желчи, взятой во время опера
ции, и 31 — на 3—и и 7—е сутки по
сле наружного дренирования ОЖП
также определяли концентрацию
указанных цитокинов.
Показатели у 15 практически
здоровых лиц приняты за норму.
Статистическая обработка результа
тов проведена с помощью вариаци
онной статистики с использовани
ем U—критерия Уилкоксона—Ман
на—Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных группы сравнения
при госпитализации отмечено до
стоверное увеличение концентра
ции провоспалительных цитоки
нов: TNF—α — в 2,3 раза, IFN—γ — на
42,1%, ІL—6 — в 2,1 раза, снижение
уровня провоспалительного ІL—2
на 15,7% по сравнению с таковыми в
контроле. У этих больных выявлено
также повышение уровня противо
воспалительного цитокина ІL—4 —
на 66,9% (р<0,001), ІL—10 — на 78,7%
(р<0,01) по сравнению с показате
лями у здоровых лиц.
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В 1—е сутки после билиарной де
компрессии у этих больных отмече
но увеличение продукции всех
про— и противовоспалительных
цитокинов. Через 3 сут после опера
ции наблюдали снижение уровня
провоспалительных
цитокинов
TNF—α, IFN—γ, ІL—6, а также проти
вовоспалительного ІL—10. В после
дующем на фоне повышения, уров
ня ІL—2 выявлено уменьшение сек
реции ІL—4. К концу периода на
блюдения все еще отмечали дисба
ланс цитокинов: концентрация
TNF—α в 2,1 раза (р<0,001), ІFN—γ —
на 53,4% (р<0,001), ІL—4 — на 89,1%
(р<0,001), ІL—6 — в 3 раза (р<0,001),
ІL—10 — в 2,3 раза (р<0,001) превы
шала таковую в контроле. Уровень
ІL—2 в сыворотке крови превышал
исходный на 24,5% (р<0,001).
На фоне стандартной консерва
тивной терапии применение рон
колейкина способствовало более
быстрой позитивной динамике в от
ношении устранения дисбаланса
цитокинов, чем в группе сравнения.
Так, на 14—е сутки после операции в
сыворотке крови концентрация
TNF—α была на 31,6% (р<0,001),
ІFN—γ — на 26,5% (р<0,001), ІL—6 —
на 51,4% (р<0,001), ІL—4 — на 33,6%
(р<0,001), ІL—10 — на 39,3% (р<
0,001) меньше таковой в группе
сравнения, ІL—2 — приближалась к
таковой в норме.
У больных группы сравнения в
протоковой желчи, взятой во время
операции, содержание TNF—α со
ставляло в среднем (109,2 ± 3,5)
пкг/мл, ІL—4 — (53,2 ± 3,5) пкг/мл,
ІL—6 — (57,5 ± 5,1) пкг/мл. На 3—и
сутки после операции концентра

Сравнительная оценка системных
показателей профиля цитокинов
на 14'е сутки после операции
у больных при ОЖ и ГХ.

ция этих цитокинов в протоковой
желчи увеличивалась по сравнению
с исходной. В последующем, на фо
не базисной консервативной тера
пии, уровень TNF—α, ІL—4, ІL—6 в
протоковой желчи снижался и со
ставил соответственно (92,5 ± 5,1),
(45,1 ± 3,7) и (49,6 ± 4,2) пкг/мл.
У больных основной группы на
фоне применения ронколейкина на
7—е сутки после операции в прото
ковой желчи концентрация TNF—α
была на 50,4% (р<0,001), ІL—4 — на
44,7% (р<0,001), ІL—6 — на 57,4%
(р<0,001) меньше, чем у пациентов
группы сравнения.
Следует отметить, что выражен
ность дисбаланса цитокинов до
операции и динамика его измене
ния зависели от степени ПД и нали
чия ГХ, чем выше степень ПД, тем
глубже дисбаланс. Так, при госпита
лизации у пациентов группы срав
нения при ПД 1 степени наблюдали
достоверное повышение уровня
TNF—α — на 93,6%, ІFN—γ — на
11,5%, ІL—4 — на 37,7%, ІL—6 — на
46,5%, ІL—10 — на 36,5%, недосто
верное снижение уровня ІL—2 — на
5,9% по сравнению с показателями в
контроле. У этих больных в прото
ковой желчи, взятой во время опера
ции, концентрация TNF—α состав
ляла в среднем (82,4 ± 3,0) пкг/мл,
ІL—4 — (43,5 ± 6,0) пкг/мл, ІL—6 —
(48,3 ± 7,2) пкг/мл. На фоне обще
принятой базисной терапии после
операции у этих больных, начиная с
1—х суток, увеличивалась секреция
как про—, так и противовоспали
тельных цитокинов. Начиная с 3—х
суток, содержание в сыворотке кро
ви TNF—α, ІFN—γ, ІL—6 и ІL—10, a c
7—x cyток — ІL—2 и ІL—4 уменьша
лось. Однако к концу периода на
блюдения изученные показатели не
приблизились к контрольным зна
чениям. Концентрация TNF—α, ІL—
4 и ІL—6 в протоковой желчи на
7—е сутки после операции состав
ляла соответственно (40,6 ± 9,2),
(29,4 ± 5,7) и (24,4 ± 4,2) пкг/мл.
Включение в комплекс базисной
консервативной терапии целена
правленной СЦТ с применением
ронколейкина — высокоэффектив
ный способ устранения дисбаланса
цитокинов. Так, у пациентов основ

Клінічна хірургія. — 2016. — № 2

ной группы при ПД 1 степени на
14—е сутки после операции уровень
в сыворотке ІFN—γ, ІL—2 и ІL—4
почти нормализовался, TNF—α, ІL—
6 и ІL—10 — был близким к таковому
в контроле. В протоковой желчи у
этих больных на 7—е сутки после
операции содержание TNF—α, ІL—4
и ІL—6 было соответственно на
22,9%, 27,3% (р<0,05) и 44,1%
(р<0,001) меньше аналогичных по
казателей в группе сравнения.
При сравнительной оценке из
менений профиля цитокинов у
больных при ПД 2 и 3 степени уста
новлено, что стандартная фармако
терапия не обеспечивает устране
ние его нарушений. У больных ос
новной группы при внутривенном
введении ронколейкина отмечено
значительное позитивное влияние
на системные и местные показатели
профиля цитокинов.
У больных обеих групп при ПД 4
степени и ОЖ с ГХ при госпитализа
ции выявляли глубокий дисбаланс
цитокинов. У пациентов группы
сравнения наблюдали достоверное
повышение в сыворотке крови уров
ня TNF—α — в 2,7 раза, ІFN—γ — на
69,8%, ІL—4 — в 2 раза, ІL—6 — в 2,9
раза, ІL—10 — в 2,3 раза по сравне
нию с таковым в контроле. Уровень
провоспалительного цитокина ІL—
2 был на 30,1% (р<0,001) ниже кон
трольного. Концентрация TNF—α,
ІL—4 и ІL—6 в протоковой желчи,
взятой во время операции, составля
ла соответственно (118,3 ± 9,2), (59,6
± 9,1) и (67,5 ± 11,9) пкг/мл. Ранний
послеоперационный период харак
теризовался повышением уровня
как про— (TNF—α, ІFN—γ, ІL—2, ІL—
6), так и противовоспалительных
(ІL—4, ІL—10) цитокинов. В даль
нейшем, на фоне уменьшения кон
центрации TNF—α, IL—4 и ІL—6 в
протоковой желчи, отмечено ее
уменьшение и в сыворотке крови.
На 14—е сутки после операции вы
явлено снижение уровня ІFN—γ в
сыворотке крови с одновременным
повышением уровня ІL—2 по срав
нению с показателями в предыду
щий срок наблюдения. Кроме про
воспалительного ІL—2, концентра
ция всех изученных цитокинов пре
вышала таковую в контроле.
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У больных основной группы при
аналогичной степени ПД примене
ние ронколейкина на фоне стан
дартной консервативной терапии
позволило быстрее устранить дис
баланс цитокинов, чем в группе
сравнения.
Так, на 14—е сутки после опера
ции в сыворотке крови содержание
TNF—α было на 34,0% (р<0,01),
ІFN—γ — на 33,5% (р<0,01), ІL—4 —
на 38,4% (р<0,05), ІL—6 — на 47,7%
(р<0,01), ІL—10 —на 50,2% (р<0,001)
меньше показателей в группе срав
нения; концентрация ІL—2 была
близка к таковой в контроле. На 7—е
сутки после операции в протоковой
желчи содержание TNF—α, ІL—4,
ІL—6 достоверно — соответственно

на 44,0, 40,0 и 53,8% было меньше,
чем у больных группы сравнения.
При исследовании местных и си
стемных показателей профиля ци
токинов в динамике у больных обе
их групп при ОЖ и ГХ установлено,
что включение в комплекс базисной
терапии системного и местного
применения ронколейкина позво
лило устранить дисбаланс цитоки
нов быстрее, чем в группе сравне
ния (см. рисунок).
Следует отметить, что позитив
ная динамика профиля цитокинов
сопровождалась клиническим улуч
шением состояния пациентов обеих
групп. Умерли 6 больных, в том чис
ле 4 — в группе сравнения, 2 — в ос
новной группе.

Таким образом, целенаправлен
ная СЦТ с применением ронколей
кина патогенетически обоснована,
положительно влияет на устране
ние дисбаланса цитокинов.

ВЫВОДЫ
1. У больных при ОЖ неопухоле
вого генеза выявлен дисбаланс ци
токинов, выраженность которого
зависит от степени ПД и наличия ГХ.
2. Включение в лечебный ком
плекс ронколейкина — рекомби
нантного ІL—2 позволяет значи
тельно быстрее устранить дисба
ланс цитокинов, способствует улуч
шению клинического течения забо
левания, повышению эффективнос
ти лечения больных.
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DIAGNOSIS OF VASCULAR INVASION
BY PANCREATIC TUMORS
О. І. Dronov, S. V. Zemskov, P. P. Bakunets
Bogomolets National Medical University, Kyiv,
Kiev city center of surgery of liver disease, biliary tract and pancreas named after Zemskov
днією з актуальних про
блем сучасної хірургічної
панкреатології є діагности
ка раку ПЗ (РПЗ). Полімор
фізм пухлини обгрунтовує необхід
ність застосування різноманітних
діагностично—лікувальних підходів
до лікування таких хворих. Вибір
тактики лікування та прогноз при
пухлинах ПЗ з ураженням судин, на
самперед, залежить від морфологіч
них особливостей та локалізації
пухлини, ступеня, рівня та виду ура
ження судини. На сучасному етапі
застосовують різну лікувальну так
тику — від суто терапевтичної
(радіо—, хіміо—, таргетна терапія)
до виконання розширених резек
ційних операцій (Fortner, Appleby)
[1, 2]. При цьому не визначені пріо
ритетні напрямки діагностики, чіткі
критерії резектабельності, показан
ня до здійснення резекції артеріаль
них і венозних судин, особливостей
судинного етапу втручання [3, 4].
Майже у 90% хворих пухлину
діагностують у пізній стадії, коли ви
конати хірургічне втручання не
можливо або недоцільно. Неза
довільні результати діагностики та
лікування пацієнтів зумовлюють не
обхідність пошуку достовірних діаг
ностичних маркерів та факторів, що
визначають тяжкість клінічного пе
ребігу захворювання. За резекта
бельного РПЗ описані деякі факто
ри, що мають прогностичне значен
ня. Цьому питанню присвячені чис
ленні повідомлення. У теперішній
час не існує надійного способу, що
дозволив би прогнозувати показни
ки виживання хворих та ефектив

О

Реферат
На основі аналізу власного матеріалу (84 хворих) та даних літератури встановле'
но, що інвазія судин пухлинами підшлункової залози (ПЗ) є основною перепоною
проведення радикального лікування хворих. Рання діагностика дозволяє збільши'
ти кількість хворих, у яких можна виконати радикальне оперативне втручання, що
є єдиним ефективним методом лікування. За інвазії пухлиною судин досвід та про'
фесіоналізм хірурга визначають можливість здійснення розширеної операції з
втручанням на ураженій магістральній судині, що збільшує радикальність лікуван'
ня.
Ключові слова: злоякісні пухлини підшлункової залози; інвазія судин; резекція
підшлункової залози.

Abstract
Basing on analysis of own material (84 patients) and data of literature there was estab'
lished, that vascular invasion by pancreatic tumors constitutes the main obstacle for
conduction of the patients' radical treatment. Early diagnosis permits radical resectabil'
ity of the patients, what constitutes the only one effective method of treatment. In vas'
cular invasion by tumor a surgeon experience and professional preparation determines
possibility of the extended operation performance with intervention on affected main
vessel, enhancing the treatment radicalism.
Key words: pancreatic gland malignancies; vascular invasion; resection of pancreatic
gland.

ність різних методів діагностики й
лікування в кожній конкретній ситу
ації [5].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В основу роботи покладений
аналіз результатів обстеження й
лікування в клініці 84 хворих з при
воду злоякісних пухлин ПЗ з
інвазією в магістральні судини за
період з 2000 по 2014 р.
У дослідження включені хворі, у
яких виявлено інвазію злоякісних
пухлин ПЗ у магістральні судини, що
діагностоване за даними інструмен
тальних та морфологічних методів.
У дослідження не включали хворих,
у яких виявлені віддалені метастази,
без морфологічної верифікації пух
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лини, за неповного передоперацій
ного обстеження й післяоперацій
ного моніторингу.
Пацієнти розподілені на дві гру
пи, в кожній з яких виділені по дві
підгрупи, залежно від виду застосо
ваного оперативного втручання. В І
групу включені пацієнти, яким
здійснювали кріодеструкцію пухли
ни ПЗ та паліативну резекцію органа
без втручання на ураженій пухли
ною магістральній судині; в ІІ групу
— пацієнти, у яких виконано ре
зекцію ПЗ з втручанням на магіст
ральній судині, ураженій пухлиною.
У пацієнтів Іа підгрупи здійснено
кріодеструкцію пухлини ПЗ з фор
муванням обхідних анастомозів або
без такого; Іб підгрупи — паліативну
резекцію ПЗ з залишенням пухлини
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на магістральній судині. Паліативна
резекція ПЗ була циторедуктивною,
її виконували за життєвими показан
нями у пацієнтів при виникненні ус
кладнень, зокрема, шлунково—киш
кової кровотечі тощо. У пацієнтів ІІа
підгрупи виконували резекцію ПЗ
чи її повне видалення з резекцією
магістральної судини; ІІб підгрупи —
резекцію ПЗ з кріодеструкцією рези
дуальної пухлини на судині.
В І групі було 33 хворих, в тому
числі в Іа підгрупі — 23 (69,7%), у Іб
— 10 (30,3%); в ІІ групі — 51 хворий,
в тому числі в ІІа підгрупі — 29
(56,8%), в ІІб — 22 (43,1%). Чоловіків
було 40 (47,6%), жінок — 44 (52,4%);
чоловіків в І і ІІ групах — відповідно
24 (60%) і 16 (40%), жінок — 27
(61,3%) та 17 (38,6%). Вік хворих І
групи становив у середньому (59,5 ±
13,6) року, ІІ групи — (56,88 ± 11,5)
року.
В І групі протокова аденокарци
нома (ПА) ПЗ діагностована у 32
(97%) хворих, нейроендокринна
карцинома (НК) — в 1 (3%); в ІІ групі
ПАПЗ діагностована у 48 (94,1%)
хворих, НК — у 2 (3,9), солідно—
псевдопапілярна карцинома — в 1
(1,9). Отже, ПАПЗ діагностована у 80
(95%) пацієнтів.
Верифікацію новоутворень ПЗ
проводили на підставі даних гісто
логічного та імуногістохімічного
досліджень — відповідно в екзо
кринних та ендокринних пухлинах
ПЗ. Для класифікації злоякісних пух
лин використовували класифікацію
TNM Міжнародного протиракового
союзу (UICC, 6—та редакція).
В обох групах переважала про
ксимальна (головка, головка/тіло)
локалізація пухлини ПЗ — у 49
(58,3%) хворих; в дистальній частині
ПЗ (тіло/хвіст, хвіст) пухлини вияв
лені у 23 (27,3%), в центральній — у
13 (15,4%), тотальне ураження орга
на — у 10 (11,9%). Інвазія вен відзна
чена у 45 (53,5%) хворих, артерій —
у 9 (10,7%), артерій і вен — у 30
(35,7%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналізуючи клінічний перебіг за
хворювання у пацієнтів досліджува
них груп, ми встановили, що під час
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госпіталізації симптоми захворю
вання виявлені в усіх пацієнтів І гру
пи та 49 (94,4%) — ІІ групи. Най
частіше спостерігали стійкий больо
вий синдром — у 35 (68,6%) хворих,
синдром обтураційної жовтяниці —
у 34 (66,6%), схуднення — у 20
(39,2%).
При інвазії судини оцінювали: 1)
вид ураженої судини: вена, артерія,
комбінована інвазія; 2) рівень ура
ження судинної системи: за інвазії
вени — ворітна вена (ВВ) вище кон
флюенсу до часткових гілок; ретро
панкреатична частина ВВ до кон
флюенсу з селезінковою веною
(СВ); судини, що формують ВВ; за
інвазії артерій — конкретної магіст
ральної артерії; 3) ступінь інвазії: а)
глибина проростання стінки судини
пухлиною — повна, неповна інвазія;
б) окружність інвазії судини: крайо
ва інвазія — до 180°, субциркулярна
— від 180 до 310°, циркулярна —
360°; в) поширення: — зона одного
топографоанатомічного сегмента,
дві та більше топографоанатомічні
зони.
До операції інвазію судин діагно
стували з використанням інстру
ментальних методів, зокрема, ульт
развукового дослідження (УЗД) —
допплерографії, комп'ютерної (КТ)
та магніторезонансної (МРТ) томо
графії з внутрішньовенним контрас
туванням та ендосонографії (ЕС).
УЗД проведене всім пацієнтам. За
допомогою УЗД з дуплексним скану
ванням в режимах кольорового дуп
лексного картування, енергії відоб
раження допплерівського сигналу
та імпульсної допплерографії у 13
(15,5%) пацієнтів виявлені прямі оз
наки інвазії судин, у 29 (34,5%) — не
прямі.
Чутливість і специфічність УЗД з
дуплексним скануванням у діагнос
тиці інвазії судин становила відпо
відно 50 і 83%.
КТ огранів черевної порожнини
з внутрішньовенним контрастуван
ням до операції проведена у 62
(73,8%) хворих. У І групі інвазія пух
линою магістральних судин діагнос
тована у 5 хворих, у ІІ групі — у
6.Чутливість методу в діагностиці
інвазії судин становила 18%, спе
цифічність — 69%.

МРТ органів черевної порожни
ни з внутрішньовенним контрасту
ванням проведена 20 (23,8%) хво
рим, в тому числі в І групі — 4
(12,1%), у ІІ групі — 16 (31,4%). В І
групі інвазія судин виявлена у 2
(50%) хворих, у ІІ групі — у 10
(65,2%). Чутливість методу станови
ла 60%, специфічність — 91%.
ЕС проведена у 20 (23,8%) паці
єнтів, у 17 з них діагностовано інва
зію в магістральну судину, в тому
числі у 13 — у ВВ, у 3 — у загальну
печінкову артерію, в 1 — у черевний
стовбур (ЧС). У 14 спостереженнях
пухлина локалізувалась у головці ПЗ,
у 3 — в тілі. Інтраопераційно у 3
пацієнтів інвазія судин не виявлена.
Чутливість і специфічність методу
становили відповідно 85 і 91%.
Найбільш інформативними ме
тодами діагностики інвазії судин
пухлиною ПЗ вважаємо МРТ з
внутрішньовенним контрастуван
ням та ЕС, з використанням цих ме
тодів інвазію судин діагностовано у
29 хворих. Інші інструментальні ме
тоди недостатньо специфічні, їх ви
користовують як скринінгові.
До операції у 49 (58,3%) хворих
визначали рівень СА 19 — 9 в крові. В
І групі СА 19—9 виявлений у 14
(42,4%) хворих, у ІІ групі — у 35
(69%). Підвищення рівня онкомар
керу СА 19—9 спостерігали у 36
пацієнтів, що залежало від ступеня
диференціювання пухлини ПЗ та
стадії пухлинного процесу.
Для ідентифікації природи пух
лини застосовували комплекс сучас
них морфологічних досліджень, що
включав: 1) гістохімічне досліджен
ня, за даними якого в аденокарци
номі групи клітин розташовані без
ладно, виявляли ізольовані атипові
клітини, атипію ядер, глибчастий
хроматин, фігури мітозу тощо; в
нейроендокринних пухлинах: вияв
лені ендокринні гранули за методом
сріблення; 2) імуногістохімічне до
слідження з застосуванням антитіл
до основних маркерів (в аденокар
циномі — виявляли центральні ком
плекси 7, 18, 20, муцин 1, 2, 4, 5 АС, 6
типу, р16, р53, Кі—67; в нейроендо
кринних пухлинах хромогранін а, в,
с, синаптофізин, нейроспецифічну
енолазу, протеїновий генний про
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дукт — PGP 9,5 тощо; 3) електрон
но—мікроскопічне дослідження: ви
явлення специфічних ендокринних
гранул в цитоплазмі клітин тощо.
За даними комплексного морфо
логічного дослідження виявляли
інвазію пухлиною стінки магіст
ральної судини, на основі чого
оцінювали діагностичні можливості
інструментальних методів дослід
ження та ефективність лікування
пацієнтів, що відігравало провідну
роль у формуванні діагностично—
лікувального алгоритму.
Залучення в пухлинний процес
ВВ відзначене у 65 (75%) спостере
жень, ЧС — у 20 (23,8%), верхньої

брижової вени — у 19 (22,6%), верх
ньої брижової артерії — у 17 (20,2%),
печінкової артерії — у 5 (5,9%), ниж
ньої порожнистої вени — у 2 (2,3%).
Інвазію пухлиною вен спостерігали
у 45 (53,5%) хворих, артерій — у 9
(10,7%), артерій і вен — у 30 (35,7%).
Вважаємо, що всім хворим, у яких
за даними УЗД діагностували пухли
ну ПЗ, необхідно проводити МРТ з
ангіографією.
При виявленні інвазії пухлиною
судин та віддалених метастазів пока
зана біопсія пухлини (вибір методу
залежить від її локалізації: за прокси
мальної локалізації — під контролем
ЕС, за дистальної — УЗД). При отри

манні позитивного результату гісто
логічного дослідження подальша
тактика лікування залежить від наяв
ності компресійних ускладнень.
При виявленні інвазії судин, відсут
ності віддалених метастазів та пози
тивних результатів гістологічного
дослідження лікувальна тактика виз
начається видом, рівнем та ступенем
інвазії магістральної судини, мор
фологічними особливостями пух
лини, тяжкістю нутритивних роз
ладів. Вважаємо обов'язковим до
операції визначати рівень СА 19—9 з
метою онкологічного моніторингу
після операції.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ КОНВЕНЦІЙНОЇ
МЕТОДИКИ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ
НЕБІЛІАРНОГО ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У РАННІЙ ФАЗІ
ЗАХВОРЮВАННЯ
В. Г. Мішалов, Л. Ю. Маркулан, Р. М. Матвеєв
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

ЕFFICACY AND SECURITY OF A CONVENTIONAL
PROCEDURE OF PLASMAPHERESIS IN COMPLEX
OF TREATMENT OF NONBILIARY ACUTE PANCREATITIS
IN EARLY PHASE OF THE DISEASE
V. G. Mishalov, L. Yu. Markulan, R. М. Маtveyev
Bogomolets National Medical University, Kyiv
острий панкреатит (ГП) —
поширене захворювання, ча
стота якого у світі становить
від 20 до 120 на 100 000 насе
лення [1], в Україні — 30,3 — 117,8 на
100 000 населення [2]. В структурі
нозологічних форм екстреної аб
домінальної хірургії в Україні ГП
становить до 12%, посідаючи друге
— третє місце після гострого апен
дициту та конкуруючи з гострим хо
лецистом [3, 4]. Зусилля лікарів не за
безпечили істотного зменшення ле
тальності при ГП, етіологія та мето
ди його лікування остаточно не виз
начені. Загальна летальність стано
вить 7 — 15%, за деструктивних
форм — 50 — 85%, післяопераційна
летальність — 70% [5]. Отже, покра
щення результатів лікування ГП є ак
туальною соціально значущою про
блемою.
З численних підходів до лікуван
ня ГП патогенетично обгрунтова
ним є застосування методів детокси
кації, особливо у ферментній фазі
захворювання. З цією метою широ
ко застосовують ПА. Методики ПА,
кратність процедур постійно уточ
нюються для мінімізації їх недоліків:
зниження рівня білка та кальцію у
плазми крові, підвищення ризику
виникнення кровотечі тощо[6, 7].
Мета роботи: визначити ефек
тивність та безпечність ПА у ком
плексі лікування небіліарного ГП се
редньої тяжкості у ранній фазі за
хворювання.

Г
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Реферат
На підставі аналізу результатів лікування 48 хворих визначено ефективність та
безпечність методики плазмаферезу (ПА) у комплексі лікування небіліарного гос'
трого панкреатиту (ГП) у ранній фазі захворювання. Результати ПА оцінювали за
змінами лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ), вмісту загального білка (ЗБ),
загального кальцію (ЗК) у плазмі крові та активованого часткового тромбінового
часу (АЧТЧ). Застосування ПА у хворих при ГП у ферментній фазі забезпечило по'
ступове достовірне зменшення ЛІІ на (34,86 ± 1,27)%, збільшення АЧТЧ з (35,15 ±
0,37) до (52,01 ± 0,62) с, достовірне зниження рівня ЗБ у середньому на (4,35 ±
0,02) г/л та ЗК у плазмі крові — на (10,45 ± 0,38)%.
Ключові слова: гострий панкреатит; плазмаферез; гепарин; натрію цитрат; акти'
вований частковий тромбіновий час.

Abstract
Efficacy and security of a plasmapheresis procedure in complex of treatment of nonbil'
iary acute pancreatitis in early phase of the disease were established, basing on the
treatment results analysis in 48 patients. The plasmapheresis results were estimated in
accordance to changes revealed in the intoxication leukocytic index (ILI), a general pro'
tein (GP) content, general calcium (GC) in the blood plasm and of the activated partial
thrombin time (APTHT). Application of plasmapheresis in patients, suffering purulent
pancreatitis in the enzymal phase, have guaranteed a staged reduction of ILI by (34.86
± 1.27)%, the APTHT enhancement from (35.15 ± 0.37) to (52.01 ± 0.62) sec, a trust'
worthy lowering of the GP by (4.35 ± 0.02) g/L at average and of GC in a blood plasm —
by (10.45 ± 0.38)%.
Key words: acute pancreatitis; plasmapheresis; heparin; sodium citrate; аctivated par'
tial thrombin time.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідження включені 48 хво
рих, 29 (60,4%) чоловіків і 19 (39,6%)
жінок, у яких діагностований ГП се
редньої тяжкості та тяжкий (Атлан
та, 2012) [7] і яких лікували на базах
кафедри хірургії № 4 (Олександрів
ська клінічна лікарня та Київська
міська клінічна лікарня № 9) в пері
од з 2007 по 2009 р.
Вік хворих від 31 року до 73 ро
ків, у середньому (51,8 ± 1,4) року.

Діагноз ГП встановлювали за на
явності не менше двох ознак [7]: ха
рактерний біль в животі; підвищен
ня активності у сироватці ліпази або
амілази втричі; виявлення характер
них ознак за даними ультразвуково
го дослідження та комп'ютерної то
мографії з контрастним підсилен
ням і магніторезонансної томо
графії. Строки початку захворюван
ня — від появи типового болю в жи
воті. За шкалою Ranson [4], тяжкість
ГП становила від 3 до 5 балів.
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Загальноприйнята методика пе
редбачала проведення апаратного
фільтраційного ПА з використанням
апарата АПФ—1 "Гемофер" з систем
ною гепаринізацією 100 — 150
ОД/кг маси тіла хворого (за 30 хв до
процедури), залежно від величини
гематокриту (табл. 1) з подальшим
крапельним введенням антикоагу
лянту в екстракорпоральний контур
інтраопераційно з розрахунку 1 мл
до 9 мл крові (табл. 2) [7, 8].
Об'єм ексфузії становив 45%
об'єму циркулюючої крові за один
сеанс. Сеанси проводили у 1—шу,
2—гу, 4—ту та 6—ту добу. Співвідно
шення об'єму ексфузії та інфузії 1:1.
Корекцію гемоконцентрації здій
снювали шляхом внутрішньовенної
інфузії кристалоїдів, колоїдів та аль
буміну або донорської плазми в
об'ємі 130 — 150% об'єму ексфузату
[6, 7, 9].
Ефективність детоксикації оці
нювали у строки до 7 діб з моменту
госпіталізації за змінами ЛІІ, визна
ченого за Рейсом [2, 6]. Небажані
наслідки ПА: гіпопротеїнемію, гіпо
кальціємію, підвищення ризику ви
никнення геморагічних ускладнень
оцінювали за даними аналізу вмісту
ЗБ і ЗК у плазмі крові та АЧТЧ [2, 4].
Крім ПА, хворим проводили за
гальноприйняту консервативну те
рапію [9] у повному обсязі у від
діленні інтенсивної терапії.
Аналіз даних проводили за допо
могою комп'ютерної статистичної
програми SPSS for Windows 17.0. За
стосовували дискриптивний метод
статистики. Середні значення змін
них порівнювали за t—критерієм

Òàáëèöÿ 1.

Ст'юдента або U—критерієм Ман
на—Уїтні, частки в групах — за вели
чиною χ2 (тест Пірсона). Нульову
гіпотезу про рівність змінних відки
дали за р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Після госпіталізації хворих ЛІІ
становив у середньому 4,99 ± 0,12.
Протягом 7 діб спостерігали по
ступове зниження ЛІІ, причому до
стовірні зміни відзначали на 3—тю
добу (після двох сеансів ПФ).
Загалом, ЛІІ зменшився з 4,99 ±
0,12 — 1—шу добу до 3,31 ± 0,13 — на
7—му добу, тобто, на (34,86 ± 1,27)%.
Одним з небажаних наслідків ПА
є підвищений ризик виникнення ге
морагічних ускладнень внаслідок
застосування гепарину, дозу якого
визначали залежно від вихідної ве
личини гематокриту [7].
На момент госпіталізації хворих
величина гематокриту у хворих ста
новила у середньому 0,46 ± 0,08.
Вихідний рівень АЧТЧ у хворих
становив у середньому (35,15 ± 0,37)
с.
Між величинами гематокриту та
АЧТЧ достовірний зв'язок не вста
новлений (r = 0,099, р=0,502).
Після проведення сеансу ПА спо
стерігали збільшення АЧТЧ з (35,15 ±
0,37) до (52,01 ± 0,62) с (р=0,001).
За більших доз гепарину спос
терігали більші значення АЧТЧ. Це
зумовлене його більш вираженим
зростанням. Так, у хворих він збіль
шився у середньому на (47,7 ± 2,1)%.
У 32 (66,7%) хворих АЧТЧ після про
цедури перевищував 50 с, ризик кро

Äîçà ãåïàðèíó çàëåæíî â³ä âåëè÷èíè ãåìàòîêðèòó
Ãåìàòîêðèò

Äîçà ãåïàðèíó, ÎÄ
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вотечі збільшується на 50% при
збільшенні АЧТЧ на кожні 10 с [4, 6].
Тобто, при використанні ПА ризик
виникнення геморагічних усклад
нень підвищувався внаслідок збіль
шення АЧТЧ.
Одним з недоліків ПА є зниження
рівня ЗБ у сироватці крові.
Після госпіталізації вміст ЗБ у
хворих становив у середньому
(62,17 ± 0,22) г/л.
В усіх хворих після сеансу ПА
спостерігали достовірне зниження
рівня ЗБ у середньому на (4,35 ±
0,02) г/л. Після замісної терапії
рівень ЗБ дещо підвищувався, проте,
на 7—му добу — був достовірно
нижчим, ніж у 1—шу добу — (48,1 ±
0,16) г/л (р<0,001).
У 9 (18,8%) хворих після замісної
терапії (з використанням білкових
препаратів) виникли алергічні ре
акції, які усували за допомогою до
даткових лікувальних заходів.
Застосування під час ПА абсо
лютного антикоагулянту (4% розчи
ну натрію цитрату чи його похід
них), компонентів крові (які також
містять зазначений консервант),
альбуміну сприяло зниженню рівня
ЗК та/або іонізованого кальцію у
плазмі крові.
Перед першим сеансом ПА рі
вень ЗК у плазмі крові становив у се
редньому (2,21 ± 0,02) ммоль/л. Без
посередньо після закінчення пер
шого сеансу відзначали його до
стовірне зниження з (2,21 ± 0,02) до
(1,97 ± 0,01) ммоль/л (р<0,001), тоб
то, на (10,45 ± 0,38)%.
На 2—гу добу концентрація ЗК
збільшилася, проте, не досягала по
передніх значень — (2,07 ± 0,01)
ммоль/л. Після другого сеансу ПА
(на 2—гу добу) вміст ЗК достовірно
зменшувався, у середньому до (1,84
± 0,10) ммоль/л (р<0,001). З огляду
на це, до стандартної схеми лікуван
ня з метою корекції рівня ЗК в крові
необхідно включати препарати
кальцію [10].
Таким чином, використання за
гальноприйнятої методики ПА у
хворих при ГП середньої тяжкості та
тяжкому у ферментній фазі забезпе
чує поступове зниження ЛІІ з 4,99 ±
0,12 до 3,31 ± 0,13, тобто, на (34,86 ±
1,27)%, вже після 2 сеансів. Поряд з
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цим, АЧТЧ збільшується з (35,15 ±
0,37) до (52,01 ± 0,62) с (р=0,001),

рівень ЗБ знижується у середньому
на (4,35 ± 0,02) г/л, вміст ЗК в плазмі

крові — на (10,45 ± 0,38)%.
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BILIARY HYPERTENSION IN CHRONIC PANCREATITIS
AND PECULIARITIES OF ITS DIAGNOSIS
V. М. Коpchak, V. І. Pylypchuk, І. V. Khomyak, L. О. Pererva,
G. G. Shevkolenko, N. G. Davydenko
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kiev,
Ivano—Frankivsk National Medical University
ронічний панкреатит (ХП)
— прогресуюче захворю
вання з загостреннями хро
нічного запалення, що по
вторюються, виникненням склерозу
і фіброзу, що зумовлює заміщення
секреторної тканини підшлункової
залози (ПЗ) сполучною тканиною та
пригнічення її зовнішньосекретор
ної функції [1]. При ХП частими ус
кладненнями є стеноз спільної
жовчної протоки (СЖП) та дванад
цятипалої кишки (ДПК), спричине
ний фіброзом ПЗ та запаленням в її
головці [2]. При ХП порушення
прохідності ДПК ускладнює перебіг
захворювання у 16,3% пацієнтів,
препапілярний стеноз СЖП виявля
ють у 33%, компресію мезентеріаль
но—портальної системи з появою
асциту — в 11,6% [3]. У виникненні
обтураційної жовтяниці при ХП
важливу роль відіграє стискання
дистальної частини СЖП фіброз
но—зміненим "язичком" ПЗ [4]. По
рушення прохідності СЖП виявлене
у 56,3% хворих на ХП, жовтяниця —
у 22,2%, жовтяниця в поєднанні з хо
лангітом — у 6% [1]. БГ відзначають у
30 — 50% хворих на ХП, часто її пе
ребіг безсимптомний з тимчасовим
підвищенням рівня білірубіну, ак
тивності лужної фосфатази [5]. У та
ких хворих до операції необхідно
мати інформацію про протяжність
звуження дистального відділу СЖП.
З цією метою проводять ендо
скопічну ретроградну панкреатохо
лангіографію (ЕРПХГ), при не
обхідності — пряме контрастування

Х

Реферат
Проаналізовані можливості різних діагностичних методів щодо виявлення біліар'
ної гіпертензії (БГ) при хронічному панкреатиті (ХП). БГ виявлена у 163 (31%) хво'
рих на ХП. Для діагностики використовували: дані лабораторних досліджень, УЗД,
ЕРПХГ, КТ, МРПХГ, інтраопераційне вимірювання ширини жовчних проток
(ІОВЖП), інтраопераційне вимірювання біліарного тиску (ІОВБТ). Найбільш чутли'
вими методами діагностики БГ при ХП вважають ЕРПХГ, МРПХГ та ІОВБТ.
Ключові слова: хронічний панкреатит; біліарна гіпертензія; біліарний тиск; тубу'
лярний стеноз; обтураційна жовтяниця; діагностичний алгоритм.

Abstract
Possibilities of various diagnostic methods for biliary hypertension detection in chronic
pancreatitis were analyzed. Biliary hypertension was revealed in 163 (31%) patients,
suffering chronic pancreatitis. The laboratory investigations data, ultrasonographic
investigation, computer tomography, endoscopic retrograde cholangiopancreatogra'
phy, magnet—resonance cholangiopancreatography, іntraoperative measurement of
the biliary ducts width, іntraoperative measurement of biliary pressure were applied for
diagnosis. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, magnet—resonance
cholangiopancreatography and іntraoperative measurement of biliary pressure are
considered the most sensitive methods for chronic pancreatitis diagnosis.
Key words: chronic pancreatitis; biliary hypertension; biliary pressure; tubular steno'
sis; оbturation jaundice; diagnostic algorithm.

жовчовивідних шляхів слід супрово
джувати біліарною декомпресією
або здійснювати магніторезонансну
панкреатохолангіографію (МРПХГ).
У теперішній час немає чіткого
консенсусу щодо оптимального ме
тоду діагностики та використання
різних методів дослідження при ХП
[6]. В діагностичний алгоритм ХП з
БГ включають комплекс обстежень,
що складається з неінвазивних і
мініінвазивних тестів, зокрема, фі
зичних методів, лабораторних да
них, оцінки функції та структури ПЗ
і печінки, генетичного та імунного
тестування. З інструментальних ме
тодів діагностики використовують
ультразвукове дослідження (УЗД),
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ЕРПХГ, комп'ютерну томографію
(КТ), ендоскопічне УЗД (ендоУЗД),
магніторезонансну
томографію
(МРТ), МРПХГ.
Чутливість УЗД щодо верифікації
форми ХП у пізніх стадіях, за дани
ми літератури, становить 80,6 —
87,6% [7]. Розширення жовчних про
ток є непрямою ознакою їх обст
рукції. Чутливість УЗД при виявленні
дилатації проток становить 99%.
Діаметр СЖП понад 0,7 см свідчить
про порушення її прохідності. Про
те, відсутність змін розміру жовчних
проток не виключає їх обструкцію,
оскільки в деяких ситуаціях обст
рукція може не супроводжуватись їх
розширенням [8].
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Високочутливим методом діаг
ностики ХП є ендоУЗД [6]. Цей метод
позбавлений недоліків трансабдо
мінального УЗД (не залежить від бу
дови тіла, метеоризму), дозволяє ог
лянути всі відділи ПЗ, її протоки,
СЖП та їх патологічні зміни завдяки
розташуванню ультразвукового дат
чика безпосередньо біля органа — у
просвіті шлунка чи ДПК [9]. ЕндоУЗД
дозволяє діагностувати зміни па
ренхіми ПЗ ще до виникнення змін
протокової системи [10]. Проте, де
які автори вважають роль цього ме
тоду в діагностиці ХП на ранніх ета
пах неоднозначною [11].
Чутливість методу ЕРПХГ в діаг
ностиці ХП становить майже 75% [9].
З недоліків ЕРПХГ виділяють інва
зивність, високу вартість, можли
вість виникнення інтраопераційних
ускладнень, залежність від кваліфі
кації лікаря (успішної канюляції
вдається досягти у 70 — 91% спосте
режень) [9]. Летальність після ЕРПХГ
становить 0,2%, частота ускладнень
— 1 — 7% [9, 12].
КТ є найпоширенішим методом
діагностики запальних та неоплас
тичних процесів у ПЗ. КТ інформа
тивна у дослідженні протокової сис
теми ПЗ, дозволяє виявляти дефекти
проток, їх обструкцію, розширення
протоки ПЗ та СЖП [9, 12]. Чут
ливість КТ в діагностиці ХП стано
вить 90,5% — 96,5% залежно від тяж
кості захворювання [7]. КТ забезпе
чує ширший спектр характеристик
портальної гіпертензії, а в діагнос
тиці БГ при ХП дані КТ достовірно
частіше, ніж УЗД, співпадають з
інтраопераційними [13].
Високу діагностичну цінність
має МРПХГ. Чутливість методу з сти
муляцією секретином становить
89%, а для виключення діагнозу ХП
— 98% [9]. МРПХГ дозволяє з висо
кою точністю оцінювати архітек
тоніку проток ПЗ та жовчовивідних
шляхів, виключати або підтверджу
вати наявність каменів, стриктури
проток, встановлювати сполучення
кіст ПЗ з протокою ПЗ. Поєднане ви
користання МРТ і МРПХГ у пацієнтів
за обструктивної форми ХП та тубу
лярного стенозу СЖП підвищує діаг
ностичну цінність дослідження
(чутливість 96,3%) [7, 9]. До переваг
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МРПХГ належать неінвазивність,
відсутність необхідності застосуван
ня контрастних препаратів, отри
мання цілісного висококонтрастно
го зображення біліарної системи та
проток ПЗ, фізіологічна оцінка ста
ну жовчовивідної системи та проток
ПЗ, відсутність променевого наван
таження [14]. Чутливість методу що
до виявлення дилатації та стриктури
жовчних проток становить 97 —
100% [14].
Мета роботи: визначити роль та
місце різних діагностичних методів
у виявленні БГ при ХП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2009 до 2015 р. прове
дене хірургічне лікування 526 хво
рих з приводу ускладнених форм
ХП, в тому числі 399 — у відділі під
шлункової залози та реконструктив
ної хірургії жовчних проток Націо
нального інституту хірургії та транс
плантології (НІХТ), 127 — у відді
ленні загальної хірургії Івано—
Франківської обласної клінічної
лікарні (ІФОКЛ). У 163 (31%) хво
рих, в тому числі 124 (31,1%), яких
лікували у НІХТ, та 39 (30,7%) — в
ІФОКЛ, ХП ускладнився БГ. У 17
(10,4%) хворих БГ поєднувалась з
хронічною непрохідністю (ХН)
ДПК, у 6 (3,7%) — виявлене поєднан
ня БГ з ХН ДПК та локальна венозна
гіпертензія (ВГ) органів панкреа
тобіліарної зони. Чоловіків було 151
(92,6%), жінок 12 (7,4%), вік хворих
від 21 до 68 років.
Для діагностики БГ використову
вали: лабораторні дослідження (рі
вень загального та прямого біліру
біну, активність лужної фосфатази),
УЗД, ЕРПХГ, КТ, МРПХГ, ІОВЖП та
ІОВБТ.
Для оцінки та порівняння мож
ливостей діагностичного методу ви
користовували такий загальновиз
наний критерій, як чутливість.

перевищував 200 мкмоль/л. Діагнос
тична цінність визначення актив
ності лужної фосфатази як маркера
холестатичних станів у нашому
дослідженні була низькою. У 72
(44,7%) хворих виявлена гіперфос
фатаземія.
УЗД проведене всім хворим при
БГ. За наявності жовтяниці за дани
ми УЗД визначали розширення
жовчних проток, його ступінь, на
явність механічної перешкоди. УЗД
не завжди дає можливість встанови
ти причину обтураційної жовтя
ниці. Специфічною ультразвуковою
ознакою БГ при ХП вважали розши
рення супрапанкреатичної частини
СЖП понад 0,7 см.
В усіх хворих за даними УЗД ви
явлене збільшення від 3,5 до 5,3 см та

Рис. 1.
ЕРПХГ.
Тубулярний стеноз та
супрастенотичне розширення
СЖП.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За результатами лабораторних
досліджень, у 112 (68,7%) пацієнтів
виявлено гіпербілірубінемію, пов'я
зану з механічним чинником. У 10
хворих рівень загального білірубіну

Рис. 2.
МРПХГ.
Тубулярний стеноз
та супрастенотичне розширення
СЖП.
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ущільнення головки ПЗ. При цьому,
розширення СЖП (від 0,7 до 1,7 см)
діагностоване тільки у 114 (69,9%)
хворих. У 8 (4,9%) хворих розши
рення СЖП поєднувалось з інтра
панкреатичними кістами головки
ПЗ, ще у 3 (1,8%) — з парапанкреа
тичними кістами в ділянці головки
ПЗ, у 2 — виявлено інтрапанкреа
тичну кісту, проте, СЖП не розшире
на. Чутливість методу становила
69,9%.
КТ проведена 115 (70,5%) хво
рим при БГ. Патологічні зміни ПЗ
при ХП з БГ проявляються змінами

конфігурації органа, нечіткістю йо
го контурів, збільшенням головки
ПЗ, розширенням жовчних проток,
наявністю кіст ПЗ. Під час КТ в усіх
хворих виявлене збільшення та
ущільнення головки ПЗ. Кісти в го
ловці ПЗ діагностовані у 8 хворих.
Супрапанкреатичне розширення
СЖП відзначали у 95 (82,6%) хво
рих, у 2 — збільшення "язичка" ПЗ,
що зумовлювало стискання СЖП.
Чутливість методу становила 82,6%.
ЕРПХГ проводили з використан
ням дуоненоскопів TJF—E та TJF—
V70 Olympus під контролем рентге

ХП

Скарги

Анамнез

Лабораторні дослідження

КТ

УЗД

ЕРПХГ

МРПХГ

Операція

ІОВЖП + ІОВБТ

Операція на ПЗ + БДА

Операція на ПЗ без БДА

Рис. 3.
Діагностичний алгоритм виявлення БГ при ХП.
БДА ' біліодигестивний анастомоз.
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напарата з електронно—оптичним
прискорювачем Sіеmens BV 300. Ме
тод застосований у 44 (26,9%) хво
рих. В 11 хворих проведення ЕРПХГ
виявилося неможливим через вира
жену деформацію ДПК, наявність
дивертикула чи стенозу великого
сосочка ДПК. Під час проведення
дослідження звертали увагу на
виділення жовчі через великий со
сочок ДПК, що дозволяло виявити
порушення відтоку жовчі по жовчо
вивідних шляхах. В нормі жовч з со
сочка поступає порційно, з певним
інтервалом; вона прозора, помірно
в'язка. При патологічних станах, зо
крема, холангіті, жовч поступала з
сосочка в просвіт ДПК мутна, з
домішками гною. За наявності ме
ханічної перешкоди для відтоку
жовчі вона або зовсім не поступала в
просвіт ДПК, або поступала невели
кими порціями, з домішками "замаз
ки". Для оцінки холангіограми вико
ристовували такі критерії: ширина
СЖП та загальної печінкової прото
ки, виявлення розширених сегмен
тарних проток печінки, наявність
стенозу термінальної частини СЖП,
його протяжність, рефлюксу кон
трастної речовини в протоку ПЗ,
тривалість періоду евакуації контра
стної речовини. Патогномонічними
ознаками БГ при ХП за даними
ЕРПХГ були деформація та стеноз
великого сосочка ДПК, тубулярний
стеноз інтрапанкреатичної частини
СЖП, її супрастенотичне розширен
ня (рис. 1), відсутність вільного паса
жу контрастної речовини в ДПК на
початку дослідження, уповільнення
евакуації контрастної речовини (по
над 45 хв). При стенозі термінальної
частини СЖП виявляли чіткі та рівні
контури протоки, поступове (лійко
подібне) звуження просвіту, що є ос
новними відмінними ознаками від
таких при раку головки ПЗ.
Виражений тубулярний стеноз
виявлений у 41 (93,2%) хворого, у 4
— дослідження завершене ендобілі
арним стентуванням СЖП. В одного
хворого виявлений холедохолітіаз,
йому здійснено папілосфінктеро
томію та екстракцію конкрементів.
Чутливість методу становила 93,2%.
Для вивчення стану ПЗ та жовч
них проток при ХП застосовували
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МРПХГ. Оцінювали розміри ПЗ, ши
рину жовчних проток, їх прохід
ність та варіанти анатомії, пато
логічні процеси в ПЗ і СЖП. Викори
стовували магніторезонансний то
мограф "Sіеmens Magnetom Avanto",
напруженість магнітного поля 1,5
Тл. Хворих обстежували за спеціаль
ними програмами. МРПХГ проведе
на 14 хворим. Виражений тубуляр
ний стеноз інтрапанкреатичної час
тини СЖП виявлений в усіх (рис. 2).
При обструкції СЖП мала конусо
подібний вигляд. При цьому, змінену
її частину простежували на всьому
протязі головки ПЗ. В усіх хворих
спостерігали супрастенотичне роз
ширення СЖП. В одного хворого
виявлене розширення жовчних
проток, не діагностоване іншими
методами. На відміну від ЕРПХГ,
МРПХГ дозволяє візуалізувати жовч
ні протоки вище й нижче рівня об
струкції, а також дає реальне уявлен
ня про стан жовчовивідних шляхів,
на відміну від ЕРПХГ, за якої введен
ня контрастної речовини зумовлює
штучне розширення проток. В усіх
хворих точно визначені рівень, про
тяжність стриктури та її причина,
що має важливе практичне значен

ня для вибору хірургічної тактики.
Чутливість методу становила 100%.
ІОВЖП проведене у 37 хворих,
розширення СЖП (0,7 см і більше)
виявлене у 29 (78,4%) з них. Чут
ливість методу становила 78,4%.
З метою оцінки адекватності ви
конання резекційних дуоденозбері
гальних операцій на головці ПЗ при
ХП (операції Фрея, Бегера, її Бернсь
кої модифікації) щодо розвантажен
ня жовчних проток, виявлення під
час втручання прихованої БГ та її
інтраопераційна корекція у 24 хво
рих застосований моніторинг білі
арного тиску під час виконання опе
рації, на який отриманий патент Ук
раїни на корисну модель [15]. Тиск в
СЖП вимірювали та реєстрували
протягом усього періоду оператив
ного втручання на головці ПЗ. За
лишковий тиск у СЖП в нормі ста
новить 50 — 150 мм вод. ст. Його
підвищення понад 160 мм вод. ст.
свідчило про БГ.
Залишковий тиск у СЖП на по
чатку операції в усіх хворих переви
щував нормальні показники (від 260
до 320 мм вод. ст.). Після видалення
фіброзно—змінених тканин голо
вки ПЗ БГ зберігалася у 22 хворих, у

них резекційні операції на головці
ПЗ доповнені накладанням холедо
хоєюноанастомозу на петлі тонкої
кишки, виключеній за Ру. У 2 хворих
після зниження тиску у СЖП до нор
ми втручання на жовчних протоках
не виконували. Чутливість методу
становила 100%.
На підставі аналізу результатів
проведеного дослідження нами уза
гальнені діагностичні критерії БГ
при використанні різних методів
обстеження хворих на ХП (див.
таблицю).
Нами розроблений діагностич
ний алгоритм щодо виявлення БГ
при ХП (рис. 3).

ВИСНОВКИ
1. Комплексне застосування ла
бораторних та інструментальних
методів дослідження (в тому числі
інтраопераційних) дозволяє вияви
ти приховану БГ при ХП та обрати
адекватний метод хірургічного
втручання.
2. Найбільш чутливими методами
діагностики БГ при ХП вважаємо
ЕРПХГ, МРПХГ та ІОВБТ.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ЗАКРИТТЯ
ВТОРИННОГО ДЕФЕКТУ МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ
ПЕРЕГОРОДКИ
І. О. Дітківський
Національний інститут серцево—судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України, м. Київ

THE RESULTS OF ENDOVASCULAR CLOSURE
OF A SECONDARY DEFECT OF INTERATRIAL SEPTUM
І. О. Ditkivskiy
Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, Kyiv

В

торинний дефект міжпе
редсердної
перегородки
(ДМПП) є однією з най
більш поширених вродже
них вад серця. Його частота в струк
турі всіх вроджених вад серця ста
новить 5 — 10% [1]. В Україні для усу
нення цієї вади застосовують як
хірургічний, так і ендоваскулярний
методи. В клініці ендоваскулярний
метод застосовують з 2003 р. Нако
пичений великий клінічний мате
ріал, на підставі якого можна про
аналізувати безпосередні й віддалені
результати закриття вторинного
ДМПП.
Мета дослідження: вивчити без
посередні та віддалені результати
ендоваскулярного закриття вторин
ного ДМПП.

Реферат
Вивчено ефективність та безпечність черезшкірного закриття вторинного дефек'
ту міжпередсердної перегородки (ДМПП) у 299 пацієнтів з використанням оклю'
дерів. Найбільш частим ускладненням було порушення ритму серця — у 10 (3,3%)
хворих, зміщення пристрою, відзначене у 4 (1,3%), в 1 (0,3%) — виникла повітря'
на емболія правих відділів серця. Нормалізація правих відділів серця досягнута у
289 (98,2%) хворих. Відсутність залишкового шунта відразу після процедури спо'
стерігали у 84,4% пацієнтів, перед виписуванням — у 89,2%, через 6 міс — у
97,7%. Черезшкірне закриття вторинного ДМПП — це безпечний, ефективний і
менш травматичний метод, ніж хірургічне втручання. Сьогодні ендоваскулярний
метод вважають "золотим стандартом" у лікуванні цієї вади серця.
Ключові слова: вторинний дефект міжпередсердної перегородки; черезшкірне
закриття; оклюдер.

Abstract
Efficacy and security of transcutaneous closure for secondary defect of interatrial sep'
tum (DIAS) in 299 patients, using occluders, were studied. Cardiac dysrythmia was the
most frequent complication — in 10 (3.3%) patients, the apparatus shift was noted in 4
(1.3%), in 1 (0.3%) — the air embolism of right parts of the heart have occurred. In 289
(98.2%) patients normalization of right parts of heart was achieved. In 84.4% of patients
the absence of a residual shunt immediately after the procedure was observed, before
the check—out from the hospital — in 89.2%, and in 6 mo — in 97.7%. Transcutaneous
closure of secondary DIAS constitutes a secure, effective and less traumatic method,
than surgical treatment. Today endovascular method is considered a "gold standard" in
treatment of this heart failure.
Key words: secondary defect of interatrial septum; transcutaneous closure; оccluder.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 299 хворих з приводу вторин
ного ДМПП за період з 2003 по 2013
р. Вік хворих від 1 року 3 міс до 66
років, у середньому (21,5 ± 24,7) ро
ку.
Критеріями відбору до ендовас
кулярного закриття ДМПП були: на
явність вторинного ДМПП діамет
ром до 36 мм, з краями не менше 5
мм (припустимий дефіцит аорталь
ного краю), збільшення правих
відділів серця, ліво—праве скидання
крові з Qp/Qs >1,5 : 1, помірно вира
жена легенева гіпертензія (тиск у ле
геневій артерії до 50% від системно
го).
Не включали у дослідження хво
рих за наявності інших вад серця,
що потребували хірургічного ліку

вання, первинного ДМПП, дефекту
венозного синуса, помірно високої
легеневої гіпертензії (тиск у леге
невій артерії більше 50% від систем
ного), високого легеневого опору
(понад 7 Woods units), сепсису.
Медіана віку 18 (9; 33,75) років.
Жіночої статі було 227 (75,9%) хво
рих, чоловічої — 72 (24,1%). Для
дослідження особливостей лікуван
ня пацієнти розподілені на дві гру
пи: група А — пацієнти дитячого віку
(до 18 років) — 152 (50,8%), група Б
— дорослі (старші 18 років) — 147
(49,2%).
Всі хворі обстежені з викорис
танням загальноклінічних та спеці
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альних методів: фізичних (перкусія,
пальпація, аускультація), рентгено
графії грудної клітки, ЕКГ, трансто
ракальної та черезстравохідної ехо
кардіографії. За потреби проводили
ангіографію з дослідженням показ
ників гемодинаміки, КТ з контрасту
ванням, МРТ, холтерівський моніто
ринг. Крім об'єктивного досліджен
ня, аналізували схильність до респі
раторних захворювань, наявність
слабості, задишки, відчуття перебоїв
серця.
У 207 (69,2%) хворих виявлене
збільшення
кардіоторакального
індексу, у 201 (67,2%) — розщеплен
ня ІІ тону, у 9 (3%) — порушення рит
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му серця, у 292 (97,7%) — неповна
блокада правої ніжки передсердно—
шлуночкового пучка, у 256 (85,6%)
— збільшення правих відділів серця,
у 21 (7%) — помірно виражена леге
нева гіпертензія, у 3 — гіпотрофія 1
ступеня.
Особливу увагу приділяли вив
ченню вади серця за даними ехо
кардіографії. У 39 (13%) хворих де
фект оцінювали за трансторакаль
ним методом, у 260 (87%) — транс
торакальним та черезстравохідни
ми. Діаметр дефектів від 5 до 36 мм, у
середньому (16,1 ± 8,2) мм. У 128
(42,8%) пацієнтів виявлений цент
ральний дефект без дефіциту країв, у
97 (32,4%) — дефіцит передньо—
верхнього краю, у 52 (17,4%) — ане
вризма міжпередсердної перегород
ки, у 22 (7,4%) — множинні дефекти.
Під час процедури у 224 (74,9%)
пацієнтів для оцінки діаметра де
фекту додатково використовували
вимірювальний балон, розмір пере
тяжки якого становив у середньому
(17,4 ± 9,1) мм.
Для закриття ДМПП використо
вували такі оклюдери: Amplatzer sep
tal occluder (AGA Medical Corpora
tion, St. Jude Medical, США) — у 56
(18,7%) хворих, HeartR Septal Occlu
der, Cera Septal Occluder (Seercare,
Lifetech Scientific (Shenzhen) Co.,
LTD, Китай) — у 74 (24,7%), Figulla
Flex ASD Occluder (Occlutech, Шве
ція) — у 77 (25,7%), MemoPart Atrial
Septal Defect Occlusion Device (Lepu
Medical Technology (Beijing) Co., Ltd,
Китай) — у 92 (30,9%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ефективність. Операцію вважа
ли ефективною за відсутності у хво
рих залишкового шунта або наяв
ності лише малого шунта через 6 міс
після імплантації.
Безпечність: відсутність смер
тельних наслідків або великих ус
кладнень під час і після імплантації
оклюдерів. До великих ускладнень
відносили: гемоперикард, емболію
головного мозку, погіршення показ
ників гемодинаміки, що потребува
ло проведення реанімаційних за
ходів, міграцію оклюдера, що потре
бувало невідкладного виконання
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відкритого втручання, інфекційний
ендокардит.
Eндоваскулярні втручання вдало
ся успішно виконати у 294 (98,3%)
хворих. Діаметр імплантованих ок
людерів від 6 до 39 мм, у середньому
(19,3 ± 7,7) мм. У 288 хворих імплан
тували звичайний оклюдер, у 8 — ок
людер для множинних дефектів
(cribriform device). У 6 (2%) хворих
розмір оклюдера підібраний невір
но, що потребувало його заміни. У 4
(1,3%) хворих перед або одночасно
з закриттям ДМПП здійснювали
радіочастотну катетерну абляцію
для відновлення ритму серця. Три
валість госпіталізації від 1 до 6 днів, у
середньому (2,4 ± 0,8) дня. Три
валість операції від 16 до 160 хв, у се
редньому (34 ± 16) хв. У 3 (1,0%) хво
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рих виникли великі ускладнення, у
23 (7,7%) — малі (табл. 1).
Динаміку розмірів правих відді
лів серця оцінювали за даними ехо
кардіографії через 6 міс після опе
рації (табл. 2). Поперечний розмір
правого передсердя оцінювали в чо
тирикамерній позиції у В—режимі,
розмір правого шлуночка — у пара
стернальній позиції за довгою віссю
у М—режимі. Нормалізація правих
відділів серця досягнута у 289
(98,2%) пацієнтів.
Кількість хворих, у яких виявляли
легеневу гіпертензію, зменшилася з
21 (13%) до 9 (5,6%).
Розміри залишкових шунтів оці
нювали безпосередньо після ім
плантації, перед виписуванням і че
рез декілька місяців (не менше 6)

Âåëèê³ ³ ìàë³ óñêëàäíåííÿ åíäîâàñêóëÿðíîãî çàêðèòòÿ
ÄÌÏÏ
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.
%

Óñêëàäíåííÿ
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ñïðè÷èíèëî ñìåðòü õâîðîãî
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Ðåâåðñ íà õ³ðóðã³íå âòðó÷àííÿ
Àðèòì³ÿ, ùî ë³êóâàëè ìåäèêàìåíòîçíî
Ïîâ³òðÿíà åìáîë³ÿ ïðàâèõ â³ää³ë³â ñåðöÿ
²øåì³ÿ ì³îêàðäà
Ãîëîâíèé á³ëü/ì³ãðåíü
Óñêëàäíåííÿ ñòåãíîâîãî äîñòóïó
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0,3

1

0,3

1

0,3

3

1,0

3

1

3
9
1
1
4
1
1
1
23

1
3
0,3
0,3
1,3
0,3
0,3
0,3
7,7

Äèíàì³êà ðîçì³ð³â ïðàâîãî ïåðåäñåðäÿ òà ïðàâîãî
øëóíî÷êà

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ

Ïðàâå ïåðåäñåðäÿ
Äî îïåðàö³¿
Ïåðåä âèïèñóâàííÿì
×åðåç 6 ì³ñ
Ïðàâèé øëóíî÷îê
Äî îïåðàö³¿
Ïåðåä âèïèñóâàííÿì
×åðåç 6 ì³ñ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, ñì â ãðóïàõ (x ± m)

À

Á

2,9 ± 0,3
2,8 ± 0,3
2,5 ± 0,2

3,8 ± 0,2
3,6 ± 0,2
3,2 ± 0,2

1,7 ± 0,2
1,5 ± 0,2
1,4 ± 0,2

3,0 ± 0,1
2,9 ± 0,1
2,5 ± 0,1
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42
81
8

28,6
55,1
5,4

23
6
3

15,6
4,1
1

після операції (табл. 3). Шунти діа
метром до 2 мм вважали малими, 2
— 4 мм — помірними, понад 4 мм —
великими.
Спостерігали значне зменшення
скарг хворих після закриття вторин
ного ДМПП (табл. 4). У 3 дітей з
гіпотрофією 1 ступеня маса тіла
збільшувалася на 300 — 400 г щомі
сяця. Фізичний розвиток решти ді
тей відповідав віковим нормам.
Успішна імплантація оклюдера
здійснена у 294 (98,3%) хворих. Ре
зультати нашого дослідження відпо
відають даним мультицентрових до
слідженнь, в яких успішними були
95,7% втручань [2]. Більшість авторів
вважають причиною невдалої ім
плантації недостатність країв дефек
ту [3]. У 5 хворих безуспішна імплан
тація оклюдера спричинена міграці
єю пристрою, що потребувало його
хірургічного видалення, міграцією
пристрою з ендоваскуляним вида
ленням і невдалим подальшим за
криттям, порушенням ритму серця
після операції, що потребувало ви
далення оклюдера. В одного хворо
го закритий вторинний ДМПП, про

те, після від'єднання оклюдера ви
никло припущення про аномальне
дренування легеневих вен. За дани
ми КТ діагноз підтверджений, хво
рий оперований у плановому поряд
ку, оклюдер видалений хірургічним
шляхом.
Великі ускладнення виникли у 3
(1%) хворих. На етапі освоєння ме
тодики померла одна хвора 40 років,
у якої діагностований вторинний
ДМПП діаметром 28 мм за даними
ехокардіографії, діаметр перетяжки
вимірювального балона становив 32
мм. Під час заведення вимірюваль
ного балона перфороване устя лівої
верхньої легеневої вени, виник ге
моперикард, своєчасно не виявле
ний. Діаметр балона 32 мм, встанов
лений пристрій Amplatzer Septal
Occluder 36 мм. Хвора померла у
відділенні реанімації через кілька го
дин після імплантації від тампонади
серця. Летальність при імплантації
оклюдерів у ДМПП, за даними світо
вої літератури, вкрай низька [4]. На
ше спостереження ми пояснюємо
хірургічною помилкою на етапі ос
воєння методики.
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Велике ускладнення виникло та
кож у хворого 38 років — міграція
пристрою, що потребувало хірургіч
ного видалення. У пацієнта був
ДМПП діаметром 28 мм з м'яким зад
ньо—нижнім краєм, за даними че
резставохідної ехокардіографії, з
перетяжкою діаметром 33 мм на
вимірювальному балоні. Оклюдер
діаметром 34 мм змістився в легене
ву артерію через кілька хвилин після
імплантації. Пристрій вилучений
ендоваскулярно, на його місце вста
новлений оклюдер діаметром 38 мм,
який також змістився у правий шлу
ночок. Це спричинило порушення
ритму серця з епізодами шлуночко
вої тахікардії і погіршенням показ
ників гемодинаміки. Хворий оперо
ваний в екстреному порядку, оклю
дер видалений, ДМПП закритий з
використанням латки аутоперикар
да. За даними світової літератури,
частота такого ускладнення стано
вить у 0,2% [2] і не спричиняє леталь
них наслідків.
Ще в однієї хворої 44 років під
час багаторазових спроб імплан
тації оклюдера діаметром 26 мм ви
никла шлуночкова тахікардія, погір
шилися показники гемодинаміки,
що потребувало проведення ре
анімаційних заходів. За даними еле
ктрофізіологічного дослідження ви
явлені два вогнища ектопії. Після
проведення радіочастотної абляції
хворій успішно імплантований ок
людер діаметром 32 мм.
Нами зроблений висновок, що
всім хворим старшого віку необхід
не проведення холтерівського моні
торингу, а за показаннями — елект
рофізіологічного дослідження.
Малі ускладнення виникли у 24
(8,0%) хворих. У 3 (1%) з них відзна
чена рання міграція оклюдерів, які
ендоваскулярно видалені з легеневої
артерій (в 1) та аорти (у 2). У 2 з них
вдалося повторно закрити дефект
більшими оклюдерами, одна хвора
оперована у плановому порядку. В
цілому мали 4 (1,3%) спостереження
міграції оклюдерів, у 2 з них причи
ною був недостатній розмір прист
рою. В інших хворих виявлений
дефіцит задньо—нижнього краю та
перевищення показань до ендовас
кулярного закриття ДМПП. Пору
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шення ритму серця виникли у 9 (3%)
хворих. У ранньому післяоперацій
ному періоді у 3 (1%) — неповна
атріовентрикулярна блокада 1 сту
пеня, яка усунута медикаментозно,
без імплантації штучного водія рит
му; у 3 (1%) — екстрасистолія, що не
спричиняла дискомфорту. Ці пору
шення були транзиторні і зникли
через кілька днів після операції.
Причиною їх, ймовірно, були на
бряк міжпередсердної перегородки
після операції, що стискала провідні
шляхи серця. У пізньому післяопе
раційному періоді у 3 (1%) хворих
ускладнення були пов'язані з пору
шеннями ритму серця: у 2 — виник
ла миготлива аритмія, в 1 — тріпо
тіння передсердь. Консервативне
антиаритмічне лікування виявилося
неефективним, хворим призначені
антикоагулянти непрямої дії. Хворі
почуваються задовільно, спостере
ження триває. Під час операції в од
ного хворого виникла повітряна ем
болія правих відділів серця, в одного
— ішемія міокарда (за даними ехо
кардіографії); в одного ускладнення
стегнового доступу — підшкірна ге
матома, що не потребувало хірургіч
ного лікування. В однієї хворої ви
ник ексудативний перикардит, об'єм
рідини у порожнині перикарда до 5
мл, самостійно зник через 1 міс. Всі
ці ускладнення не проявили себе у
подальшому. У 4 хворих після опе
рації виник головний біль. Це може

бути пов'язане з тим, що на оклюдері
утворюються мікроемболи, що по
трапляють у судини головного моз
ку [3]. Після призначення клопідо
грелю протягом 2 міс симптоми
зникли.
Через 1 рік після імплантації при
строю під час планового обстежен
ня відзначене збільшення ступеня
недостатності мітрального клапана
у хворої віком 21 року до помірної.
Не встановлено, чи вплинув оклю
дер на функцію мітрального клапа
на, оскільки він був розташований
на відстані кількох міліметрів від во
локнистого кільця. Нормалізацію
тиску в легеневій артерії спостеріга
ли у 12 (57,2%) пацієнтів. Залишкова
легенева гіпертензія збереглася у
хворих старше 45 років з великими
ДМПП, відзначено тенденцію до
зниження тиску у легеневій артерії.
В динаміці спостерігали значне
зменшення діаметра шунтів з часом,
що пов'язуємо з процесом ендо
телізації оклюдера. Так, через 6 міс
лише у 6 (2%) хворих відзначений
малий залишковий шунт, в 1 (0,3%)
— помірний, що свідчило про висо
ку ефективність процедури.
За даними мультицентрового до
слідження [2], встановлені переваги
ендоваскулярного закриття ДМПП у
порівнянні з хірургічним за загаль
ною частотою ускладнень (відпо
відно 7,2 і 24%), проте, переваги
хірургічного методу у порівнянні з

ендоваскулярним щодо ефектив
ності закриття ДМПП (100 і 95,7%).
Ефективність ендоваскулярного лі
кування у нашому дослідженні ста
новила 98,3%, загальна частота ус
кладнень — 8,7%, що свідчило про
високий рівень едоваскулярного лі
кування в клініці.
Отже, поліпшення клінічного
стану хворих, позитивна динаміка
за показниками ехокардіографії
(значна редукція правих відділів
серця, зменшення ступеня легеневої
гіпертензії) досягнуті завдяки вико
ристанню методу транскатетерного
закриття ДМПП.

ВИСНОВКИ
1. У теперішній час ендоваску
лярний метод є "золотим стандар
том" у лікуванні вторинного ДМПП.
2. Ускладнення частіше виника
ють у дорослих пацієнтів, у них від
новлення розмірів і функції правих
відділів серця відбувається повільні
ше. Це свідчить, що оптимальним
віком для усунення вторинного
ДМПП є дитячий.
3. Ендоваскулярне закриття вто
ринного ДМПП з використанням
оклюдера є високоефективним,
мініінвазивним і безпечним мето
дом корекції вади серця, у більшості
хворих може бути альтернативою
хірургічному втручанню.
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EXTRAANATOMIC ARTERIAL RECONSTRUCTION
IN PATIENTS WITH ATEROSCLEROTIC AFFECTION
OF THE AORTAL ARCH BRANCHES
N. Torma, І. I. Коpolovets, V. Sihotsky, M. Kubikova, E. S. Butsko, M. Frankovicova
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кстраанатомічна реконст
рукція при атеросклеротич
ному ураженні артерій пле
чо—головного стовбура на
прикінці минулого століття була до
сить популярним хірургічним втру
чанням завдяки низькій частоті
інтраопераційних ускладнень та
смертності [1 — 3]. Ще однією пере
вагою була відсутність необхідності
виконувати стернотомію [3]. Проте,
при аналізі віддалених результатів
встановлені переваги транстора
кальної реконструкції у порівнянні з
екстраанатомічною [3]. Показанням
до екстраанатомічної реконструкції
є наявність у пацієнтів синдрому
підключично—хребтового обкра
дання (СПХО), "steal—синдром", що
виникає внаслідок оклюзії або сте
нозу плечо—головного стовбура
або проксимальної частини I сег
мента ПКА [4, 5]. У міру розвитку ен
доваскулярної хірургії тактика рева
скуляризації супрааортальних ар
терій суттєво змінилася. Сьогодні
екстраанатомічну реконструкцію
при атеросклеротичному ураженні
проксимальних частин гілок дуги
аорти розглядають з точки зору
можливості виконання гібридних
операцій або за вичерпаних можли
востей ендоваскулярної хірургії [2,
5]. В той же час, є чимало прихиль
ників відкритого оперативного
втручання з приводу СПХО (транс

Е

Реферат
Проаналізований власний досвід екстраанатомічної реконструкції з приводу ате'
росклеротичного ураження гілок дуги аорти. Транспозицію підключичної артерії
(ПКА) до загальної сонної артерії (ЗСА) здійснювали з приводу симптоматичного
субтотального стенозу або оклюзії І сегмента ПКА. При поширенні атеросклеро'
тичного процесу за межі І сегмента ПКА або технічних труднощах перевагу відда'
вали сонно—підключичному шунтуванню. Сонно—сонне шунтування застосовува'
ли при необхідності реваскуляризації екстракраніальних артерій перед ендовас'
кулярною імплантацією стентграфта до дуги аорти з закриттям відступу лівої ЗСА.
Екстраанатомічну реконструкцію автори вважають методом вибору хірургічного
лікування хворих з приводу центрального атеросклеротичного ураження гілок ду'
ги аорти за вичерпаних можливостей ендоваскулярних методів реваскуляризації,
що забезпечує хороші й задовільні результати у 91,7% з них.
Ключові слова: атеросклероз; сонні артерії; ішемічний інсульт; ангіографія; екст'
раанатомічне шунтування.

Abstract
Own experience of extraanatomical reconstruction, made for atherosclerotic affection
of the aortal arch branches, was analyzed. A subclavian artery (SA) transposition into
common carotid artery (CСА) was conducted for symptomatic subtotal stenosis or
occlusion of the SA I segment. While extension of atherosclerotic process beyond
boundaries of the SA І segment or technical difficulties a carotid—subclavian shunting
was preferred. Сarotid—сarotid shunting was applied in necessity of revascularization
of extracranial arteries before endovascular implantation of a stent—graft down to aor'
tal arch with closure of the left CСА branching. The authors consider extraanatomic
reconstruction the method of choice in the patients surgical treatment for central ath'
erosclerotic affection of the aortal arch branches, when possibilities of endovascular
revascularization methods are exhausted, and this guarantees good and satisfactory
results in 91.7% of them.
Key words: atherosclerosis; carotid arteries; іschemic insult; аngiography;
еxtraanatomic shunting.

позиція ПКА до ЗСА, сонно—підклю
чичне шунтування) [3, 6].
Отже, незважаючи на досягнуті
успіхи в діагностиці та лікуванні
ураження екстракраніальних ар
терій, питання вибору тактики ліку
вання за поєднаного ураження ар
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терій плечо—головного стовбура не
вирішене, а екстраанатомічна арте
ріальна реконструкція залишається
в арсеналі судинного хірурга.
Мета роботи: проаналізувати ре
зультати екстраанатомічної рекон
струкції у хворих з приводу атероск
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леротичного ураження артерій пле
чо—головного стовбура та система
тизувати показання до їх виконання.

Õ³ðóðã³÷íà òàêòèêà ïðè àòåðîñêëåðîòè÷íîìó óðàæåíí³ ã³ëîê äóãè àîðòè

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Åêñòðààíàòîì³÷íà
ðåêîíñòðóêö³ÿ

12

25

Òðàíñïîçèö³ÿ ÏÊÀ äî ÇÑÀ
Ñîííî-ï³äêëþ÷è÷íå øóíòóâàííÿ
Ñîííî-ñîííå øóíòóâàííÿ

Åíäîâàñêóëÿðí³
âòðó÷àííÿ

36

75

Ñòåíòóâàííÿ ² ñåãìåíòà ÏÊÀ

За період з 2010 по 2015 р. у
клініці судинної хірургії, VUSCH (Ко
шіце, Словаччина) та клініці хірургії
Закарпатської обласної клінічної
лікарні ім. А. Новака (м. Ужгород) лі
кували 48 пацієнтів, у яких діагнос
товане мультифокальне атероскле
ротичне ураження гілок дуги аорти.
У 36 хворих виконані ендоваску
лярні втручання, у 12 — застосована
екстраанатомічна реконструкція
(див. таблицю).
Показанням до застосування екс
траанатомічної артеріальної рекон
струкції були:
— симптоматичний субтоталь
ний стеноз/оклюзія І сегмента ПКА
за вичерпаних можливостей ендо
васкулярних втручань;
— аневризматичне ураження або
розшарування стінки дуги аорти
при плануванні імплантації стент
графта з закриттям устя лівої ЗСА.
У 5 пацієнтів здійснено транспо
зицію ПКА до ЗСА. Показанням до
хірургічного втручання була ішемія
тканин верхньої кінцівки з клінічни
ми проявами болю у спокою внаслі
док субтотального стенозу (у 3 паці
єнтів) чи оклюзії (у 2) ПКА та озна
ками вертебробазилярної недостат
ності. Операцію виконували під за
гальним знеболенням з інтраопе
раційною транскраніальною окси
метрією. Хірургічний доступ вико
наний на 1 см вище та вздовж верх
нього краю ключиці в напрямку до
груднинно—ключично—соско
подібного м'яза. Послідовно препа
рували ПКА та ЗСА. Ближче до від
ступу з метою безпечності ПКА про
шивали, а після пересічення здій
снювали її транспозицію на бічну
стінку ЗСА. Анастомоз накладали
кінець у бік з застосуванням безпе
рервного шва поліпропіленовою
ниткою 5/0.
У 4 пацієнтів здійснене сонно—
підключичне шунтування з викори
станням синтетичного матеріалу.
Таку операцію виконували з приводу
поширення атеросклеротичного
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ураження за межі І сегмента ПКА. В
одного пацієнта з приводу стенозу в
ділянці біфуркації ЗСА 70% просвіту
виконано класичну ендартерек
томію з застосуванням латки.
ПКА мобілізували на 3 см дис
тальніше хребтової артерії. Для шун
тування використаний синтетич
ний протез діаметром 7 мм. Між ЗСА
і протезом формували анастомоз
кінець у бік під прямим кутом, а з
ПКА — під гострим кутом.
У 3 хворих здійснене сонно—
сонне шунтування. Показанням до
операції була необхідність реваску
ляризації лівої ЗСА з приводу симп
томатичного атеросклеротичного
ураження дуги та низхідної частини
аорти, у плановому порядку викона
но імплантацію стентграфта з при
криттям устя лівої сонної артерії.
Сонно—сонне шунтування здійсню
вали у плановому порядку перед ім
плантацією стентграфта.
Операцію виконували під загаль
ним знеболенням. Білатерально за
класичною методикою відрепарова
на ЗСА. Для шунтування використа
ний синтетичний матеріал діамет
ром № 8, який розташовували рет
рофарингеально під невеликим ку
том. Анастомоз формували під бі
фуркацією ЗСА кінець у бік, наклада
ли безперервний шов поліпропіле
новою ниткою 5/0.
Статистична обробка проведена
за програмою Microsoft Excel.
Результати екстраанатомічної
реконструкції у хворих з приводу
атеросклеротичного ураження ар
терій плечо—головного стовбура
оцінювали за трибальною шкалою:
хороші — відсутність в ранньому
післяопераційному періоді нового
гострого порушення кровообігу го
ловного мозку, зникнення ознак
ішемії тканин верхньої кінцівки та
вертебробазилярної недостатності;

Âòðó÷àííÿ

задовільні — ранні післяопе
раційні ускладнення: гостре пору
шення кровообігу головного мозку,
кровотеча, лімфорея, тромбоз, не
значні психосоматичні розлади,
зникнення проявів ішемії тканин
верхньої кінцівки та зменшення ви
раженості ознак вертебробазиляр
ної недостатності;
незадовільні — смерть хворого в
ранньому післяопераційному пе
ріоді.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З 12 пацієнтів, яким здійснено ек
страанатомічну реконструкцію, у 2
— у ранньому післяопераційному
періоді виконана повторна операція
(в 1 — з приводу кровотечі з опе
раційної рани, в 1 — лімфореї після
сонно—підключичного шунтуван
ня).
В одного пацієнта після сонно—
сонного шунтування виник ішеміч
ний інсульт. Слід відзначити, що ар
теріальну реконструкцію виконува
ли у плановому порядку перед ім
плантацією стентграфта з закрит
тям устя лівої ЗСА, а гостре порушен
ня кровообігу головного мозку ви
никло на 2—гу добу після ендоваску
лярного втручання. Один хворий
помер після сонно—сонного шунту
вання та імплантації стентграфта.
Показання до здійснення арте
ріальної реконструкції артерій пле
чо—головного стовбура в останні
роки суттєво змінилися. У міру роз
витку мініінвазивних технологій
стало доступним ендоваскулярне лі
кування, безперечно, менш травма
тичне для пацієнта і супроводжу
ється мінімальним ризиком. Най
частішою локалізацією атероскле
ротичного ураження гілок дуги аор
ти є біфуркація сонних артерій (у
56% хворих), І сегмент ПКА (у 16%),
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хребтові артерії (у 10%) [2, 5]. Атеро
склеротичний процес у судинах
плечо—головного стовбура та ЗСА
виявляють у 9% [3], ізольоване ура
ження однієї гілки екстракраніаль
них артерій — лише в 1,8%, у решти
— комбіноване атеросклеротичне
ураження [2].
За центрального та периферій
ного ураження, насамперед, прово
дять ендоваскулярне лікування від
ступу гілок дуги аорти, на другому
місці —каротидну ендартеректомію
[1, 7]. При ураженні сонних і хребто
вих артерій першим етапом викону
ють каротидну ендартеректомію,
другим — ендоваскулярну реваску
ляризацію хребтових артерій [4].
Показанням до екстраанатоміч
ної артеріальної реконструкції є
симптоматичний субтотальний сте
ноз або оклюзія однієї з гілок дуги
аорти за вичерпаних можливостей
або наявності протипоказань до ен
доваскулярного лікування [3, 8].
У пацієнтів за ізольованого ура
ження І сегмента ПКА та неураженої
ЗСА показана транспозиція ПКА до
ЗСА. При поширенні атеросклеро
тичного процесу за межі І сегмента
ПКА або наявності технічних труд
нощів рекомендують виконувати
сонно—підключичне шунтування [2,
7].

За комбінованого гемодинаміч
но залежного атеросклеротичного
ураження артерій плечо—головного
стовбура хірургічне лікування пока
зане й пацієнтам за відсутності
симптомів [2].
Як екстраанатомічну реконст
рукцію ми віддавали перевагу транс
позиції ПКА до ЗСА. При виникненні
технічних труднощів здійснювали
сонно—підключичне шунтування.
За даними літератури та результата
ми наших спостережень, транспо
зиція ПКА до ЗСА забезпечує більш
тривалу прохідність судин, ніж сон
но—підключичне шунтування.
Не рекомендують такі види ар
теріальної реконструкції, як підклю
чично—підключичне та аксиляр
но—аксилярне шунтування через
низьку прохідність судин та високу
вірогідність виникнення мікроем
болізації [3].
За наявності атеросклеротично
го стенозу понад 50% в ділянці
біфуркації ЗСА перед виконанням
екстраанатомічної реконструкції
виконуємо каротидну ендартерек
томію.
Пацієнтам при атеросклеротич
ному ураженні судин плечо—голо
вного стовбура або багатосегмент
ному центральному ураженні гілок
дуги аорти показане виконання аор

то—підключичного шунтування [2].
Сонно—сонне шунтування вико
нували за необхідності реваскуляри
зації лівої ЗСА при ендоваскулярній
імплантації стентграфта до дуги
аорти з закриттям устя лівої ЗСА. Ар
теріальну реконструкцію у пацієнтів
за умови стабільності гемодинаміки
слід виконувати перед імплантацією
стентграфта. Протез можна розта
шувати під шкірою або ретрофарин
геально [8]. Ми здійснювали сонно—
сонне шунтування з ретрофаринге
альним розташуванням протеза. Пе
ревагою такої локалізації є рівніше
положення та менша довжина про
теза.
Таким чином, екстраанатомічна
реконструкція є методом вибору
хірургічного лікування хворих з
приводу центрального атероскле
ротичного ураження гілок дуги аор
ти за вичерпаних можливостей ен
доваскулярних методів реваскуля
ризації і забезпечує хороші та за
довільні результати у 91,7% спосте
режень.
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SURGICAL TREATMENT OF TRAUMATIC
ARTERIAL ANEURYSM
Zayniddin Norman ugli, F. Sh. Bakhriddinov, D. А. Sapayev
Vahidov Republican Specialized Center of Surgery,
Medical association Yakkasaray district,
Central multidisciplinary clinic with a stationary unit,
Tashkent, Republic of Uzbekistan
ирургическое лечение ТАА
является актуальной про
блемой сосудистой хирур
гии [1 — 3].
Хирургическое лечение ранений
сосудов и их последствий имеет
2000—летнюю историю. Несмотря
на это, некоторые вопросы недоста
точно решены и требуют дальней
шей разработки [4].
До начала XX в. оперативные
вмешательства по поводу травмати
ческого повреждения сосудов и их
последствий были в основном пал
лиативными [5].
Повреждение магистральных ар
терий относят к тяжелой травме
из—за высокой частоты местных и
общих осложнений — 15,4 — 48,4%.
Травма подключичной артерии —
достаточно редкая форма, ее часто
та составляет около 2% [6]. При ко
лотых, колото—резаных ранах с уз
ким раневым каналом, закрытых
тромбах и повреждении подклю
чичной артерии возможно форми
рование ТАА или травматического
артерио—венозного свища [7].
При этом перевязка сосудов яв
лялась основным методом, ее при
меняли в целях остановки кровоте
чения и спасения жизни пострадав
шего, что обусловливало большую
частоту ампутации конечности [8].

Х

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике под наблюдением на
ходились 47 больных по поводу ТАА.
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Реферат
Проанализированы результаты лечения 47 больных по поводу травматической
артериальной аневризмы (ТАА). Выполнение реконструктивно—восстановитель'
ных операций обеспечило восстановление функций поврежденных конечностей,
реабилитацию больных, предупреждение осложнений. Боковой шов сосуда нало'
жен у 5 больных, циркулярный шов — у 8. При невозможности наложения боково'
го или циркулярного шва осуществляли пластику сосудов с использованием вы'
сокой технологии—баллонной окклюзии сосудов, применяли аутовену или синте'
тический протез — у 17 больных. Заживление раны первичным натяжением отме'
чено у 32 (72%) больных, вторичным натяжением — у 3 (6,8%).
Ключевые слова: травматическая артериальная аневризма; хирургическое ле'
чение.

Abstract
The results of treatment of 47 patients, suffering traumatic arterial aneurysm, were ana'
lyzed. Restoration of functions of injured extremities, rehabilitation of patients, prophy'
laxis of complications were guaranteed due to conduction of reconstruction—restora'
tion operations. A lateral suture of the vessel was applied in 5 patients and a circular
suture — in 8. Vascular plasty, using high technology — the balloon vascular occlusion,
and autovein or synthetic prosthesis — in 17 patients, while inability to formate a later'
al or circular suture. The wound healing in a primary tension fashion was noted in 32
(72%) patients, and in a secondary one — in 3 (6.8%).
Key words: traumatic arterial aneurysm; surgical treatment.

Причиной возникновения ТАА
были: колото—резаное ранение со
судов — у 10 (21,2%) пострадавших,
огнестрельное ранение сосудов
дробью и пулей — у 1 (2,1%), тупая
травма сосудов — у 12 (25,5%), дру
гие — у 24 (51%).
В табл. 1 приведено распределе
ние больных по возрасту и полу.
Чаще всего ТАА отмечали у муж
чин активного трудоспособного
возраста (от 15 до 40 лет).
В табл. 2 представлено распре
деление больных в зависимости от
локализации ТАА и вида поражен
ной артерии.

Наиболее часто ТАА локализова
лась на бедренной артерии — у 15
(31,9%) больных, лучевой — у 7
(14,8%), подключичной — у 5
(10,6%), плечевой — у 6 (12,7%).
Во время первичного осмотра
боль и опухолеподобное образова
ние отмечены у 31 (65,9%) пациента,
истончение, покраснение, инфильт
рация конечности — у 3 (5,4%), отеч
ность дистальных отделов конечно
сти — у 7 (14,8%), ограничение дви
жений — у 6 (12,7%), онемение — у 4
(8,5%).
При пальпации определяли ТАА
округлой или овальной формы, диа
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метром от 1,5 до 18 см, припухлость
и пульсацию сосудов — у 21 (44,6%)
больного.
При аускультации над аневриз
мой у 23 (48,9%) больных выявляли
систолический шум. Преходящие
неврологические симптомы наблю
дали у 6 (12,7%) больных. У 37
(78,7%) больных артериальное дав
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ление в ТАА было нормальным, у 10
(21,2%) — повышено.
Для ранней диагностики ТАА, на
ряду с клиническими методами,
применяли допплерографию, ульт
развуковое исследование, мульти
спиральную компьютерную томо
графию, ангиографию.

Самоизлечение ТАА не наблюда
ли. У 44 (93,6%) больных произведе
ны реконструктивно—восстанови
тельные вмешательства, 9 (20,4%) —
операции в неотложном и экстрен
ном порядке вследствие нагноения
или разрыва аневризмы. Операции
выполнены через 1 — 2 сут после
госпитализации у 14 (32,5%) боль
ных.
В сроки до 5 мес после ранения и
образования ТАА оперированы 33
(75%) больных, результаты благо
приятные.
Еще 5 (11,3%) больных опериро
ваны через 1 год после травмы. Ха
рактер оперативных вмешательств
приведен в табл. 3.
При ТАА важное значение имеют
сроки с момента повреждения сосу
да. Большинство — 36 (75%) боль
ных оперированы в сроки более 1
мес с момента травмы сосудов. Сле
дует отметить, что выполнение ре
конструктивно—восстановитель
ной операции на сосудах позже чем
через 1 год чрезвычайно сложно.
В настоящее время лигирование
ТАА производят редко. Широко при
меняют различные виды реконст
руктивно—восстановительных опе
раций на сосудах.
Боковой шов наложен у 5 (15,9%)
больных. Если дефект артерии со
ставляет половину диаметра сосуда
или больше, боковой шов не приме
няют, поскольку это чревато суже
нием его просвета. В таких ситуаци
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ях накладывают циркулярный шов
или осуществляют пластику.
Циркулярный шов наложен у 8
больных. При невозможности нало
жить лигатуру, боковой или цирку
лярный шов выполняли пластичес
кую операцию, так, у 11 (25%) боль
ных произведено аутовенозное
шунтирование, из них у 1 больного
— экстраанатомическое шунтиро
вание, у 5 (11,3%) — использован
синтетический протез.
У 8 больных применена высокая
технология, произведена полная
баллонная окклюзия артериальных
сосудов с использованием баллон
ного катетера размерами 6 × 6 мм.
Давление в баллоне до 9 атм при RBP
10 атм, контрастное вещество юни
гексол 350 — 100 мл.
В целях профилактики синдрома
диссеминированного внутрисосу
дистого свертывания крови и тром
боза сосудов при большом объеме
аневризмы, с учетом изменения по

казателей системы гемостаза, до и
после операции вводили гепарин по
150 ЕД/кг массы тела, свежезаморо
женную плазму от 5 до 15 мл/кг.
Осложнения, не связанные с раз
рывом стенки аневризмы, возникли
у 4 (9%) больных — сильное крово
течение, тромбоз (частичный или
полный) — у 19 (43,1%), свежие
тромбы в аневризме — у 1 (2,2%);
разрыв аневризмы — у 2 (4,5%), ин
фицирование тромба — у 4 (4,5%),
протез удален — у 1 (2,2%).
У 10 (22,7%) больных вследствие
нагноения, асептического воспале
ния, образования инфильтрата в об
ласти операционной раны отмече
но увеличение продолжительности
лечения. У 3 (6,5%) больных опера
тивные вмешательства не выполня
ли в связи с наличием противопока
заний и отказом больных.
В ближайшем послеоперацион
ном периоде обследованы 44 боль
ных, из них сосуды восстановлены

— у 37 (84%), не восстановлены — у
7 (15,9%).
У 32 (72%) пациентов отмечено
заживление раны первичным натя
жением, у 3 (6,8%) — вторичным на
тяжением.

ВЫВОДЫ
1. Оптимальным методом хирур
гического лечения по поводу ТАА
является выполнение пластическо
го восстановительного вмешатель
ства с использованием высокой тех
нологии—баллонной окклюзии со
судов.
2. При наличии воспалительных
процессов в окружающих тканях
целесообразно выполнение аутове
нозного шунтирования или проте
зирования сосудов.
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВЕНОЗНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ПО ПОВОДУ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Р. Р. Османов
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков

A MIDDLE—TERM RESULTS OF ENDOVENOUS
LASER ABLATION FOR VARICOSE DISEASE
OF THE LOWER EXTREMITIES
R. R. Osmanov
Zaytsev Institute of General and Emergency Surgery, Kharkov
арикозная болезнь нижних
конечностей (ВБНК) — рас
пространенное заболева
ние, частота которого со
ставляет 21,8 — 29,4% в странах Вос
точной Европы, имеет устойчивую
тенденцию к увеличению [1, 2].
ЭВЛА все более широко приме
няют в клинической практике [3 —
6]. Однако возможные варианты от
вета на лечение по данным УЗДАС
не описаны, не формализованы по
нятия рецидива и продолжения бо
лезни. Неоднозначно мнение отно
сительно целесообразности выпол
нения ЭВЛА при значительном диа
метре варикозно—измененных вен.
Широкое внедрение ЭВЛА в клини
ческую практику ограничено, в ча
стности, опасением возникновения
тяжелых осложнений, в том числе
тромбоза глубоких вен НК.
Цель исследования: анализ сред
несрочных результатов хирургичес
кого лечения ВБНК с использовани
ем ЭВЛА под контролем УЗИ.

В

Реферат
Проанализированы результаты применения эндоваскулярной лазерной абляции
(ЭВЛА) под контролем ультразвукового исследования (УЗИ) в лечении варикоз'
ной болезни (ВБ) нижних конечностей (НК) у 189 пациєнтів (214 конечностей). Ус'
тановлено, что для получения достоверной информации о результатах лечения
необходимо проведение ультразвукового дуплексного ангиосканирования (УЗ'
ДАС). Фиброзная инволюция ствола большой подкожной вены (БПВ) достигнута в
(97,7 ± 1,0)% наблюдений, в (1,9 ± 0,9)% — в отсутствие клинических проявлений
выявлены эхо—признаки возобновления рефлюкса — "ультразвуковой рецидив",
в одном — клинический рецидив ВБНК. В (5,1 ± 1,5)% наблюдений при фиброзной
инволюции леченых сегментов обнаружены признаки венозной недостаточности
в ранее компетентных участках — продолжение болезни. Частота рецидивов и
выраженность болевого синдрома не зависели от диаметра леченых вен. При
анализе осложнений подтверждена высокая безопасность ЭВЛА.
Ключевые слова: варикозная болезнь нижних конечностей; ультразвуковое ис'
следование; эндоваскулярная лазерная абляция.

Abstract
The results of endovascular laser ablation (EVLA) under ultrasonographic control in
treatment of the lower extremities varicose disease (LEVD) in 189 patients (214
extremities) were analyzed. There was established, that for the trustworthy information
obtaining the ultrasonographic duplex angioscanning conduction is necessary. The
fibrous involution of a big subcutaneous vein trunk was achieved in (97.7 ± 1.0)%
observations, in (1.9 ± 0.9)% — while the clinical signs absence — there were revealed
the echo—signs of a reflux recurrence — the "ultrasonographic recurrence", and in one
observation — a clinical recurrence of LEVD. In (5.1 ± 1.5)% observations in fibrous
involution of the segments treated the signs of venous insufficiency in earlier competent
parts were revealed — the disease progress registered. The recurrence rate and the
pain syndrome severity did not depend on the treated veins diameter. High security of
EVLA was established while the complications analysing.
Key words: varicose disease of the lower extremities; ultrasonic investigation;
endovascular laser ablation.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены у 189
пациентов, в том числе 37 (19,6%)
мужчин, 152 (80,4%) женщин в воз
расте от 18 до 68 лет, в среднем (42,1
± 14,4) года, у которых диагностиро
вана ВБНК. Клиническую оценку
ВБНК осуществляли по шкале СЕАР.
Диагностическое УЗИ, навигацию
лечебного вмешательства, динами
ческий контроль результатов лече
ния проводили с применением ска
неров Siemens Sonoline G—50,

Philips iU 22, Toshiba Applio 400,
Esaote MyLab α с линейным мульти
частотным датчиком с частотой 5—
12 МГц, у 55 (15,3%) тучных пациен
тов — с конвексным датчиком с час
тотой 2—5 МГц.
Всем пациентам проведена ЭВЛА
варикозно—измененных венозных
стволов, в том числе у 25 (13,2%) —
на двух конечностях, общее число
леченых НК 214. Кварцевый свето
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вод с торцевым излучением исполь
зовали на 172 (80,4%) конечностях, с
радиальным — на 42 (19,6%). ЭВЛА
осуществляли в условиях операци
онной, с соблюдением требований
асептики, под непрерывным кон
тролем УЗИ. Хирургическую тактику
выбирали индивидуально, в зависи
мости от анатомических вариантов
строения сафенного соустья. При
ЭВЛА БПВ рабочий конец световода
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размещали на уровне впадения наи
более проксимального притока по
верхностной вены, огибающей под
вздошную кость (v. circumflexa ilium
superficialis) — в 152 (77,1%) наблю
дениях, внутренней половой вены
(v. pudenda interna) — в 38 (19,3%),
поверхностной надчревной вены (v.
epigastrica superficialis) — в 9 (4,6%), в
отсутствие притоков — в 2 (1,0%) на
расстоянии 2 см от соустья. При
ЭВЛА малой подкожной вены (МПВ)
световод подводили до уровня впа
дения продолжения на бедре, при
отсутствии такового — до уровня
прободения веной фасции. В 18
(8,4%) наблюдениях, наряду с ЭВЛА
ствола БПВ, осуществляли лазерное
воздействие на ее длинные притоки
на бедре: переднюю добавочную
подкожную вену (v. saphena accesso
ria) — в 9 (4,2%), заднемедиальный
приток БПВ — в 6 (2,8%), переднела
теральный приток — в 3 (1,4%).
В 10 (4,6%) наблюдениях ЭВЛА
осуществлена самостоятельно, в 134
(61,5%) — в сочетании с минифле
бэктомией притоков, в 62 (28,4%) —
с пенным склерозированием прито
ков, в 12 (5,5%) — использовали оба
дополняющих метода.
У всех больных выполняли фут
лярную анестезию ствола БПВ [7] и
туннельную анестезию притоков, на
которых планировали осуществлять
склерозирование или минифлебэк
томию, по оригинальной методике.
Контрольное
обследование,
включавшее опрос, клинический ос
мотр, УЗИ, оценку выраженности
болевых ощущений (по визуально—
аналоговой шкале), проводили че
рез 1 и 2 нед, 3, 6 и 12 мес, в последу
ющем — 1 раз в год. Сроки наблюде
ния от 1 до 4 лет, в среднем (2,7 ± 1,6)
года.
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По данным контрольного УЗИ
оценивали проходимость стволов
поверхностных вен, притоков, неса
фенных и прободающих вен; их ди
аметр, наличие рефлюкса по по
верхностным венам; проходимость
глубоких вен; состояние ранее ком
петентных сегментов поверхност
ных вен.
Результаты оценивали с приме
нением общепринятых статистиче
ских методов. Для определения вза
имосвязи данных рассчитывали ко
эффициент корреляции Спирмена,
для сравнения частоты качествен
ных признаков использовали крите
рий χ2.
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лельно (рис. 1). Наблюдали утолще
ние средней и внутренней оболоч
ки до 1,5—3 мм. По данным УЗДАС в
стволе БПВ не наблюдали кровоток,
в прилегающих глубоких венах в об
ласти соустий — антеградный кро
воток.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведение ЭВЛА обеспечило
значимый клинический эффект во
всех наблюдениях, что проявлялось
улучшением состояния пациента,
отсутствием или минимальной вы
раженностью имевшихся до лече
ния жалоб и симптомов, хорошим
косметическим эффектом (см. таб%
лицу).
По данным УЗИ в динамике по
сле ЭВЛА отмечали фиброзную ин
волюцию ствола БПВ до полного ре
гресса. На 7 — 14—е сутки отмечена
облитерация венозного ствола. БПВ
при поперечном сканировании оп
ределяли как совокупность концен
трических структур: центральную
часть представлял гиперэхогенный
просвет вены диаметром, близким к
исходному; менее эхогенная стенка
вены с внешней стороны окружена
гиперэхогенным ободком и зоной
перифокальной инфильтрации —
постабляционный "хало". При про
дольном сканировании описанные
структуры располагались парал

Рис. 1.
Сонограмма.
БПВ на 7'е сутки после ЭВЛА
(пояснения в тексте).

Рис. 2.
Сонограмма.
БПВ через 18 мес после ЭВЛА
(пояснения в тексте).
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Рис. 3.
Сонограмма.
Рецидив через 12 мес
после ЭВЛА БПВ.

Через 3 мес отмечено уменьше
ние диаметра вены, исчезновение
эхопризнаков перифокального оте
ка. Ствол вены выявляли в фасциаль
ном футляре фрагментарно. Крово
ток по данным УЗДАС в леченых ве
нах не определялся.
Через 6 — 12 мес на месте лече
ной вены определяли гиперэхоген
ный тяж толщиной до 3 мм (рис. 2),
который в последующем истончал
ся до полного исчезновения.
В сроки до 4 лет после ЭВЛА в 6
(2,8%) конечностях выявлены кли
нические признаки ВБНК, предпо
ложительно оценены как рецидив.
Результаты ЭВЛА по данным УЗИ
в динамике несколько отличались
от таковых при анализе клиничес
ких проявлений.
Полное выздоровление достиг
нуто у 95,3% пациентов. По данным
УЗИ вена в фасциальном футляре
отсутствовала либо выявляли при
знаки сегментарной реканализации
с уменьшением ее диаметра до 1 — 3
мм, без признаков кровотока в ней
по данным УЗДАС.
У 4 (2,3%) пациентов после ЭВЛА
при отсутствии клинических прояв
лений ВБНК в сроки 6—12 мес по
данным УЗИ наблюдали сохранение
или восстановление рефлюкса из
соустья либо из прободающей вены.
При этом определяли сегментарную
реканализацию поверхностной ве
ны с уменьшением ее диаметра до 2
— 3 мм. Такие признаки расценива
ли как "ультразвуковой рецидив"
(рис. 3). Несмотря на отсутствие кли
нических проявлений, такой реци
див, по данным собственных наблю

дений и единичных зарубежных ис
следователей [6], является прогнос
тическим признаком прогрессиро
вания варикозных изменений и
формирования клинически значи
мого рецидива, требующего корри
гирующего лечения.
У одной больной через 2 года по
сле ЭВЛА МПВ по данным УЗИ выяв
лена расположенная в фасциальном
футляре тонкая извитая вена диаме
тром до 2 мм, длиной 37 мм, исходя
щая из культи МПВ, с рефлюксным
кровотоком. Визуально эта вена не
определялась, клинические прояв
ления ВБНК отсутствовали. Выяв
ленные изменения расценены как
рецидив.
В 11 (5,1%) наблюдениях при
подтвержденном данными УЗИ ус
пешном лечении ВБНК и наличии
признаков фиброзной инволюции
стволов на сегментах, подвергнутых
лазерному воздействию, наблюдали
признаки венозной недостаточнос
ти в ранее компетентных участках,
что расценено как продолжение бо
лезни. Клинические проявления от
мечены в 6 из этих наблюдений, в
остальных признаки продолжения
болезни выявляли только по дан
ным УЗИ. В 7 наблюдениях выявле
ны факторы, предрасполагающие к
возникновению ВБНК: отягощен
ный семейный анамнез — в 4, ожи
рение (индекс массы тела более 40
кг/м2) — в 3, профессиональные
факторы риска — в 2. Таким обра
зом, описанные наблюдения не счи
тали рецидивом заболевания. Их
выявление свидетельствует о целе
сообразности регулярного проведе
ния УЗИ у пациентов после лечения,
независимо от типа и результатив
ности проведенных вмешательств.
Всем пациентам по поводу про
должающегося заболевания прове
дено корригирующее лечение в
объеме пенной склеротерапии (на
10 конечностях) или ЭВЛА (у 1).
На венозных стволах диаметром
более 10 мм ЭВЛА выполнена в 75
(35,0%) наблюдениях, более 15 мм —
в 14 (6,5%). Во всех наблюдениях ди
аметр уменьшился до 1 — 3 мм. До
стоверная зависимость частоты ре
цидивов (в том числе "ультразвуко
вых") от диаметра вен не установле
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на. В отличие от распространенной
в литературе точки зрения о нецеле
сообразности выполнения ЭВЛА ве
нозных стволов диаметром более 15
мм [5], мы не выявили достоверного
различия частоты рецидивов при
ЭВЛА вен диаметром до и более 15
мм — соответственно (2,0 ± 0,9) и
(7,1 ± 6,9)% (p>0,05). Также не на
блюдали описанного в литературе
[5] выраженного болевого синдрома
после ЭВЛА вен большого диаметра,
выраженность болевых ощущений
достоверно не различалась при ЭВ
ЛА в зависимости от диаметра вены
(коэффициент корреляции Спир
мена rs = 0,240, p>0,05). Таким обра
зом, ЭВЛА можно осуществить на ва
рикозно—измененном стволе лю
бого диаметра при условии адекват
ной футлярной анестезии.
В зависимости от степени риска
для больного выделяли тяжелые
(значимые) и менее тяжелые ослож
нения. Из тяжелых осложнений в
сроки 7 — 14 сут после вмешательст
ва по данным контрольного УЗИ у 2
(0,9%) больных выявлен бессимп
томный дистальный сегментарный
тромбоз мышечных вен голени.
Длина тромбированных сегментов
составляла 6 и 11 мм. Осложнение
устранено консервативными сред
ствами, проведена противовоспали
тельная и компрессионная терапия,
через 3 мес негативные последствия
не наблюдали. У одного пациента по
данным УЗИ выявлен клинически
незначимый тромбоз интактной
надчревной вены, через 3 мес на
блюдали реканализацию вены.
Из менее тяжелых осложнений у
7 (3,2%) больных выявлен экхимоз,
из них у 2 (0,9%) — содержимое
крупных болезненных гематом ас
пирировано путем чрескожной
пункции под контролем УЗИ, у ос
тальных — они исчезли самостоя
тельно в сроки 14 — 30 сут. Матти
рование отмечено у 9 (4,2%) боль
ных после ЭВЛА, для коррекции кос
метического дефекта у 6 из них осу
ществлено жидкостное микроскле
розирование. Перифокальное вос
паление в месте введения световода
наблюдали у 2 (0,9%) пациентов, до
полнительные меры коррекции не
потребовались. В одном наблюде
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нии возник лимфостаз голени, ре
комендована медикаментозная и
компрессионная терапия. Паресте
зии после ЭВЛА ствола БПВ не на
блюдали.
Таким образом, активные меры
по устранению осложнения приме
нены в 8 наблюдениях.
Анализ осложнений свидетель
ствовал о высокой степени безопас
ности ЭВЛА: возникшие осложне
ния не представляли угрозы жизни
и здоровью пациентов, не имели
клинического значения и не требо
вали активных мер по их устране
нию.

ВЫВОДЫ
1. Клинические проявления не
отражают в достаточной мере ре
зультативность ЭВЛА в лечении
ВБНК, для получения достоверной
информации необходимо проведе
ние УЗДАС.
2. По данным среднесрочного
наблюдения, при лечении ВБНК по
зитивный эффект ЭВЛА в виде фиб
розной инволюции ствола БПВ до
полного регресса достигнут на (97,7
± 1,0)% конечностей, на (1,9 ± 0,9)%
— выявлен "ультразвуковой реци
див", в одном наблюдении — клини
ческий рецидив. Дифференциро

вать продолжение болезни, частота
которого составляет (5,1 ± 1,5)%, от
рецидива позволяет УЗДАС.
3. Частота рецидивов (в том чис
ле "ультразвуковых") и выражен
ность болевого синдрома после ЭВ
ЛА не зависят от диаметра леченых
венозных сегментов.
4. Частота возникновения дис
тального сегментарного тромбоза
мышечных вен голени после ЭВЛА
составила (0,9 ± 0,7)%; в большинст
ве наблюдений осложнения были
косметическими, не имели клини
ческого значения и не требовали ак
тивных мер по их устранению.
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ВАРИКОЗНА ХВОРОБА НИЖНІХ КІНЦІВОК:
ПРИЧИНИ, УСКЛАДНЕННЯ, ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ
ТА ПРОФІЛАКТИКИ
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VARICOSE DISEASE OF THE LOWER EXTREMITIES:
CAUSES, COMPLICATIONS, CHOICE OF METHODS
FOR TREATMENT AND PROPHYLAXIS
N. P. Korzhyk
Advisory Diagnostic Center of Shevchenko district of Kyiv, branch N 2
ктуальність проблеми зу
мовлена відсутністю єдино
го підходу до лікування
ВХНК, навіть оперативне
лікування не позбавляє від реци
дивів та ускладнень, а мініінвазивні
оперативні втручання застосовують
не в усіх лікувальних закладах, після
їх виконання також можливе виник
нення рецидивів та ускладнень.
Метод лікування ВХНК обирають
залежно від вираженості її проявів.
У клінічних та наукових дослід
женнях для детального визначення
патологічного процесу, його ло
калізації та інших особливостей за
хворювання використовують між
народну класифікацію СЕАР (1994),
основану на аналізі об'єктивних
клінічних ознак хронічних веноз
них захворювань з наявністю (s) або
відсутністю (а) симптомів хронічної
венозної недостатності (ХВН).
С0а — відсутність видимих або
пальпованих ознак варикозно—змі
нених вен
С0s — відсутність видимих або
пальпованих ознак варикозно—змі
нених вен + симптоми (біль, розпи
рання, тяжкість у НК, свербіж, судо
ми)
С1а — телеангіектазія або сітчас
ті вени. Телеангіектазія — це конгло
мерат постійно розширених під
шкірних венул діаметром менше 1
мм; сітчасті вени — це постійно роз
ширені синюваті внутрішньошкірні
вени, як правило, діаметром 1 — 3
мм.
С1s — телеангіектазія або сітчасті
вени + симптоми

А

Реферат
Наведені результати лікування 1142 пацієнтів з приводу варикозної хвороби (ВХ)
нижніх кінцівок (НК) за період з 2006 по 2014 р. Пацієнти розподілені на 3 групи за'
лежно від вираженості клінічних ознак та методу лікування. Оперовані 59 хворих, у
65 — застосовано запропоновану схему лікування.
Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; ускладнення; методи лікуван'
ня.

Abstract
The results of 1142 patients treatment for varicose disease of the lower extremities in
2006—2014 yrs were adduced. The patients were divided on 3 groups, depending on
the clinical signs severity and method of treatment. There were operated 59 patients, in
65 — the proposed scheme of treatment was applied.
Key words: varicose disease of the lower extremities; complications; methods of treat'
ment.

С2а — варикозно—змінені вени.
Підшкірні постійно розширені вени
діаметром понад 3 мм у положенні
хворого стоячи
С2s — варикозно—змінені вени +
симптоми
С3а — набряк, значне збільшення
кількості рідини в підшкірних тка
нинах, що характеризується утво
ренням вм'ятини при натисканні
С3s — набряк + симптоми
С4а — зміни шкіри, характерні
для захворювання вен (пігментація,
екзема, ліподерматосклероз, біла ат
рофія). Пігментація: потемніння
шкіри, як правило, в ділянці кісточ
ки, проте, може поширюватись на
стопу і всю НК. Екзема — еритемне, з
пухирями, мокре або лускате виси
пання на шкірі НК. Ліподерматоск
лероз — локалізоване ущільнення
шкіри, іноді з контрактурою рубців.
Біла атрофія — розташована по ок
ружності білувата й атрофована
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ділянка шкіри, оточена плямами
розширених капілярів, іноді —
гіперпігментації
С4s — зміни шкіри + симптоми
С5а — зміни шкіри, наведені ви
ще, та загоєна виразка
С5s — зміни шкіри, наведені ви
ще, загоєна виразка + симптоми
С6а — зміни шкіри, наведені ви
ще, та відкрита виразка
С6s — зміни шкіри, наведені ви
ще, та відкрита виразка + симптоми
[1].
Крім візуального косметичного
дискомфорту, ВХНК супроводжу
ється ускладненнями у вигляді ХВН,
найбільш тяжкі її наслідки — це тро
фічна виразка — дефект всіх шарів
шкіри, локалізований переважно в
ділянці гомілок та нездатний до
спонтанного загоєння. Венозну не
достатність (ізольовану або поєдна
ну) спостерігають у 60 — 85% паці
єнтів при ВХНК [2].
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Щороку кількість знов захворі
лих у розвинених країнах становить
2,6% — у жінок та 1,9% — у чоловіків
[3].
У передопераційній підготовці та
післяопераційній реабілітації, а та
кож як самостійний метод лікування
важливе значення мають методи
консервативної терапії, що позитив
но впливають на нормалізацію
мікроциркуляторних процесів у
тканинах [4].
Найтяжчим є лікування ускладне
ної ВХНК, незалежно від того, чи
оперували пацієнтів, чи застосову
вали консервативну терапію.
Одним з дієвих препаратів є ак
товегін — гемодериват крові телят,
одержаний методом діалізу та ульт
рафільтрації. Препарат сприяє
збільшенню утилізації та споживан
ня кисню, підвищенню енергетич
ного метаболізму та споживання
глюкози. Сумарний ефект всіх цих
процесів полягає у підвищенні енер
гетичного стану клітини, особливо в
умовах його недостатності. Препа
рат актовегін сприяє прискоренню
загоєння ран, що обгрунтовує до
цільність його застосування у паці
єнтів за ускладнених форм ХВН [4].
Завдяки унікальному механізму
дії актовегін забезпечує клінічну
ефективність в умовах тимчасово
індукованого стресу та гіпоксії тка
нин у пацієнтів при ХВН як потуж
ний антиоксидант, що сприяє акти
вації метаболізму глюкози та кисню.
Актовегін у вигляді розчину для
внутрішньовенної інфузії широко
застосовують як засіб системної
фармакотерапії у пацієнтів за ус
кладнених форм ХВН [4].
Детралекс (Серв'є) — єдиний
флеботропний препарат, що міс
тить очищену фракцію флавоноїдів
(діосмін та гесперидин) у мікронізо
ваному вигляді. Мікронізація (змен
шення частинок активної речови
ни) забезпечує швидку абсорбцію
активного компоненту після його
введення всередину та діє швидше у
порівнянні з немікронізованою ча
сткою діосміну. Застосовують 1 таб
летку двічі на добу протягом 60 діб. В
1 таблетці детралексу міститься 500
мг очищеної мікронізованої фракції
флавоноїдів: діосміну (90%) та геспе
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ридину (10%). Детралекс є вено
тонічним та ангіопротекторним за
собом; зменшує розтягнення вен,
підвищує тонус та зменшує вира
женість венозного стазу, покращує
відток лімфи; зменшує проникність
капілярів та підвищує їх резис
тентність, покращує мікроцирку
ляцію; зменшує взаємодію лейко
цитів з ендотелієм, адгезію нейт
рофільних гранулоцитів у посткапі
лярних венулах.
Це зменшує вразливу дію медіа
торів запалення на стінках вен та їх
клапанах.
В основі будь—якого інфекцій
ного запалення лежить імуно—алер
гічна реакція, що спричиняє певні
наслідки, зокрема, значні зміни на
внутрішній стінці судин. До того ж, в
організмі внаслідок хвороби нако
пичуються продукти розпаду ан
тибіотиків та мікроорганізмів, ток
сини, що осідають переважно на
стінках судин [2].
Венозну систему НК формують
глибокі, поверхневі та сполучні ве
ни. Всі вони мають клапанний апа
рат, що забезпечує ток крові у на
прямку до серця. Венозний відток
має кілька механізмів, основним з
яких є активне скорочення м'язів,
що оточують глибокі вени. В основі
формування ХВН лежить порушен
ня нормального венозного відтоку з
НК внаслідок недостатності кла
панів в усіх частинах венозного рус
ла, а в деяких ситуаціях — порушен
ня прохідності глибоких вен (їх сти
скання, посттромбофлебітичний
синдром) [2, 5].
Ентеросгель — ентеросорбент,
паста для застосування всередину
(виробництво ПрАТ "ЕОФ КРЕО
МА—ФАРМ", Київ), діючою речови
ною якого є гідрогельметил крем
нієвої кислоти. Справляє детокси
каційний вплив. Препарат ефектив
но адсорбує з вмісту кишечнику та
крові (крізь мембрани капілярів
ворсинок слизової оболонки) се
редньомолекулярні токсичні речо
вини, продукти незавершеного ме
таболізму, сприяє виведенню інкор
порованих радіонуклідів, усуває
прояви токсикозу, покращує функ
цію кишечнику, печінки, нирок,
нормалізує показники крові та сечі.

Як ефективний детоксикант, енте
росгель сприяє підвищенню імуні
тету.
Набряк за венозної недостат
ності є найбільш частим симптомом
захворювання, його виявляють май
же у 90% пацієнтів. Як і всі види на
бряку, він характеризується збіль
шенням об'єму інтерстиціальної рі
дини. На відміну від інших видів на
бряку, він пов'язаний з мікроангіо
патією, що має спочатку функціо
нальну, у подальшому — й органічну
природу і є наслідком венозного
стазу, що ушкоджує ендотелій, пору
шує його функцію і спричиняє знач
ні порушення реологічних власти
востей крові. Наслідки цього на тка
нинному рівні пов'язані з виникнен
ням запальних процесів, в яких бе
руть участь багаточленні хімічні
медіатори, що зумовлює фіброз,
розпушення стінок капілярів та
гіпоксію [6].
Мініінвазивні методики лікуван
ня ВХНК все ширше застосовують у
практиці.
Одним з методів усунення пато
логічного вено—венозного реф
люксу є склерооблітерація. Існують
багато її варіантів. Покращити якість
та результати облітерації вен вели
кого та середнього діаметра стало
можливим завдяки впровадженню
методики мікропінної склеротерапії
(foam—form). Проте, введення скле
розуючої речовини "всліпу" може
спричинити як пошкодження гли
боких магістральних судин, так і не
кротичні зміни у паравазальних тка
нинах. Використання ультразвуко
вого дуплексного ангіосканування
(УЗДАС) для контролю маніпуляції
(або операції) — це ехосклероте
рапія. Введення мікропінної форми
склерозанту під контролем УЗДАС
називають ехосклерооблітерацією
(foam—form). Метод дозволяє кон
тролювати пункцію вени через
підшкірний прошарок, спостерігати
та управляти поширенням мікропін
ної форми склерозанту [7].
Мета дослідження: відповідно до
класифікації СЕАР визначити тяж
кість ВХНК та найпоширеніший ме
тод лікування пацієнтів в амбулатор
них умовах, оптимізувати лікування
хворих, у яких виявлені ускладнення
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у вигляді набряку, трофічних вира
зок та попередити їх рецидиви.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2006 по 2014 р. у 1142
пацієнтів віком від 18 до 89 років
проаналізований перебіг ВХНК за
неускладнених та ускладнених
форм, а також стан пацієнтів після
оперативного втручання. Визначе
но частоту виконання оперативних
втручань, а також проаналізовано
ефективність лікування ВХНК з ви
користанням сучасних венотонізу
ючих препаратів.
Відповідно до класифікації СЕАР,
пацієнти розподілені на три групи
(див. таблицю).
У 719 пацієнтів (І група) проведе
не консервативне лікування, їм при
значали препарат детралекс по 1
таблетці двічі на добу протягом 2 міс
в поєднанні з лікувальною фізкуль
турою, плаванням та раціональним
режимом роботи й відпочинку. Міс
цево, за потреби, використовували
гепарил—гель, ліотон—гель або
троксевазин—гель. Лікування по
вторювали через 6 міс.
У 49 пацієнтів (ІІ група) виконана
венектомія за методом Бебкока —
Нарата, в подальшому також при
значали консервативне лікування,
переважно з застосуванням препа
рату детралекс по 1 таблетці двічі на
добу протягом 2 міс; у 2 з них
здійснене ехосклерозування вен з
лазерною коагуляцією; решті —
призначали лише консервативне
лікування, оскільки від оперативно
го втручання вони утримались з пев
них причин.
Найбільш складним виявилося
лікування 94 пацієнтів (ІІІ група)
віком від 38 до 89 років, яке було пе
реважно консервативним. Оперо
вані 9 пацієнтів (8 жінок, 1 чоловік)

віком від 27 до 60 років, у яких вияв
лені трофічні розлади у вигляді ви
разок та значних індуративних змін.
Загалом у ІІ і ІІІ групах оперовані
58 пацієнтів віком від 37 до 73 років,
жінок — 38 (66,1%), чоловіків — 20
(33,9%), що становило 5,7% дослід
жуваних хворих.
З метою лікування трофічних
розладів та попередження реци
дивів використовували запропоно
вану та запатентовану схему ліку
вання [8]: з першого дня виникнення
ускладнення системно призначали
препарат ентеросгель за 2 год до їди
по 1 столовій ложці тричі на добу
протягом 10 діб, препарат актовегін
внутрішньовенно по 5 мл щодня 1
раз на добу протягом 10 діб в
поєднанні з місцевим застосуван
ням мазі офлокаїн, яку призначали
місцево 1 раз на добу протягом усьо
го періоду епітелізації рани. Після
внутрішньовенного застосування
актовегін призначали у таблето
ваній формі по 1 таблетці тричі на
добу протягом 10 діб; у подальшому
протягом 3 міс — детралекс по 1 таб
летці двічі на добу.
Клінічний ефект такої схеми по
лягав у забезпеченні детоксикації та
покращення метаболізму в поєд
нанні з місцевим застосуванням ма
зі, до складу якої входять 0,1% оф
локсацин — антимікробний засіб з
групи фторхінолонів та 3% анесте
тик лідокаїн на гідрофільній водо
розчинній основі, що має антибак
теріальний, помірно знеболюваль
ний та осмолярний ефект [5].
За запропонованою схемою ліку
вали 65 (5,7%) хворих віком від 38 до
89 років, з них чоловіків — 11
(16,9%), жінок — 54 (83,1%). У 168
пацієнтів виявлені супутні захворю
вання, в тому числі у 51 (78,46%) —
ішемічна хвороба серця, у 38
(58,46%) — захворювання жовчо

вивідних шляхів, у 56 (86,5%) — за
хворювання хребта, у 18 (27,69%) —
захворювання органів малого таза, у
4 (6,5%) — цукровий діабет, в 1
(1,54%) пацієнтки — онкологічне за
хворювання шкіри, після опромі
нення виникла трофічна виразка,
що не загоїлася протягом життя.
Обстеження включало загально
клінічні, біохімічні, коагуляторні ме
тоди, ультразвукове дослідження
вен. В динаміці аналізували такі
симптоми, як біль, тяжкість у НК, на
бряк, пігментацію, судоми в литко
вих м'язах. Результати лікування оці
нювали на підставі аналізу об'єктив
них і суб'єктивних показників на 20,
30—ту та 60—ту добу дослідження.
На основі аналізу клінічного до
свіду та результатів лабораторних
досліджень встановлено, що засто
сування запропонованого способу
дозволило попередити наслідки та
рецидиви захворювання. Тривалість
курсу лікування встановлена на ос
нові клінічного досвіду. Схема про
ста у виконанні, її можна використо
вувати в амбулаторних та стаціонар
них умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ефективність лікування оцінюва
ли за стандартними критеріями на
підставі оцінки загального стану,
скарг, температури тіла, аналізів
крові, тривалості періоду тимчасо
вої непрацездатності пацієнтів.
За результатами клінічних спос
тережень встановлено, що в амбула
торних умовах домінуючим є меди
каментозне лікування ВХНК, прове
дене всім пацієнтам.
Пацієнтам І групи проводили ли
ше консервативне лікування, після
застосування препарату детралекс в
поєднанні з лікувальною фізкульту
рою стан хворих покращився, на
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бряк та біль у НК зникли вже через
14 діб.
У пацієнтів ІІ групи покращення
стану відзначене після застосування
препарату протягом 2 міс після опе
ративного втручання.
Пацієнтів ІІІ групи лікували з ви
користанням запропонованого ме
тоду.
У 47 (72,31%) хворих ІІІ групи
відзначене суттєве покращення, у 12
(18,46%) — помірне покращення, у 6
(9,23%) — стан не змінився. Ефек
тивність застосування запропонова
ної схеми клінічно проявлялася
зменшенням інтенсивності болю,
набряку, гіперпігментації, зникнен
ням або зменшенням площі виразок.
Шкіра набула нормального за
барвлення, трофічні виразки епіте
лізувалися або значно зменшилися.
Через 20 — 25 діб стан пацієнтів
нормалізувався. Проте, незважаючи
на проведення лікування, зокрема,
оперативного втручання, спостеріг

али набряк гомілок, біль. Загострен
ня були сезонними: весною та влітку
набряк та біль були більш виражені.
У 6 (9,23%) хворих (жінок віком від
38 до 89 років), у віддаленому після
операційному періоді виникли ре
цидиви трофічних виразок, що про
тягом тривалого часу не гоїлися,
період ремісії був нестійким, що
спричинило втрату працездатності
та інвалідність. Всі схеми консерва
тивного лікування, крім зазначеної,
виявились малодієвими. Застосуван
ня запропонованої схеми сприяло
загоєнню ран та покращенню за
гального стану хворих, уникненню
рецидивів трофічних виразок.
Профілактика ВХНК та її усклад
нень передбачала призначення ліку
вальної фізкультури, плавання, раці
ональний підбір взуття, зменшення
маси тіла, лікування супутніх захво
рювань, зокрема, серцево—судин
них та опорно—рухового апарату.

ВИСНОВКИ
1. Медикаментозне лікування з
приводу ВХНК проведене всім до
сліджуваним пацієнтам, у 62,96% з
них воно виявилося основним і не
потребувало оперативного втручан
ня.
2. Оперативне втручання вико
нане у 59 (5,17%) хворих, у 6 (0,53%)
— виявилося неефективним, спри
чинило інвалідність.
3. Застосування запропонованої
схеми лікування трофічних розладів
дозволило покращити клінічний
стан пацієнтів за ускладнених форм
ВХНК та уникнути рецидивів.
4. Схема дієва за умови виник
нення післяопераційних рецидивів
ускладненої ВХНК.
5. Альтернативними методами
оперативного лікування є мініінва
зивні втручання з застосуванням су
часної медичної апаратури та за
спеціальної підготовки фахівців.
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останні роки спостеріга
ють збільшення кількості
пацієнтів, у яких вперше ви
являють СВГЛ неясного ґе
незу, що зумовлене більшою до
ступністю та інформативністю су
часних рентгенологічних методів
[1]. Збільшення розмірів ВГЛВ є од
ним з симптомів багатьох захворю
вань, різних за причиною виник
нення, клінічними проявами, мето
дами діагностики, лікуванням та
прогнозом [2].
Проте, при CВГЛ встановити
етіологію захворювання при вико
ристанні лише консервативних ме
тодів діагностики дуже складно [3],
проведення медикаментозної те
рапії без гістологічної верифікації
діагнозу може спричинити прогре
сування захворювання, як через
втрату часу, так і внаслідок побічних
реакцій на препарати.
Біопсію ВГЛВ з подальшим ЦД та
ГД вважають "золотим стандартом" у
діагностиці СВГЛ [4, 5]. Вивчення
біоптатів ВГЛВ є чутливим способом
верифікації діагнозу СВГЛ, в той же
час дані клініко—лабораторних та
рентгенологічних методів не дають
повної можливості визначення діаг
нозу [6].
Метою дослідження було визна
чення основних показників ефек

В

Реферат
Проаналізовані 132 біоптати внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (ВГЛВ) з по'
дальшим цитологічним (ЦД) і гістологічним (ГД) дослідженням, взятих у хворих,
яких з приводу синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії (СВГЛ) невстановле'
ної етіології лікували у відділенні торакальної хірургії та інвазивних методів діагно'
стики в період 2008 — 2014 р. Визначали чутливість, специфічність та загальну
точність ЦД і ГД при використанні різних способів відбору біопсійного матеріалу.
Ключові слова: синдром внутрішньогрудної лімфаденопатії; біопсія внутрішньо'
грудних лімфатичних вузлів; цитологічне і гістологічне дослідження; відеоторако'
скопія; відеоасистована торакоскопія; відкрита біопсія; трансбронхіальна біопсія.

Abstract
In Department of Thoracic Surgery and Invasive Methods of Diagnosis in 2008—2014
yrs 132 biopsy specimen of intrathoracic lymph nodes with further cytological and his'
tological investigation, taken in patients, who were treated for the intrathoracic lym'
phadenopathy syndrome of unknown etiology, were analyzed. Sensitivity, specificity
and general accuracy of cytological and histological diagnosis were determined, while
applying various methods of the biopsy material selection.
Key words: syndrome of intrathoracic lymphadenopathy; biopsy of intrathoracic lymph
nodes; cytological and histological investigations; videothoracoscopy; video—assisted
thoracoscopy; open biopsy; transbronchial biopsy.

тивності діагностики з використан
ням ЦД та ГД біопсійного матеріалу
у пацієнтів при СВГЛ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані 132 біоптати з
використанням ЦД і ГД у хворих,
оперованих з приводу СВГЛ невста
новленої етіології у відділенні тора
кальної хірургії і інвазивних методів
діагностики за період 2008 — 2014
рр.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 2

Пацієнти розподілені на групи
залежно від способу отримання
біопсійного матеріалу для ГД і ЦД.
У 74 (56,06%) пацієнтів (I група)
матеріал отриманий під час прове
дення відеоторакоскопії (ВТС); у 17
(12,88%) (II група) — при проведенні
відеоасистованої мініторакотомії
(ВАТС); у 6 (4,55%) (III група) — під
час відкритої біопсії (ВБ) легень та
ВГЛВ; у 35 (26,52%) (IV група) — при
ендоскопічній трансбронхіальній
біопсії ВГЛВ під контролем ультра
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звукового
дослідження
(endo
bronchial ultrasound—guided trans
bronchial needle aspiration — EBUS
TBNA). У 20 (57,14%) спостережен
нях після проведення EBUS TBNA ГД
не здійснювали з технічних причин,
проведене лише ЦД.
Під час проведення правобічної
ВТС і ВАТС біопсії найчастіше ма
теріал забирали з нижніх паратрахе
альних лімфатичних вузлів (№ 4 за
T. Naruke [7]); лівобічної ВТС і ВАТС
біопсії — з парааортальних і субаор
тальних лімфатичних вузлів (№ 5 і 6
за T. Naruke); при використанні
EBUS TBNA — з біфуркаційних та
прикореневих лімфатичних вузлів
(№ 7 і 10 за T. Naruke).
Зрізи ВГЛВ забарвлювали за
стандартною методикою гематок
силіном та еозином, цитологічні
препарати — за Паппенгеймом [8].
Неінформативним матеріалом
при ЦД вважали виявлення в маз
ках—відбитках поодиноких або
скупчень зрілих лімфоцитів, нейт
рофільних гранулоцитів, макро
фагів, елементів крові, некротизова
них тканин; при ГД — фрагментів
стінки лімфатичного вузла, скупчен
ня малих лімфоцитів, елементів
крові. При ЦД неінформативним ви
явився біологічний матеріал у 42
(41,2 ± 4,9)% спостереженнях (з
102), при ГД — в 20 (17,9 ± 3,6)% (з
112).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Перед виконанням оперативно
го втручання встановлений попе
редній клінічний діагноз: СВГЛ не
визначеної етіології — у 60 (45,5 ±
4,3)% хворих, дисемінований про
цес в легенях у поєднанні з СВГЛ — у
29 (22,0 ± 3,6)%, множинні округлі
утворення в легенях з СВГЛ — у 13
(9,8 ± 2,6)%, припущення про сар
коїдоз з ураженням легень та СВГЛ
— у 12 (9,1 ± 2,5)%, припущення про
специфічне (туберкульозне) ура
ження ВГЛВ та легень — у 5 (3,8 ±
1,7)%, новоутворення передньо—
верхнього середостіння з залучен
ням в процес ВГЛВ — у 5 (3,8 ± 1,7)%,
неспецифічні захворювання ор
ганів дихання в поєднанні з СВГЛ —
у 4 (3,0 ± 1,5)%, припущення про ме
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тастатичне ураження ВГЛВ та легень
— у 4 (3,0 ± 1,5)%.
З 60 хворих при СВГЛ невстанов
леної етіології діагноз саркоїдозу
ВГЛВ за даними ЦД і ГД верифікова
ний у 30 (50,0 ± 6,5)%, у 13 (21,7 ±
5,3)% — діагностований лімфопро
ліферативний процес (лімфограну
лематоз, В—великоклітинна лімфо
ма), у 7 (11,7 ± 4,1)% — специфічне
(туберкульозне) ураження ВГЛВ, у 6
(10,0 ± 3,9)% — метастатичне ура
ження ВГЛВ, у 4 (6,7 ± 3,2)% — неспе
цифічне захворювання органів ди
хання з залученням в запальний
процес ВГЛВ.
За попереднього діагнозу "ди
семінованого процесу в легенях не
встановленої етіології з СВГЛ" за да
ними ЦД та ГД у 14 (48,3 ± 9,3)%
пацієнтів діагностований саркоїдоз,
у 5 (17,2 ± 7,0)% — вторинне уражен
ня ВГЛВ при неспецифічних захво
рюваннях органів дихання та мета
статичне ураження ВГЛВ, у 3 (10,3 ±
5,7)% — туберкульоз ВГЛВ, у 2 (3,4 ±
3,4)% — лімфогранулематоз.
За попереднього припущення
про саркоїдоз з ураженням ВГЛВ
після проведення ЦД та ГД діагноз
саркоїдоз верифікований у 100%
спостережень.
У 5 пацієнтів за попереднього
клінічного діагнозу "туберкульоз
ВГЛВ" після ЦД та ГД діагноз підтвер
джений у 3 (60,0 ± 21,9)% хворих, у 2
(40,0 ± 21,9)% — діагностований сар
коїдоз.
З 13 пацієнтів, у яких за даними
рентгенологічного дослідження ви
явлені множинні округлі утворення
в легенях та відзначений СВГЛ, після
проведення ЦД і ГД у 4 (30,8 ± 12,8)%
— встановлений діагноз метаста
тичного ураження ВГЛВ, по 3 (23,1 ±
11,7)% — саркоїдоз і лімфогрануле
матоз, у 2 (15,4 ± 10,0)% — неспе
цифічна реакція ВГЛВ за інших за
хворювань органів дихання, в 1 (7,7
± 7,4)% — туберкульоз ВГЛВ.
З 5 пацієнтів за попереднього
діагнозу новоутворення передньо—
верхнього середостіння з залучен
ням в процес ВГЛВ, у 3 (60,0 ± 21,9)%
— встановлений діагноз лімфогра
нулематозу, у 2 (40,0 ± 21,9)% — кісти
переднього середостіння з реактив
ними змінами у ВГЛВ.

За попереднього припущення
про метастатичне ураження та реак
тивні зміни у ВГЛВ при неспеци
фічних захворюваннях органів ди
хання після проведення біопсії ВГЛВ
діагноз підтверджений у 100% спос
тережень.
Таким чином, застосування різ
них методів відбору ВГЛВ з подаль
шим ЦД і ГД матеріалу у поєднанні з
комплексом клініко—рентгеноло
гічних і лабораторних даних дозво
лило встановити остаточний клініч
ний діагноз. Найчастіше діагносту
вали саркоїдоз з ураженням ВГЛВ —
у (46,2 ± 4,3)% спостережень, значно
рідше — у (15,9 ± 3,2) та (14,4 ± 3,1)%
— пухлинне ураження ВГЛВ (лімфо
гранулематоз, неходжкінська лім
фома тощо) та метастатичне ура
ження ВГЛВ. Виконання різних
типів біопсії ВГЛВ дало змогу діагно
стувати реактивні зміни в них за не
специфічних захворювань органів
дихання та туберкульоз ВГЛВ відпо
відно у (12,9 ± 2,9) та (10,6 ± 2,7)%
спостережень.
Ми оцінили можливості ГД і ЦД
за критеріями "чутливість", "спе
цифічність" і "точність" за кожного
виду патології. При різних видах
відбору ВГЛВ для визначення етіо
логії СВГЛ чутливість ЦД була майже
однаковою при ВТС та ВАТС —
відповідно 61,54 і 66,67%; при EBUS
TBNA — 50%, що можна пояснити
малою кількістю досліджуваного ма
теріалу.
ГД виявилося високо чутливим за
усіх видів відбору біологічного ма
теріалу при встановленні діагнозу
сакроїдоз з ураженням ВГЛВ — від
84,3 до 100%. Специфічність ГД ста
новила 100% при верифікації сар
коїдозу з ураженням ВГЛВ при вико
ристанні ВАТС та ВБ ВГЛВ, при ВТС
та EBUS TBNA вона була дещо мен
шою — відповідно 97,06 і 64,2%.
Чутливість ЦД при різних спосо
бах відбору біологічного матеріалу
для встановлення діагнозу сакроїдо
зу з ураженням ВГЛВ була досить
низькою: при використанні EBUS
TBNA — лише 50%, ВАТС та ВТС —
відповідно 66,67 і 61,54%. Такі низькі
показники при проведенні ЦД мож
на пояснити значною частотою
неінформативного матеріалу — у 21
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Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç çàãàëüíèõ ä³àãíîñòè÷íèõ ñòàíäàðò³â ïðè ÖÄ ³ ÃÄ çàëåæíî â³ä âèäó îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ
Îïåðàòèâíå
âòðó÷àííÿ
÷óòëèâ³ñòü

Âåëè÷èíà ä³àãíîñòè÷íèõ ñòàíäàðò³â, % ïðè äîñë³äæåíí³
ÖÄ
ÃÄ
ñïåöèô³÷í³ñòü
òî÷í³ñòü
÷óòëèâ³ñòü
ñïåöèô³÷í³ñòü

ÂÒÑ
67,7
80,8
38,2
90,2*
ÂÀÒÑ
87,5
77,8
53,8
93,7
ÂÁ ÂÃËÂ
–
–
–
100,0
EBUS TBNA
63,5
80,2
43,5
72,5
Ïðèì³òêà.
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ïðè ÖÄ (ð<0,01 – 0,001).
(41,17%) з 50 проведених дослід
жень.
При визначенні точності методів
для встановлення діагнозу сакроїдо
зу з ураженням ВГЛВ за даними ГД
після проведення ВТС, ВАТС та ВБ
ВГЛВ вона становила відповідно
94,28, 100 і 100%; ЦД — від 28,57 до
38,09%; при використанні EBUS
TBNA точність ЦД та ГД — відпо
відно 21,74 та 25%.
Чутливість та специфічність
обох методів дослідження станови
ла 100% за туберкульозного уражен
ня ВГЛВ при проведенні ВАТС
біопсії. Взяття біопсії ВГЛВ для ЦД
при виконанні ВТС не дало змогу
оцінити чутливість і специфічність
цього методу через помилково нега
тивні результати дослідження, про
те, чутливість і специфічність ГД для
верифікації туберкульозу при СВГЛ
становили 100%. Точність ГД при
різних видах відбору ВГЛВ для вста
новлення туберкульозу ВГЛВ була
досить високою — 85% (ВТС) та
100% (ВАТС і ВБ); точність ЦД стано
вила 100% тільки при виконанні
ВАТС біопсії. При виконанні EBUS
TBNA за туберкульозного ураження
ВГЛВ точність ЦД становила 50%, ГД
— 73,4 %.
За пухлинного ураження ВГЛВ
(варіанти лімфогранулематозу, не
ходжкінської лімфоми) чутливість
ЦД та ГД була дещо вищою при ви
конанні ВТС — 75,0 і 85,72%, ніж
ВАТС — 73,2 і 82,4%. Проте, специ
фічність цих методів була більшою
при ВАТС — 100%, ніж при ВТС —
90,0 і 100%.
Виконання ВБ при пухлинному
ураженні ВГЛВ забезпечило 100%
усіх показників діагностичних стан
дартів.
При використанні EBUS TBNA
чутливість і специфічність ЦД ста

новили 100% для верифікації лімфо
проліферативного процесу з ура
женням ВГЛВ, ГД матеріалу не про
водили. Точність ЦД при проведенні
EBUS TBNA для встановлення пух
линного ураження ВГЛВ становила
63,7%, для ГД біологічний матеріал
не був направлений з технічних
причин.
За метастичного ураження ВГЛВ
чутливість і специфічність обох ме
тодів дослідження була майже одна
ковою. При проведенні ВТС ЦД вия
вилось більш чутливим і спе
цифічним, ніж ГД — відповідно по
100 і 80%. У 2 спостереженнях вста
новлений помилково позитивний
та помилково негативний результат
ГД. Виконання ВАТС за метастично
го ураження ВГЛВ забезпечило 100%
специфічність обох методів дослід
ження, чутливість була більшою при
ГД — 97,4%, ніж ЦД — 90,1%. Точність
при ВАТС біопсії становила 100% за
обох методів дослідження; при ВТС
точність ЦД була дещо більшою —
80%, ніж ГД — 76,67%. Це спричине
не значною частотою помилково
негативних та помилково позитив
них відповідей при ГД. При прове
денні EBUS TBNA за метастатичного
ураження ВГЛВ чутливість, спе
цифічність і точність ЦД становили
100%, на ГД матеріал не направляли
з технічних причин.
Окрему групу становили паці
єнти, у яких виявлений СВГЛ при не
специфічних захворюваннях ор
ганів дихання. При проведенні ВТС і
ВАТС біопсії чутливість і специ
фічність ГД становила 95,72 — 100%,
при ЦД результати були переважно
неінформативні та помилково нега
тивні. Точність (результативність)
ГД за неспецифічного реактивного
ураження ВГЛВ була більшою при
проведенні ВАТС — 100%, ніж ВТС —
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96,2*
97,1*
100,0
91,2

òî÷í³ñòü

92,3*
94,2*
100,0
33,3

75%, що зумовлене невірними вис
новками ГД у 2 спостереженнях.
Під час проведення дослідження
порівнювали загальну чутливість,
специфічність (діагностичну цін
ність) та точність (результативність)
ЦД і ГД залежно від типу оператив
ного втручання (див. таблицю).
Щодо окремої результативності
кожного методу дослідження при
застосуванні різних видів відбору
біологічного матеріалу, вона була
більшою при застосуванні ГД. Для
визначення етіології СВГЛ найбільш
доцільно використовувати ВБ ВГЛВ.
Всі показники діагностичних стан
дартів при ГД становили 100%.
При використанні ВТС з біо
псією ВГЛВ для верифікації СВГЛ з
подальшим дослідженням операцій
ного матеріалу показники всіх діаг
ностичних стандартів були значно
вищі при ГД, ніж при ЦД, що пов'яза
не з помилково негативними та
неінформативними відповідями.
Так, чутливість і специфічність ГД
були вищими, ніж ЦД; точність ГД
значно більша, ніж ЦД, що пов'язане
з значною частотою неінформатив
них та помилково негативних ре
зультатів при ЦД.
При проведенні ВАТС з біопсією
ВГЛВ найбільш чутливим і спе
цифічним, а також точним методом
верифікації СВГЛ є ГД.
Сьогодні перспективним мініін
вазивним методом біопсії ВГЛВ вва
жають EBUS TBNA. За даними літера
тури, чутливість EBUS TBNA стано
вить 79 — 96%, специфічність — 83
— 100%, діагностична цінність —
86,5% [4, 5]. За даними нашого до
слідження чутливість та спе
цифічність ГД була більшою, ніж ЦД,
проте, точність обох методів вияви
лася досить низькою. Результати
дослідження були неінформативні
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при ЦД — у 54,28%, при ГД — у
57,14% спостережень. Досить низькі

показники точності (результатив
ності) EBUS TBNA при встановленні

етіології СВГЛ зумовлені недавнім
впровадженням методу.
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РЕСПІРАТОРНІ ПОРУШЕННЯ ПІСЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ ГРИЖІ
ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ТА ЇХ ПРЕДИКТОРИ
О. М. Павлова
Луганський державний медичний університет

RESPIRATORY DYSORDERS AFTER PROSTHESIS
FOR THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL HERNIA
AND THEIR PREDICTORS
О. М. Pavlova
Lugansk State Medical University
ісляопераційні респіратор
ні порушення (ПРП) є най
більш частим загальним ус
кладненням
раннього
післяопераційного періоду в аб
домінальній хірургії високого ступе
ня травматичності. Виникнення
ПРП зумовлює збільшення трива
лості лікування хворого в стаціо
нарі, вартості лікування, летальності
[1]. Застосування ненатяжних мето
дик протезування великої ГПЧС не є
винятком. Частота виникнення
після операції з приводу ГПЧС ди
хальної недостатності становить
39% [2].
У пацієнтів при протезуванні ве
ликої ГПЧС виявляють комплекс
факторів ризику виникнення ПРП.
Специфіка оперативного втручан
ня, його значна тривалість і травма
тичність, підвищення ВЧТ після про
тезування великої ГПЧС сприяють
виникненню ПРП [3]. У деяких до
слідженнях вивчені предиктори ви
никнення ПРП, не патогномонічні
для хірургії ГПЧС [4]. Проте, існують
і специфічні предиктори ПРП. Пері
операційні предиктори виникнення
ПРП після протезування великої
ГПЧС не встановлені. Їх раннє вияв
лення сприятиме своєчасному про
веденню профілактичних заходів,
що дозволить зменшити частоту ви
никнення ПРП.
Мета роботи: вивчити частоту і
характер ПРП після протезування
великої ГПЧС та їх періопераційні
предиктори.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене проспективне ко
гортне дослідження на базі Лугансь

Реферат
Проаналізовані післяопераційні респіраторні порушення (ПРП) після протезування
грижі передньої черевної стінки (ГПЧС) та їх предиктори у 37 пацієнтів. Гіпо'
ксемічні ПРП виявлені у 59% хворих. Визначені специфічні предиктори виникнен'
ня ПРП після протезування ГПЧС: ожиріння, синдром обструктивного апное сну
(СОАС), підвищення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) понад 16 см вод. ст. одра'
зу після протезування, тривалість протезування понад 3 год.
Ключові слова: грижа передньої черевної стінки; післяопераційні респіраторні по'
рушення; гіпоксемія; предиктори.

Abstract
Postoperative respiratory disorders after prosthesis for the anterior abdominal wall her'
nia and their predictors were analyzed in 37 patients. Hypoxemic respiratory disorders
were revealed in 59% patients. Speciphic predictors for the respiratory disorders ocur'
rence after prosthesis for the anterior abdominal wall hernia were determined: оbesity,
syndrome of obstructive sleep apnoe, intraabdominal pressure raising to more than 16
сm of a water column immediately after the prosthesis. The prosthesis duration have
constituted more than 3 yrs.
Key words: hernia of anterior abdominal wall; postoperative respiratory disorders;
hypoxemia; predictors.

кої міської багатопрофільної лікарні
№ 2. В дослідження включені 37 па
цієнтів, у яких застосовані ало— та
аутопластичні методики протезу
вання ГПЧС. Вік пацієнтів від 56 до
67 років, у середньому 61 рік. Кри
терії включення у дослідження: за
стосування відкритої ненатяжної
методики герніопластики; діаметр
грижових воріт 7 см і більше; вік па
цієнтів від 18 до 85 років; парціаль
ний тиск в кінці видиху (EtCO2) 45
мм рт. ст. і менше; сатурація арте
ріальної крові киснем (SpO2) 95% і
більше перед операцією. Не включа
ли пацієнтів, які відмовлялися від
участі у дослідженні. Вивчали часто
ту і характер ПРП після протезуван
ня великої ГПЧС, загальні та спе
цифічні предиктори їх виникнення.
ПРП визначали за критеріями
American College of Physician (2013).
Критерії, що визначають дихальну
недостатність (ДН): парціальний
тиск кисню артеріальної капілярної
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крові (PaO2) нижче 60 мм рт. ст. або
SpO2 (пульсоксиметрія) менше 90%
при FiO2 0,21; парціальний тиск СО2
в артеріальній капілярній крові
(PaСO2) вище 50 мм рт. ст.; індекс ок
сигенації (ІО) менше 300; зменшен
ня РаО2 або збільшення РаСО2 на 10
мм рт. ст. у порівнянні з вихідним
рівнем (якщо його визначали). Кри
терії післяопераційної гіпоксії (ПГ):
PaO2 нижче 60 мм рт. ст. або SpO2
(пульсоксиметрія) менше 95% при
FiO2 0,21. Предиктори ПРП виявляли
на підставі аналізу даних анамнезу,
об'єктивних методів дослідження,
результатів спірографії (спірометр
MIR Spirobanc), даних легеневої ме
ханіки (монітор легеневої механіки
респіратора i—Vent, Versamed Medi
cal Systems LTD анестезіологічної
станції Leon, Heinen Loewenstein) та
результатів моніторингу ВЧТ за ме
тодикою Крона [5].
Статистичний аналіз проведе
ний за допомогою пакета приклад
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них програм Statistica for Windows
(версія 6.0). Кількісні ознаки з нор
мальним розподілом представлені
середнім значенням та середнім
квадратичним відхиленням, з роз
поділом, відмінним від нормального
— як медіана (Ме) та 25% — 75% про
центилі; якісні бінарні ознаки — як
відносна частота та їх 95% довірчий
інтервал (ДІ). При міжгрупових
порівняннях використовували кри
терії Вілкоксона, двобічний кри
терій порівняння між двома про
порціями. Для остаточного визна
чення предикторів ПРП проведений
логістичний регресійний аналіз.
Різницю показників вважали статис
тично значущою при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дані літератури щодо частоти ви
никнення ПРП при протезуванні
ГПЧС суперечливі [2, 3]. Гіпоксемічні
порушення газообміну виявлені у 59
пацієнтів як помірна ПГ. Післяопе
раційні розлади газообміну мали
сприятливий перебіг і добре коригу
вались шляхом оксигенотерапії,
лікувальні методики неінвазивної
вентиляції легень (НІВЛ) застосо
вані в 11% пацієнтів (табл. 1). Гіпо
ксемічну природу ПРП після проте
зування ГПЧС відзначали й інші
дослідники під час аналізу легене
вих ускладнень в абдомінальній та
торакальній хірургії [1]. За деякими
класифікаціями ДН виділяють ще ДН
3 типу — гіпоксемічну, що виникла
після операції [6]. ДН 2 типу виявле
на лише у 5% пацієнтів.
З метою з'ясування характеру
періопераційних предикторів ПРП
проведений порівняльний диспер
сійний аналіз груп пацієнтів, у яких в
ранньому післяопераційному періо
ді виникли ПРП та без таких. В групі
пацієнтів, у яких виникли ПРП,
індекс маси тіла, ВЧТ одразу після
протезування ГПЧС, діаметр грижо
вих воріт, тривалість протезування
були більші, ніж за їх відсутності
(р<0,05). Відносна частота СОАС бу
ла більшою, а динамічна розтяж
ність (Сдин.) — меншою за наявності
ПРП, ніж без них (р<0,05) (табл. 2).
Такі загальновідомі фактори ризику
ПРП, як статус за АSA 3—4, наявність
хронічних обструктивних захворю
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Òàáëèöÿ 1.

Ñòðóêòóðà ÏÐÏ ï³ñëÿ ïðîòåçóâàííÿ ÃÏ×Ñ

Ïîêàçíèê

ÄÍ 1 òèïó
ÏÃ
ì‘ÿêà (SpO2 90 – 94%)
ïîì³ðíà (SpO2 89 – 75%)
òÿæêà (SpO2 ìåíøå 75%)
ÄÍ 2 òèïó
Ë³êóâàëüíà Í²ÂË

Òàáëèöÿ 2.

×àñòîòà âèÿâëåííÿ
àáñ.
%

16
22
6
16
–
2
4

43
59
27
73
–
5
11

95% Ä²

0,244 – 0,616
0,577 – 0,684
0,107 – 0,502
0,498 – 0,893
–
0,01 – 0,09
0,038 – 0,307

Ïåð³îïåðàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â çàëåæíî
â³ä íàÿâíîñò³ ÏÐÏ
Ïîêàçíèê

Ãðóïà ç ÏÐÏ
(n=22)

Ãðóïà áåç ÏÐÏ,
(n=15)

ð

60
64
0,386
(55 – 65)
(56 – 68)
2
36
31
²íäåêñ ìàñè ò³ëà, êã/ì
0,001
(33 – 38)
(29 – 33)
15
1
ÑÎÀÑ, àáñ. (%)
0,898
(68)
(7)
22
15
Ñòàòóñ çà ASA 3 – 4, àáñ. (%)
1,0
(100)
(100)
3
2
ÕÎÕË, àáñ. (%)
0,931
(14)
(13)
3
Ïàë³ííÿ, àáñ. (%)
2 (13)
0,931
(14)
87
86
FVC, % â³ä íàëåæíî¿
0,66
(80 – 94)
(83 – 98)
87
89
FEV1, % â³ä íàëåæíî¿
0,379
(83 – 96)
(87 – 97)
Ñäèí îäðàçó ï³ñëÿ ïðîòåçóâàííÿ
30
35
0,001
ÃÏ×Ñ, ìë/ñì âîä. ñò.
(27 – 32)
(35 – 36)
Â×Ò îäðàçó ï³ñëÿ ïðîòåçóâàííÿ
18
14
0,001
ÃÏ×Ñ, ñì âîä. ñò.
(17 – 18)
(14 – 15)
10
9
Ä³àìåòð ãðèæîâèõ âîð³ò, ñì
0,004
(9 – 11)
(8 – 9)
233
165
Òðèâàë³ñòü ïðîòåçóâàííÿ Ï×Ñ, ãîä
0,001
(200 – 259)
(148 – 178)
Ïðèì³òêà. FVC – ôîðñîâàíà æèòòºâà åìí³ñòü ëåãåíü; FEV1 – îá’ºì ôîðñîâàíîãî
âèäèõó çà 1 ñ.
Ñåðåäí³é â³ê, ðîê³â

вань легень (ХОХЛ), куріння в анам
незі, показники спірограми не мали
статистичної значущості для виник
нення ПРП.
З метою визначення періопе
раційних предикторів ПРП після
протезування великих ГПЧС побу
дована модель логістичної регресії.
В логістичну регресійну модель вве
дені отримані під час дисперсійного
аналізу всі значущі як загальні, так і
специфічні при протезуванні ГПЧС
предиктори виникнення ПРП. За
гальний рівень статистичної значу
щості для моделі становив р<0,001.
Результати логістичного аналізу
представлені у табл. 3.
За даними логістичного рег
ресійного аналізу, встановлені такі
значущі періопераційні предиктори

ПРП після протезування ГПЧС: на
явність ожиріння, СОАС, ВЧТ одразу
після протезування 16 см вод. ст. і
вище, діаметр грижових воріт 10 см і
більше, тривалість герніопротезу
вання 3 год і більше. За наявності
ожиріння ризик виникнення ПРП
підвищувався у 17 разів, за трива
лості герніопротезування понад 3
год — в 11 разів, при підвищенні ВЧТ
понад 16 см вод. ст. одразу після за
вершення герніопротезування — в 6
разів, за наявності СОАС — удвічі.
Досить часто спостерігали поєднан
ня кількох факторів ризику.
У теперішній час ожиріння вва
жають одним з найвідоміших і до
сліджених факторів ризику виник
нення ПРП. Воно часто супроводжує
ГПЧС і є одним з проявів так званої
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Ðåçóëüòàòè ðåãðåñ³éíîãî ëîã³ñòè÷íîãî àíàë³çó
ïåð³îïåðàö³éíèõ ïðåäèêòîð³â ÏÐÏ ïðè ïðîòåçóâàíí³ ÃÏ×Ñ

Òàáëèöÿ 3.

Ïîêàçíèê

Ê³ëüê³ñòü
ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

Îæèð³ííÿ

30/37

81

ÑÎÀÑ

16/37

43

Ñäèí 30 ìë/ñì âîä. ñò. ³ ìåíøå

14/37

38

Â×Ò îäðàçó ï³ñëÿ ïðîòåçóâàííÿ
13/37
16 ñì âîä.ñò. ³ âèùå
Ä³àìåòð ãðèæîâèõ âîð³ò 10 ñì
14/37
³ á³ëüøå
Òðèâàë³ñòü ãåðí³îïðîòåçóâàííÿ
25/37
3 ãîä ³ á³ëüøå
Ïðèì³òêà. OR – â³äíîøåííÿ øàíñ³â.

35

"грижової хвороби" [3]. Ожиріння
часто поєднується з такими захво
рюваннями, як СОАС, гіповентиля
ційний синдром, пов'язані з ризи
ком виникнення гіпоксемії [6].
Внутрішньочеревна гіпертензія є
пусковим фактором у формуванні
легеневої дисфункції [7]. Підвищен
ня ВЧТ можливе після використання
ненатяжних методик протезування
ГПЧС незалежно від способу проте
зування. Це пов'язане з вправленням
вмісту грижового мішка у черевну
порожнину [3]. Можливо, наявність
ожиріння та великі розміри грижо
вого дефекту створюють передумо

38
68

OR (95% Ä²)

p

17,32
(1,35 – 260,74)
2
(0,78 – 5,12)
2
(0,77 – 4,54)
6
(1,27 – 28,34)
2
(0,65 – 3,7)
11
(1,31 – 92,1)

0,001
0,001
0,151
0,001
0,001
0,001

ви для підвищення ВЧТ після здій
снення пластики. Тривалість проте
зування понад 3 год супроводжує
складні форми ГПЧС і свідчить про
складність і травматичність втру
чання.
Отримані результати свідчать,
що у пацієнтів при протезуванні
ГПЧС за наявності СОАС, ожиріння,
великих розмірів грижового дефек
ту та за передбачуваної тривалості
пластики понад 3 год слід розроби
ти відповідну тактику передопера
ційної підготовки та ведення пері
операційного періоду, спрямовану
на попередження післяопераційних

порушень оксигенаційного статусу.
Сьогодні широко досліджують такі
методики респіраторної підтримки,
як інтраопераційний рекрутмент
маневр, профілактичні методики
НІВЛ [8], спрямовані на усунення й
профілактику ПРП та корисні особ
ливо у пацієнтів за високого ризику
їх виникнення.

ВИСНОВКИ
1. ПРП після протезування ГПЧС
проявлялися гіпоксемічними розла
дами газообміну у вигляді помірних
форм ПГ. ПРП мали сприятливий пе
ребіг і добре коригувались шляхом
застосування оксигенотерапії, ліку
вальних методик НІВЛ.
2. Періопераційними предикто
рами виникнення ПРП після проте
зування ГПЧС були: ожиріння, СОАС,
ВЧТ одразу після протезування 16
см вод. ст. і вище, діаметр грижових
воріт 10 см і більше, тривалість гер
ніопротезування 3 год і більше.
3. У пацієнтів при виявленні за
значених предикторів ПРП слід до
тримувати тактики ведення періопе
раційного періоду з залученням спе
цифічних заходів профілактики ПГ,
зокрема, інтраопераційний рекрут
мент маневр, післяопераційна про
філактична НІВЛ та їх поєднання.
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АНАЛІЗ РИЗИКУ ЛЕТАЛЬНОГО НАСЛІДКУ ТРАВМИ
У ВІЛ—ІНФІКОВАНИХ ЗА ПОЛІСИСТЕМНОГО
ПОШКОДЖЕННЯ
С. О. Гур'єв, О. С. Соловйов, П. В. Танасієнко
Український науково—практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ

АNALYSIS OF A LETHAL OUTCOME RISK AFTER TRAUMA
IN HIV—INFECTED PATIENTS IN POLYSYSTEMIC INJURY
S. О. Guryev, О. S. Solovyov, P. V. Таnasiyenko
Ukrainian scientific—practical center of emergency medical care and disaster medicine, Kyiv
більшення частоти і тяжкості
ПСП при політравмі свідчить
про медичну та соціальну
важливість проблеми. Особ
ливого значення це набуває у соц
іально неадаптованих груп населен
ня, зокрема, у ВІЛ—інфікованих [1].
Поширення ВІЛ інфекції збіль
шується у світі і в Україні, зокрема, з
іншого боку, проведення відповід
них організаційних та лікувальних
заходів дозволяє збільшити трива
лість життя ВІЛ—інфікованих паці
єнтів, що, в свою чергу, збільшує
ймовірність їх звертання по хірур
гічну допомогу з приводу травми та
інших захворювань [2].
Нажаль, вплив ВІЛ—інфекції на
перебіг травматичного процесу
(ТП) та принципи надання таким
хворим медичної допомоги недо
статньо вивчені.
У доступних зарубіжних джере
лах літератури знайдені поодинокі
суперечливі повідомлення з фраг
ментарним висвітленням цього пи
тання та рекомендаціями щодо не
обхідності подальшого глибокого
дослідження [3, 4].
У вітчизняних та російськомов
них доступних джерелах дані про
вплив ВІЛ інфекції на перебіг ТП
практично відсутні. Висвітлені лише
особливості перебігу хірургічних
захворювань у хворих на ВІЛ/СНІД,
надання їм хірургічної допомоги [1],
певною мірою відображені соціаль
но—правові аспекти діяльності
хірурга [3].
Отже, існує нагальна потреба
вивчення перебігу ТП у ВІЛ—інфіко
ваних постраждалих за ПСП.

З
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Реферат
Наведені дані щодо клініко—епідеміологічної та клініко—нозологічної характерис'
тики ВІЛ—інфікованих постраждалих при політравмі. Встановлено, що полісис'
темні пошкодження (ПСП) у ВІЛ—інфікованих виникають у більш молодих пост'
раждалих, обставини травми досить специфічні (переважання кримінальної трав'
ми), механізми виникнення пошкодження (значно більша частота падіння), пере'
важання краніального, торакального та абдомінального компонентів пошкоджен'
ня визначають ризик летального наслідку. Ризик виникнення летального наслідку
у ВІЛ—інфікованих постраждалих при ПСП за віковими ознаками, травмагенезом
менший, ніж у контрольному масиві. Необхідне проведення подальших
досліджень для з'ясування цього феномену та інших особливостей травматичної
хвороби у ВІЛ—інфікованих постраждалих при політравмі.
Ключові слова: полісистемне пошкодження; ВІЛ—інфекція; ризик летального
наслідку.

Abstract
The data, concerning clinic—epidemiologic and clinic—nosological characteristic of a
HIV—infected injured persons in polytrauma were adduced. There was established,
that polysystemic injuries (PSI) in a HIV—infected persons occur in a younger injured
patients, a trauma environment is quite a speciphic one (criminal trauma prevails), as
well as mechanism of the injury occurrence (falling down is much more freqent), and
the risk of a lethal outcome is determined by predominantly cranial, thoracic and
abdominal components of injury. A lethal outcome occurrence risk in HIV—infected
injured persons in PSI in accordance to the age signs and traumagenesis is lesser, than
in a control body. It is necessary to prolong the investigations, concerning studying this
phenomenon and other peculiarities of a traumatic disease in HIV—infected injured
persons in polytrauma.
Key words: polysistemic injury; HIV—infection; risk of lethal consequence.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

аналіз відповідно до вимог і кри
теріїв доказової медицини.

Проаналізовані 116 спостере
жень ПСП у ВІЛ—інфікованих пост
раждалих (основний масив) та 116
— у постраждалих без ВІЛ інфекції
(контрольний масив), яких лікували
у Центрі політравми з 2010 по 2014
р. Вік пацієнтів основного масиву від
19 до 53 років, контрольного — від
16 до 75 років. Чоловіків в основно
му масиві було 80 (68,97%), жінок —
36 (31,03%), у контрольному масиві
— відповідно 89 (76,72%) і 27
(23,28%). Проведений порівняльний

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Визначений ризик летального
наслідку ТП у ВІЛ—інфікованих по
страждалих різного віку (табл. 1).
Ризик летального наслідку в
групі хворих до 19 років майже
відсутній в обох масивах; в групі 20
— 29 років в основному масиві ста
новив 0,09%, у контрольному —
0,30%, тобто, у 3,5 разу більше; в групі
30 — 39 років — відповідно 0,17 і
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0,83%; в інших групах ризик леталь
ного наслідку ТП встановити не
можливо через недостатній обсяг
спостережень.
Таким чином, ризик летального
наслідку в основному масиві значно
нижчий, ніж у контрольному.
Ризик летального наслідку ТП в
основному масиві у чоловіків стано
вив 0,11, у жінок — 0,13; у контроль
ному масиві — відповідно 0,2 і 0,07.
Більший в 1,86 разу ризик летально
го наслідку у жінок основного маси
ву у порівнянні з таким контрольно
го можна пов'язати з соціальним
статусом жінок та, відповідно, біль
шою ймовірністю травми, в тому
числі з летальним наслідком.
Такий фактор, як механізм трав
ми, у ВІЛ—інфікованих постражда

35,34
4,32
2,59
31,03
12,07
85,34

10,35
0,86
–
1,72
1,72
14,65

лих при ПСП мав свої особливості
впливу на ризик летального наслід
ку ТП (табл. 2).
Так, ризик летального наслідку в
основному масиві при падінні ста
новив 0,13, прямому ударі — 0,12; в
контрольному масиві при падінні —
0,14, прямому ударі — 0,15, стис
канні — 0,4.
Ризик летального наслідку ТП за
лежно від виду травми (табл. 3) ста
новив в основному масиві при ДТП
— 0,08, кримінальній травмі — 0,12,
побутовій — 0,15; в контрольному
масиві при ДТП — 0,3, виробничій
травмі — 0,2, кримінальній — 0,06,
побутовій — 0,14.
Отже, ризик летального наслідку
ТП в основному масиві найбільший
за побутової та кримінальної трав
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ми, у контрольному масиві — за ДТП
та виробничої травми, це поясню
ється способом життя ВІЛ—інфіко
ваних, обмеженням їх соціального
життя.
Проаналізований також роз
поділ постраждалих за результатом
за різних клініко—нозологічних
груп.
Ризик летального наслідку в ос
новному масиві за краніоторакаль
ної травми становив 0,5, торакоаб
домінальної — 0,33, краніоторако
абдоміноскелетної — 0,25; у кон
трольному масиві за краніотора
кальної травми — 0,11, краніоске
летної — 0,2, краніоторакоабдоміна
льної — 0,09, краніоторакоскелетної
— 0,07, краніоабдоміноскелетної —
0,25, краніоторакоабдоміноскелет
ної — 0,37, за інших видів поєднаної
травми — 1,0. Ці дані свідчать, що у
ВІЛ—інфікованих летальний наслі
док спостерігали частіше за ПСП з
більш низьким коефіцієнтом компо
нентності.
Таким чином, інтегральний по
казник ризику летального наслідку
ТП у постраждалих при ПСП в ос
новному масиві становив 0,12, у кон
трольному — 0,17. Узагальнюючи
дані, слід зауважити наявність ду
алістичної тенденції. З одного боку,
у ВІЛ—інфікованих при ПСП мен
ший ризик виникнення пошкод
жень за статево—віковими характе
ристиками та травмагенезом, проте,
щодо обставин травми, ризик ле
тального наслідку ТП більший за
кримінальної (вдвічі) та побутової
травми. Щодо клініко—нозологіч
ного ризику, він реальний у пост
раждалих основного масиву тільки
за краніоторакальної, торакоаб
домінальної та краніоторакоабдомі
носкелетної травми. Причому, ри
зик летального наслідку ТП в основ
ному масиві перевищує такий в кон
трольному масиві тільки за двох
перших клініко—нозологічних оз
нак. Така реалізація дуалістичної
тенденції визначає менший ризик
летального наслідку у ВІЛ—інфіко
ваних при ПСП за клініко—епіде
міологічними та клініко—нозоло
гічними факторами. Проте, це свід
чить про необхідність продовження
вивчення ризику за інших ознак, зо
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крема клінічних, що плануємо під
час подальших досліджень.

ВИСНОВКИ
1. У ВІЛ—інфікованих постраж
далих при ПСП виявлені певні особ
ливості клініко—епідеміологічних
та клініко—нозологічних характе
ристик, зокрема, менший показник
вікових характеристик, специфічні
обставини травми (переважання
кримінальної травми), механізми
виникнення пошкодження (значно
більша частота), переважання крані
ального, торакального та абдоміна

льного компонентів пошкодження,
що визначає ризик летального на
слідку.
2. Ризик летального наслідку у
ВІЛ—інфікованих постраждалих
при ПСП за віковими ознаками,
травмагенезом, менший, ніж у кон
трольному масиві. Проте, він майже
удвічі вищий у жінок в основному
масиві у порівнянні з таким у кон
трольному. Ризик летального на
слідку у ВІЛ—інфікованих постраж
далих за кримінальної травми удвічі
вищий, ніж у контрольному масиві.
В цілому, за переважання торакаль

ного компоненту травми ризик ле
тального наслідку в основному ма
сиві перевищував такий у контроль
ному масиві, що зумовлене особли
востями життєдіяльності та соціаль
ним статусом хворих.
3. Хоча інтегральний ризик ле
тального наслідку ТП у ВІЛ—інфіко
ваних нижчий за такий в контроль
ному масиві, необхідне проведення
подальших досліджень для з'ясуван
ня цього феномену, зокрема, це мо
же бути зумовлене меншою тяж
кістю пошкодження.
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ВЛИЯНИЕ УРАНОСТАФИЛОПЛАСТИКИ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
Сабрин Али Мохаммед Азим
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

IMPACT OF URANOSTAPHILOPLASTY ON QUALITY
OF LIFE OF THE PATIENTS
Sabrin Ali Mokhammed Azim
Azerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan
аболевания челюстно—лице
вой области у детей, в частно
сти, ВРГН, всегда были в цент
ре внимания исследователей
[1, 2]. Отработаны методы ураноста
филопластики, однако реабилита
ция таких пациентов достаточно
сложна [3]. Изучение влияния ВРГН
на анатомо—функциональные на
рушения у детей и взрослых акту
ально [4], необходим глубокий ана
лиз вопросов реабилитации боль
ных, а также эффективности оздо
ровительных мероприятий [5].
Оценка результатов ураностафило
пластики и ее влияние на качество
жизни пациентов недостаточно ос
вещены в литературе.
Цель исследования: изучение
влияния ураностафилопластики на
качество жизни пациентов, опери
рованных по поводу ВРГН.

З

Реферат
Проведен ретроспективный анализ у 78 пациентов разного возраста, у которых
выявлена врожденная расщелина губы и неба (ВРГН), для оценки качества жизни
после ураностафилопластики. Операции выполнены на клинической базе кафед'
ры хирургии полости рта и челюстно—лицевой хирургии в отделении челюстно—
лицевой хирургии Клинического Медицинского Центра (Баку). Установлено, что
применение метода ураностафилопластики, а также своевременное начало реа'
билитации влияют на дальнейшее становление личности пациента. Своевремен'
ное обращение к логопеду и начатое лечение также имеют важное значение для
дальнейшего становления личности пациента. Нарушения речи, а также непра'
вильный прикус затрудняют получение образования, трудоустройство, препятст'
вуют созданию семьи, ухудшают качество жизни.
Ключевые слова: врожденная расщелина губы и неба; прикус; нарушение речи;
ураностафилопластика; реабилитация; качество жизни.

Abstract
Retrospective analysis was conducted in 78 patients of various age, who suffered the
inborn lip and palate fissura, for estimation of the patients quality of life after uranos'
taphiloplasty. The operations were performed on clinical base of The Oral Cavity
Surgery and The Jaw—Facial Surgery Cathedra in Department of The Jaw—Facial
Surgery of Clinical Medical Center (Baku). There was established, that application of
uranostaphiloplasty procedure, аs well as timely initiated rehabilitation, influences a
further establishment of the patient personality. A timely refer to a speech therapeutist
and the treatment began also have great significance for further establishment of the
patient personality. Disorders of speech, incorrect bite hampers obtaining of educa'
tion, working, interferes with a family creation, hampers the employment and worsens
a quality of life.
Key words: inborn fissure of the lip and the palate; bite; disorder of speech; uranos'
taphiloplasty; rehabilitation; quality of life.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено анкетирование 78 па
циентов, у которых по поводу ВРГН
ранее осуществлена ураностафило
пластика. Операции произведены в
период 1992 — 2015 гг., на клиниче
ской базе кафедры хирургии полос
ти рта и челюстно—лицевой хирур
гии в отделении челюстно—лице
вой хирургии Клинического меди
цинского центра (Баку). Возраст
больных от 2 до 39 лет, в среднем
(13,7 ± 0,92) года. В зависимости от
установленого диагноза пациенты
распределены на группы. У 23 паци
ентов (в том числе 14 — женского
пола, 9 — мужского пола) диагнос
тирована врожденная расщелина
твердого и мягкого неба; у 46 (в том
числе 9 — женского пола, 37 — муж

ского пола) — врожденная расщели
на альвеолярного отростка верхней
челюсти, твердого и мягкого неба; у
6 пациентов женского пола и 3 —
мужского пола выявлена ВРГН.
Опрос пациентов проведен с ис
пользованием созданной нами спе
циальной анкеты. Реабилитация па
циентов после ураностафилоплас
тики требует тщательного контроля
качества проведенных мероприя
тий. Для решения этой задачи ис
пользовали схему обследования па
циентов, включавшую клинические
методы, фотографирование, а также
видеозапись.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациенты жаловались в ос
новном на неправильный прикус и
неправильную речь. Возраст, в кото
ром пациенты пошли в школу, от 5
до 8 лет, в среднем (6,7 ± 0,07) года. В
7 лет пошли в школу 39 детей, в 8 лет
— 3. Отношения в школе у 60 паци
ентов в пределах нормы, 4 (6,3 ±
3,03)% — отметили агрессивное от
ношение со стороны сверстников.
Интерес к учебе проявляли 53 ре
бенка, у 20 — его не было. Успевае
мость у 51 пациентов хорошая, у 22
— плохая. Общее число школьников
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37 (47,4 ± 5,65%), общее число безра
ботных — 16 (20,5 ± 4,57)%, общее
число работающих — 14, (18,0 ±
4,35)%, однако работа низкооплачи
ваемая. Пациентов без образования
— 3, с неполным средним образова
ниям — 3, с полным средним обра
зованием — 24. Из обследованных
пациентов 24 не создали семью. Та
ким образом, качество жизни паци
ентов после выполнения ураноста
филопластики практически не от
личалось от такового при врожден
ной расщелине неба. После уранос
тафилопластики у пациентов не
было проблем с глотанием, жевани
ем. Выполнение операции еще не
означало полного излечения, не
всегда пациент доволен результа
том. Пациенты, которым проведена
полная реабилитация, регулярно
посещали врача, следовали всем его
наставлениям, своевременно обра
щались к ортодонту, логопеду. Эти
пациенты достаточно жизнерадост
ные, успешные в школе и в работе,
имеют друзей, не видят своего отли
чия от здоровых лиц, считают ре
зультат операции и реабилитации

благополучным, качество жизни —
нормальным. Результаты нашего ис
следования свидетельствуют, что
своевременное проведение курса
реабилитации позволяет пациентам
устранить жалобы. Из 17 пациентов,
обратившихся к ортодонту, 11 —
были жителями Баку, 6 — проживали
в селе. У 42 (53,8 ± 5,64)% пациентов
была удовлетворительная речь, из
них 24 — были жители Баку, 18 —
сельской местности, 10 лечились у
логопеда, 32 — нет. Пациенты, кото
рые не были городскими жителями
и не имели возможности регулярно
посещать логопеда, однако усилен
но занимались с родителями, до
стигли хороших результатов. Из 42
пациентов, у которых отмечена хо
рошая речь, 10 — занимались с ро
дителями, 32 — не лечились у лого
педа. Речь пациентов, которые не
посещали логопеда, гораздо хуже,
чем тех, с кем занимались родители.
Успеваемость в школе пациентов, с
которыми занимались родители,
более высокая, их отношения с ок
ружающими нормальные, пациенты
считали качество своей жизни нор

мальным. У 36 (46,2 ± 5,64)% пациен
тов речь нарушена, из них 19 — жи
тели Баку, 17 — сельской местности.
Из них 7 — лечились у логопеда, 29
— нет.
Таким образом, своевременное
начало реабилитации влияет на
дальнейшее становление личности
пациента после выполнения урано
стафилопластики, что является важ
ной социально—экономической
проблемой. Своевременное лечение
у ортодонта, восстановление зубно
го ряда позволяют пациенту пра
вильно жевать, уменьшают нагрузку
на суставную головку, создают кра
сивую улыбку. Своевременное обра
щение к логопеду и начатое лечение
также имеет важное значение для
дальнейшего становления личности
пациента. Нарушения речи затруд
няют получение образования, учебу
в школе, отрицательно влияют на
отношения с противоположным по
лом, обычно препятствуют созда
нию семьи. Все это влияет на качест
во жизни пациентов.
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ФІКСАЦІЯ СЕЛЕЗІНКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ВИКОНАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ЛІВОБІЧНОЇ
АДРЕНАЛЕКТОМІЇ
С. М. Черенько, О. А. Товкай, О. П. Нечай
Український науково—практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
МОЗ України, м.Київ

THE SPLEEN FIXING AS IMPORTANT ELEMENT OF PERFOR$
MANCE OF LAPAROSCOPIC LEFT—SIDED ADRENALECTOMY
S. М. Cherehnko, О. А. Тоvkay, О. P. Nechay
Ukrainian Scientific—Practical Center of endocrine surgery, endocrine transplantation of organs and tissues, Kiev
перації на надниркових за
лозах (НЗ) виконують де
далі частіше через збіль
шення діагностичних мож
ливостей та відпрацювання техно
логії мініінвазивних втручань на
цьому органі. За понад 20—річний
період виконання та вдосконалення
лапароскопічної адреналектомії за
пропоновані кілька модифікацій че
резочеревинного доступу до НЗ.
Найбільш часто виконують ліво
бічну адреналектомію з використан
ням передньо—бічного транспери
тонеального доступу, що передбачає
пересічення ободово—діафрагмаль
ної зв'язки, мобілізацію лівого згину
ободової кишки з його зведенням,
розсічення пристінкової очеревини
вздовж латерального краю селе
зінки, яку поступово мобілізують
шляхом поглиблення борозни між
нею та ниркою. Селезінка, що змі
щується під час мобілізації та під
дією сили тяжіння ксередині (поло
ження хворого лежачи на правому
боці під кутом 90°), тягне за собою
хвіст підшлункової залози, поступо
во відкриваючи простір для маніпу
ляцій на НЗ, фіксованій до діафраг
ми і нирки. Такий прийом створює
сприятливі умови для візуалізації
лівої НЗ та надниркової центральної
вени без використання додаткових
інструментів — ретракторів, що дає
можливість застосовувати лише три
ендопорти для камери—ендоскопа
та двох лапароскопічних інстру
ментів. За стандартним варіантом
операції подальша методика вида
лення пухлини НЗ не передбачає ви

О

Реферат
Обґрунтовано необхідність виконання ортотопічної фіксації селезінки після вико'
нання основного етапу лівобічної лапароскопічної адреналектомії. Більшість хво'
рих, насамперед, звичайної або худорлявої статури скаржаться на тимчасовий,
різного ступеня дискомфорт та біль в животі, що пов'язане з переміщенням мобі'
лізованої селезінки в ранньому післяопераційному періоді. Запропонований про'
стий метод хірургічної фіксації селезінки шляхом накладання на пересічені листки
пристінкової очеревини двох або трьох вузлових швів в зоні мобілізації селезінки
та хвоста підшлункової залози, що надійно попереджає такі небажані прояви та
полегшує перебіг післяопераційного періоду.
Ключові слова: лапароскопічна лівобічна адреналектомія; спленопексія; післяо'
пераційний період.

Abstract
The necessity of performance of orthotopic fixing of spleen after main stage of a left—
sided laparoscopic adrenalectomy was substantiated. The majority of patients, first of
all ordinary or with a lean stature, are complaining on a temporary discomfort and pain
in abdomen of various degree, what is connected with transition of a mobilized spleen
in early postoperative period. A simple method of surgical fixation of spleen is putting of
2 or 3 sutures on dissected sheets of parietal peritoneum in region of mobilization of
spleen and pancreatic tail, what is securely prevents such an unwanted signs and facil'
itate a postoperative period course.
Кey words: laparoscopic left—sided adrenalectomy; splenopexy; postoperative peri'
od.

конання спленопексії [1 — 3]. Водно
час, як показали клінічні спостере
ження, навіть незначне переміщен
ня такого досить важкого й об'ємно
го органа черевної порожнини, як
селезінка, без її природної фіксації
до задньо—бічної черевної стінки
спричиняє після операції відчуття
дискомфорту, наявності сторонньо
го тіла у черевній порожнині, больо
вий синдром, психічну лабільність,
страх пацієнта здійснювати зви
чайні рухи, що в цілому уповільнює
період одужання та відновлення
працездатності. Ми проаналізували
подібні прояви різної вираженості у
пацієнтів після виконання лівобіч
ної лапароскопічної адреналектомії
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та поставили за мету попередити їх
шляхом здійснення спленопексії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В хірургічній клініці операція
лівобічної адреналектомії виконана
у 328 хворих. Майже 50% з них після
операції скаржилися на диском
форт під час зміни положення тіла,
пов'язаний з відчуттям переміщення
внутрішніх органів. Більш часто
подібні скарги відзначали у худорля
вих пацієнтів та за відносно великої
селезінки. Усвідомлюючи суб'єктив
ність оцінки подібних скарг, ми за
пропонували бальну шкалу оцінки
їх вираженості: періодичний не
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Áàëüíà îö³íêà ñêàðã ïàö³ºíò³â îáîõ ãðóï
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
îñíîâí³é (n=52)
ïîð³âíÿííÿ (n=38)
àáñ.
%
àáñ.
%

Ñêàðãè

Äèñêîìôîðò â æèâîò³ ïðè ïîâîðîòàõ ó ë³æêó (1 áàë)
Â³ä÷óòòÿ «ñòîðîííüîãî ò³ëà» â æèâîò³ ï³ä ÷àñ õîäüáè ïðîòÿãîì ïåðøîãî
òèæíÿ (2 áàëè)
Á³ëü, äèñêîìôîðò, äåïðåñ³ÿ, ùî çàâàæàþòü ïîâåðíóòèñü äî çâè÷àéíî¿
ðîáîòè ïîíàä 10 – 14 ä³á (3 áàëè)
Ê³ëüê³ñòü áàë³â ó ñåðåäíüîìó íà 1 ïàö³ºíòà

значний дискомфорт в черевній по
рожнині під час поворотів у ліжку —
1 бал, відчуття "стороннього тіла в
животі" під час ходьби протягом
першого тижня — 2 бали; "стороннє
тіло", біль, дискомфорт та депресія,
що заважають повернутись до зви
чайної роботи у строки понад 10 —
14 діб — 3 бали. Проспективно про
ведене анкетування 38 пацієнтів
(група порівняння) віком від 17 до
76 років, індекс маси тіла від 18 до 35
кг/м2, через 1 — 3 — 7 — 10 діб після
неускладненої лівобічної лапаро
скопічної адреналектомії. Таке саме
анкетування проведене у 52 паці
єнтів (основна група), яким здійсне
но хірургічну фіксацію селезінки за
запропонованим методом. Ми не
включали в групу порівняння огряд
них пацієнтів, у яких індекс маси
тіла перевищував 35 кг/м2.
Вдосконалена методика лівобіч
ної лапароскопічної адреналектомії
з новим хірургічним прийомом —
спленопексією [4].
Положення хворого лежачи на
правому боці. Для створення робо
чого простору по лівій середньо
ключичній лінії, під ребровою дугою
вводять голку Вереша, через яку в че
ревну порожнину вводять 3 — 4 л
вуглекислого газу (внутрішньоче
ревний тиск 12 мм вод. ст.). Далі
здійснюють загальноприйняте втру
чання. Мобілізують лівий згин обо
дової кишки. Розсікають пристінко
ву очеревину на відстані 1 см від
зовнішнього краю селезінки, посту
пово мобілізують селезінку та хвіст
підшлункової залози. Під дією сили
тяжіння ці органи зміщуються дони
зу (медіально) та відкривають про
стір між судинною ніжкою селезін
ки, короткими судинами шлунка та
фасцією Жирота, за якою міститься
НЗ. Це дає змогу візуалізувати діаф
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рагмальну вену (проходить на дні
операційної рани поверх задніх
м'язів спини) та місце її злиття з цен
тральною наднирковою веною.
Після виділення центральну над
ниркову вену кліпують, пересікають.
Пухлину з НЗ виділяють, мобілізу
ють за допомогою ультразвукового
скальпеля або електрокоагуляції та
видаляють. На заключному етапі
оперативного втручання виконують
спленопексію. Для цього на листки
очеревини в місці розсічення під час
мобілізації селезінки накладають
два або три вузлові шви (залежно від
величини розрізу). Завдяки цьому
підтягують і закріплюють орто
топічно селезінку і хвіст підшлунко
вої залози з подальшою їх біоло
гічною фіксацією внаслідок відкла
дання фібрину та утворення сполуч
ної тканини. Це дозволяє уникнути
вільного переміщення селезінки в
лівій бічній ділянці черевної порож
нини та надмірного утворення
спайок, зменшити тривалість пері
оду реабілітації, прискорити віднов
лення працездатності пацієнтів. Пе
редбачуваний клінічний результат
цього хірургічного прийому поля
гає у зменшенні частоти і вираже
ності суб'єктивних проявів, пов'яза
них з рухливістю важкого парен
хіматозного органа, зокрема, психо
соматичних розладів, локального
болю, страху під час ходьби та зміни
положення тіла, а також потенцій
ному зменшенні вираженості спай
кового процесу внаслідок пери
тонізації черевної порожнини.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Бальна оцінка скарг пацієнтів
обох груп наведена у таблиці.
Отже, у 89,5 % пацієнтів групи
порівняння виявляли хоча б легкі

2,24

прояви зазначених синдромів, у се
редньому оцінка становила (2,2 ±
0,3) бала.
В основній групі скарги були
тільки у 32,7% пацієнтів, їх бальна
оцінка не перевищувала 1, у серед
ньому (0,3 ± 0,1) бала, що достовірно
менше, ніж у групі порівняння
(р<0,05).
Ми не спостерігали ускладнень
після використання цього прийому,
зокрема, гематоми, кровотечі. Три
валість лікування пацієнтів у стаці
онарі становила 5 — 7 діб.
При виконанні хірургічного ета
пу спленопексії тривалість опера
тивного втручання збільшувалася на
(4 ± 1,2) хв, що не справляло суттєв
ого впливу на операційні витрати та
строки пробудження хворих. Проте,
застосування такого незначного за
складністю виконання та необхід
ного додаткового прийому забезпе
чувало суттєве покращання перебігу
післяопераційного періоду, змен
шення вираженості больового синд
рому. Слід відзначити, що під час ви
конання спленопексії відновлювали
перитонізацію рани заочеревинно
го простору між ниркою та се
лезінкою, що попереджало утворен
ня спайок та потенційні ускладнен
ня, пов'язані з цим.

ВИСНОВКИ
1. Стандартне виконання лівобіч
ної лапароскопічної адреналектомії
може супроводжуватись диском
фортом та виникненням скарг, по
в'язаних з переміщенням вільної
нефіксованої селезінки у більшості
пацієнтів за нормальної маси тіла.
2. Етап спленопексії при вико
нанні лапароскопічної лівобічної
адреналектомії не потребує склад
них маніпуляцій, не збільшує сут
тєво тривалість операції, натомість,
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сприяє зменшенню частоти післяо
пераційних ускладнень, відчуття
дискомфорту та "блукання" внутріш

ніх органів, що впливає на психіч
ний стан пацієнтів, зменшенню три

валості періоду реабілітації після
операції.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
ПО ПОВОДУ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ
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EXPERIENCE OF THE RATIONAL АNTIBACTERIAL THERAPY
CONDUCTION IN TREATMENT OF CHILDREN FOR THE BURN
TRAUMA
Е. V. Ponomarenko, Ya. S. Skripnikova, О. I. Mangurenko
Zaporozhye State Medical University

О

дной из актуальных и соци
ально важных проблем дет
ского травматизма является
ожоговая травма, которая
занимает второе место по распрост
раненности в структуре всех видов
травмы у детей. По данным мировой
статистики, в развитых странах от
18 до 42% пострадавших от ожогов
— дети [1].
В соответствии с современной
классификацией, выделяют три сте
пени ожогов по глубине поражения:
І — поверхностное поражение
эпидермиса;
ІІА — поражение поверхностно
го сосочкового слоя дермы;
ІІБ — поражение ретикулярного
слоя дермы;
ІІІ — полное поражение всех сло
ев кожи, подкожной основы и мяг
ких тканей.
Более тонкий и рыхлый слой
эпидермиса и собственно кожи у де
тей, отличия водно—электролитно
го состава тканей обусловливают
возникновение более глубоких ожо
гов по сравнению с таковыми у
взрослых при одинаковой экспози
ции идентичного температурного
агента. Кроме того, вследствие бес
помощности ребенка, продолжи
тельность воздействия повреждаю
щего фактора увеличивается.
У детей при поверхностных ожо
гах площадью более 5% и глубоких
площадью более 3% поверхности
тела, как правило, возникает ожого
вый шок как первая стадия ожого
вой болезни. Ожоговая болезнь —
это комплекс патологических про
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Реферат
Рассмотрены принципы проведения рациональной антибактериальной терапии у
детей по поводу ожоговой травмы. Проанализированы результаты завершенного
лечения 808 детей по поводу ожоговой травмы в ожоговом отделении Городской
клинической больницы Запорожья. У 326 (40,3%) детей проведена антибактери'
альная терапия, в том числе один антибиотик применили у 268 (82,2%), два и бо'
лее — у 37 (11,3%). Эмпирически назначали препараты с учетом бактериологиче'
ского профиля отделения и преморбидного фона больных. Эффективным средст'
вом профилактики антибиотико—ассоциированной диареи (ААД) как наиболее
частого осложнения антибактериальной терапии было назначение современных
антиклостридиальных препаратов пробиотиков, содержащих штаммы
Lactobacillus rhamnosus R0011 и Lactobacillus acedofilus R0052 на фоне продолжа'
ющейся антибактериальной терапии.
Ключевые слова: ожоговая травма; антибактериальная терапия; дети.

Abstract
The principles of rational antibacterial therapy in children for the burn trauma were ana'
lyzed. The results of the completed treatment of 808 children for the burn trauma in a
Combustiological Department of Municipal clinical hospital of City of Zaporozhye were
studied. In 326 (40.3%) children аntibacterial therapy was conducted, including one
antibiotic — in 268 (82.2%), two and more — in 37 (11.3%). The preparations were pre'
scribed empirically, taking into account bacteriological profile of the Department and
the patients premorbidity background present. Prescription of modern anticlostridial
probiotics, containing stamms of Lactobacillus rhamnosus R0011 and Lactobacillus
acedofilus R0052, on background of continuing antibacterial therapy, have constituted
the effective measure of prophylaxis for the antibiotic—associated diarrhea, as the
most frequent complication of antibacterial therapy.
Кey words: the burn trauma; аntibacterial therapy; children.

цессов, при которых взаимодейст
вие ожоговой раны и обусловлен
ных ею соматических изменений
инициирует напряжение адаптаци
онных механизмов и реакций орга
низма. При лечении ожоговой бо
лезни важную роль играют профи
лактика и лечение инфекции в ране.
Помимо непосредственной опасно
сти для жизни больного, длительное
существование инфекции обуслов
ливает замедление процессов за
живления ожоговых ран и избыточ
ное рубцевание. Некротизирован

ные ткани, образующиеся в зоне
ожогового поражения, являются
благоприятной средой для инвазии
и размножения патогенных микро
организмов. Таким образом, при
ожоговом поражении любой пло
щади создаются условия для возник
новения раневой инфекции. При
обширных и глубоких ожогах в ор
ганизме возникают патологические
процессы, составляющие клиничес
кие проявления ожоговой болезни и
создающие дополнительные пред
посылки для возникновения инфек
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ционного процесса и его генерали
зации. При обширных ожогах утра
та на большой площади поверхнос
ти тела общего покрова создает
входные ворота для микробной ин
вазии. Кроме того, при ожоговой бо
лезни происходит дезинтеграция
важнейших нейрофизиологичес
ких и обменных функций организ
ма с нарушением факторов антиин
фекционной защиты.
В комплекс мероприятий, на
правленных на лечение и профи
лактику инфекций у пострадавших с
ожогами, включают антисептичес
кие повязки, различного вида ране
вые покрытия. Важное значение
имеет системная антибактериаль
ная терапия.
Антибактериальную
терапию
при лечении ожоговой травмы про
водят в соответствии с двумя основ
ными алгоритмами:
эскалационный — от эмпириче
ски выбранного антибиотика к пре
парату, который назначают после
определения чувствительности вы
деленной микрофлоры;
деэскалационный — от препара
та с максимально широким спект
ром действия к препарату, выбран
ному в соответствии с чувствитель
ностью выделенного из биологиче
ских сред пациента возбудителя.
Для дальнейшего совершенство
вания оказания помощи детям по
поводу ожогов проведено исследо
вание с анализом результатов при
менения антибактериальной тера
пии при лечении детей в ожоговом
отделении Городской клинической
больницы экстренной и скорой ме
дицинской помощи Запорожья в
2012 — 2014 гг. Из 877 детей по по
воду острой ожоговой травмы лечи
ли 808 (31,7%).
Ведущим этиологическим фак
тором ожоговой травмы были горя
чие жидкости — у 678 (84%) детей,
контактные ожоги — у 59 (7,2%),
ожоги пламенем — у 39 (4,8%), элек
тротравма — у 10 (1,3%). В возрасте
до 1 года было 162 (18,4%) постра
давших, от 1 года до 3 лет — 432
(49,3%), от 3 до 6 лет — 192 (21,8%),
старше 6 лет — 90 (10,4%).
Все дети живы, выписаны после
полного заживления ожоговых ран
и выздоровления.

Для профилактики и лечения ин
фекции в ране использовали анти
септические повязки с йод—пови
доном, сульфадиазином серебра, ра
невые покрытия Grassolind. У 10%
детей по показаниям произведена
ксенопластика. Системная антибак
териальная терапия проведена у 326
(40,3%) детей. Антибактериальную
терапию назначали по таким пока
заниям: продолжительность перио
да до госпитализации более 7 ч, отя
гощенный преморбидный фон, со
четанные респираторные заболева
ния, наличие термоингаляционной
травмы, искусственная вентиляция
легких, угроза генерализации ин
фекции, наличие синдрома систем
ного воспалительного ответа.
При эмпирическом назначении
антибиотика учитывали результаты
ежегодного локального мониторин
га в ожоговом отделении с опреде
лением микробиологического про
филя методом посевов на селектив
ные среды [2].
В 2011 — 2013 гг. исследовали в
основном раневое отделяемое и
кровь. В 2011 — 2012 гг. доминиро
вали грамположительные микроор
ганизмы Staphylococcus аureus и
Enterococcus faecalis, в 2013 г. — гра
мотрицательные Acinetobacter bau
manii и Pseudomonas aeruginosa.
Кроме того, при эмпирическом
выборе антибиотика учитывали
данные изучения этиологической
структуры возбудителей бронхо—
легочных заболеваний у детей [3],
поскольку 344 (42,6%) из них госпи
тализированы для лечения ожого
вой травмы с сочетанными респи
раторными заболеваниями, еще у 81
(10,2%) — респираторные заболева
ния возникли во время лечения в
ожоговом отделении.
Один антибиотик, чаще цефало
спорин II—III поколения, назначали
268 (82,2%) больным. Широко ис
пользовали ступенчатую антибакте
риальную терапию: парентеральное
введение затем переход на таблети
рованные формы. При назначении
препаратов внутрь чаще использо
вали формы антибиотиков, которые
активируются в системном кровото
ке. Длительность антибактериаль
ной терапии составила в среднем
9,2 дня.
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При глубоких и обширных ожо
гах антибактериальную терапию
проводили по деэскалационному
типу. Для выявления возбудителя и
определения его чувствительности
раневое отделяемое исследовали на
5—7—е сутки лечения, обычно по
сле начала отторжения некроза на
фоне комплекса мероприятий по
подготовке пациента к аутодермо
пластике.
У 37 (11,3%) детей при антибак
териальной терапии применяли бо
лее двух препаратов различных
групп (сочетание цефалоспоринов
III—IV поколения, аминогликози
дов, карбапенемов, гликопептидов,
макролидов, нитрофуранов). Дли
тельность такой антибактериаль
ной терапии составила в среднем
16,2 дня.
Всем детям при проведении ан
тибактериальной терапии в целях
профилактики ААД с первого дня
назначали препараты, содержащие
лиофилизированные
культуры
штаммов пробиотиков Lactobacillus
rhamnosus R0011 и Lactobacillus
acidofilus R0052. Лиофилизирован
ные культуры способны преодоле
вать кислотный барьер желудка,
полное восстановление жизнеспо
собности требует времени и позво
ляет живым микроорганизмам до
стичь кишечника. В свою очередь,
живые активные лактобациллы этих
штаммов обладают доказанным ан
тагонизмом в отношении Clostri
dium difficile, наиболее частого воз
будителя ААД [4].
При проведении антибактери
альной терапии на фоне примене
ния штаммов пробиотиков ААД воз
никла у 28 (8,6%) детей, что, по срав
нению с данными литературы, су
щественно меньше, чем при отсут
ствии такой профилактики [5]. Диа
гноз ААД устанавливали при частоте
дефекации более 3 раз в сутки, появ
лении водянистого стула в течение
48 ч и более при отсутствии других
причин диареи. Для устранения ААД
заменяли антибактериальный пре
парат, который ее инициировал, ус
траняли дегидратацию, корригиро
вали нарушения водно—электро
литного баланса. В целях восстанов
ления микробной экосистемы ки
шечника назначали препараты, со

hirurgiya.com.ua

73
держащие
лиофилизированные
дрожжи Sacharomyces boulardi. У 3
больных потребовалось назначение
метронидазола в дозе 30 мг/кг мас
сы в 3—4 приема в целях этиотроп
ного лечения.

ВЫВОДЫ
1. При ожоговой травме 40,3% де
тей показано проведение систем
ной антибактериальной терапии.
2. При эмпирическом выборе ан
тибактериального препарата необ
ходимо учитывать результаты ло
кального мониторинга по составле
нию биологического профиля в от
делении и индивидуальные особен
ности больного.

3. В целях профилактики ААД с
первого дня проведения антибакте
риальной терапии необходимо на
значать лиофилизированные куль
туры штаммов пробиотиков Lacto
bacillus rhamnosus R0011 и Lacto
bacillus аcidofilus R0052, что значи
тельно снижает риск возникнове
ния ААД.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ СПОСОБІВ
МОДЕЛЮВАННЯ ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
М. Ю. Ничитайло, Ю. О. Фурманов, А. І. Гуцуляк, І. М. Савицька,
М. С. Загрійчук, А. В. Гоман
Національний институт xipyргiї та трансплантологiї імені О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF VARIOUS METHODS
OF SIMULATION OF BILIARY PERITONITIS IN EXPERIMENT
М. Yu. Nichitaylo, Yu. О. Furmanov, А. І. Gutsulyak, І. М. Savytska,
М. S. Zagriychuk, А. V. Goman
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
овчний перитоніт (ЖП) є
одним з найбільш тяжких
ускладнень після опера
цій на органах гепатобілі
арної зони. Удосконалення існую
чих та розробка нових підходів до
лікування ЖП потребує створення
надійних експериментальних моде
лей цього захворювання. Моделю
вання ЖП можливе в трьох принци
пово різних напрямках: поступово
го формування, гострого та просо
чувального ЖП [1].
Більшість авторів [2 — 4] при мо
делюванні експериментального ЖП
використовують способи, спрямо
вані на створення дефекту в білі
арній системі, через який жовч без
посередньо потрапляє в черевну по
рожнину (біліоперитонеальна фіс
тула) або в який вводять трубку чи
катетер, і жовч потрапляє в черевну
порожнину. Перфорація ЖМ чи по
шкодження позапечінкових жовчо
вивідних шляхів створює умови для
потрапляння ендогенної жовчі, що
міститься в їх просвіті, в черевну по
рожнину та поступового формуван
ня перитоніту, що найбільше від
повідає перебігу патологічного про
цесу у людини.

Ж

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За основу нашої моделі взятий
спосіб моделювання ЖП О. В. Білоо

Реферат
В експерименті на кролях проведений порівняльний аналіз різних способів моде'
лювання жовчного перитоніту (ЖП). У 6 тварин ЖП моделювали шляхом перфо'
рації жовчного міхура (ЖМ), місцевий серозно—фібринозний перитоніт виник у
50% з них. У 7 тварин ЖП моделювали шляхом введення в черевну порожнину ме'
дичної стерильної жовчі в об'ємі від 5 до 40 мл. Розлитого перитоніту з випотом та
нашаруваннями фібрину не було. Найбільш ефективним виявився спосіб, коли
інтраочеревинно вводили жовч в поєднанні з культурою E. coli з розрахунку 0,33
МкФ (1,0 × 108 КУО/мл) на 1 кг маси тіла тварини. Розлитий ЖП виник в усіх 23 тва'
рин, в тому числі серозно—фібринозний — у 17 (76%), гнійно—фібринозний — у 6
(24%).
Ключові слова: жовчний перитоніт; експериментальна модель; E. coli.

Abstract
In experiment on rabbits a comparative analysis of various methods of a biliary peri'
tonitis simulation was conducted. In 6 animals a biliary peritonitis was simulated, using
perforation of a gallbladder, local serous—fibrinous peritonitis have occurred in 50% of
them. In 7 animals biliary peritonitis was simulated, applying intraabdominal injection of
medical sterile bile in a 5—40 ml volume. Diffuse peritonitis with exudates and stratifi'
cation of fibrin was absent. Most effective method have appeared that, when intraab'
dominal injection of bile was done together with E. coli culture in the rate of 0.33
microbal bodies МcF (1.0 × 108 CFU/ml) on 1 kg of the animal body mass. Diffuse bil'
iary peritonitis have occurred in all 23 animals, including serous—fibrinous one — in 17
(76%), and purulent—fibrinous — in 6 (24%).
Key words: biliary peritonitis; еxperimental simulation; E. coli.

кого [2], що передбачає створення за
допомогою термокоагуляції дефек
ту в стінці спільної жовчної протоки.
Спосіб моделювання ЖП з викорис
танням аутожовчі відтворений на 6
кролях. Оперативне втручання ви
конували під загальним знеболен
ням шляхом введення в дистальні
відділи черевної порожнини 3 мл 5%
розчину тіопентал натрію в поєд
нанні з 6 мл 0,1% розчину пропофо
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лу—ново. Тваринам здійснювали
верхню середину мінілапаротомію,
ідентифікували ЖМ та перфорували
його шляхом розсічення скальпелем
стінки в ділянці дна, довжина роз
різу до 0,8 см. При цьому в черевну
порожнину потрапляло 1,5 — 3 мл
жовчі, що містилася в ЖМ. Після
контролю гемостазу черевну по
рожнину пошарово зашивали наглу
хо. Всі тварини успішно виведені з
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наркозу. Одна тварина загинула
протягом 24 год після першої опе
рації. За даними патологоанатоміч
ного дослідження, виявлений розли
тий серозно—фібринозний пери
тоніт, в черевній порожнині місти
лося до 100 мл серозного випоту з
домішками жовчі, очеревина вкрита
нашаруванням фібрину. Інші твари
ни почувалися нормально і через 24
(3 тварини) або 48 (2 тварини) год
після першої операції їм здійснюва
ли повторну лапаротомію, під час
якої оцінювали вираженість та вид
перитоніту. У 3 кролів виявлений
місцевий серозно—фібринозний
перитоніт, що проявлялося нашару
ванням фібрину на органах черев
ної порожнини в правій підребровій
ділянці, гіперемією очеревини у
правій бічній ділянці, жовчі та випо
ту в черевній порожнині не було. У 2
кролів ознаки перитоніту не вияв
лені.
Такі суперечливі результати, на
нашу думку, пов'язані з недостатнь
ою кількістю жовчі, що виділялася в
черевну порожнину через створе
ний дефект в стінці ЖМ, відсутністю
запальних змін у черевній порож
нині в момент пошкодження та за
хисними можливостями організму,
які перевищували патологічний
вплив змодельованої травми ЖМ,
обмежували запальний процес в
ділянці травми, запобігали виник
ненню розлитого перитоніту. Отже,
хоча ця методика найбільш набли
жена до реальних механізмів фор
мування ЖП, проте, вона не є ста
більною і не дає можливості контро
лювати (прогнозувати) вид і поши
рення перитоніту. Цей спосіб може
бути використаний для створення
моделі місцевого ЖП, проте, не при
датний для моделювання розлитого
ЖП.
Інший спосіб моделювання ЖП
передбачав введення в черевну по
рожнину стерильної жовчі [5]. Така
модель застосована у 7 кролів. Вико
ристовували стерильну медичну
жовч, яку вводили тваринам внут
рішньоочеревинно в різній кіль
кості. Маніпуляцію проводили без
наркозу, з метою безпечного введен
ня тваринам надавали положення
вниз головою, що забезпечувало
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зміщення органів черевної порож
нини в проксимальному напрямку,
жовч вводили шприцем шляхом
пункції по білій лінії живота в дис
тальній частині черевної порожни
ни. Всі тварини перенесли процеду
ру задовільно. Початкова доза жовчі
5 мл, у кожної наступної тварини до
зу збільшували на 5 мл і доводили до
40 мл. Через 24 год здійснювали ла
паротомію, нечіткі ознаки запален
ня очеревини у вигляді її гіперемії
виявлені тільки у тварини, якій вве
дено 40 мл жовчі. Розлитого пери
тоніту з випотом та нашаруванням
фібрину не було. Також не виявлено
вільної жовчі в черевній порожнині
через 24 год після її введення, навіть
в об'ємі понад 10 мл на 1 кг маси тіла.
Отже, стерильна жовч, введена в че
ревну порожнину інтактних тварин,
не спричиняла перитоніту.
Іншим методом моделювання
ЖП було введення в черевну порож
нину жовчі в поєднанні з пато
логічним субстратом. Прототипом
такої моделі були результати дослід
жень інших авторів [6 — 8].
Деякі автори [6] моделювали ЖП
у щурів шляхом інтраперитонеаль
ного введення E. coli 3 × 108 КУО/мл
разом з 1 мл жовчі чи ізотонічного
розчину натрію хлориду; інші —
шляхом одномоментного введення
чужорідної жовчі з культурою Е. coli
в черевну порожнину через полі
хлорвінілову трубку [7]; інші в черев
ну порожнину експериментальних
тварин під час мікролапаротомії

Рис. 1.
Інтраопераційне фото.
Розлитий серозно'фібринозний
перитоніт. Гіперемовані, роздуті петлі
тонкого та товстого кишечнику
з нашаруванням фібрину.

вводили суспензію, що містила клі
нічні штами Е. coli (109 КУО/мл) та B.
fragilis (108 КУО/мл) з розрахунку 7,5
мл/кг маси тіла і аутокров (1 мл/кг
маси тіла) [8]. При моделюванні ок
ремих видів перитоніту, залежно від
етіології (перфорація кишки, холе
цистит, апендицит тощо), як ад'ю
вант пропонували додавати відпо
відний субстрат (хімус, жовч, кал то
що).
Узагальнивши досвід цих авторів,
ми вирішили як збудник використа
ти культуру Е. coli. Також під час екс
перименту було встановлено, що до
за E. coli 1 МкФ (3 × 108 КУО/мл) на 1
кг маси тіла тварини є занадто вели
кою (загинула одна тварина), тому
дозу зменшили спочатку до 0,5 МкФ
(1,5 × 108 КУО/мл), а потім до 0,33
МкФ (1 × 108 КУО/мл) на 1 кг маси
тіла. Такої кількості збудника вияви
лося достатньо для виникнення роз
литого перитоніту. Також збільшено
кількість жовчі як основного етіо
логічного чинника виникнення ЖП.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Цей спосіб моделювання ЖП ви
користаний у 23 тварин, яким вво
дили лабораторну культуру E. coli
0,33 МкФ (1 × 108 КУО/мл) на 1 кг ма
си тіла з додаванням до стерильної
медичної жовчі з розрахунку 2 мл на
1 кг маси тіла кроля. Таким чином,
середньостатистичному кролю ма
сою тіла 3 кг вводили 9 мл суспензії,
що включала 6 мл жовчі і 3 мл куль

Рис. 2.
Інтраопераційне фото.
Розлитий гнійно'фібринозний
перитоніт. Нашарування фібрину на
паретично'запалених петлях
кишечнику, мутний гнійний випіт по
правій бічній ділянці черевної
порожнини.
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Рис. 3.
Мікрофото.
Стінка тонкої кишки. Виражена
десквамація епітеліоцитів ворсинок.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином.
Зб. ×100.

тури E. coli. Спосіб введення анало
гічний такому в попередній мето
диці — шприцем шляхом пункції по
білій лінії живота в дистальній час
тині черевної порожнини. Всі кролі
маніпуляцію перенесли задовільно.
Через 24 год після моделювання
ЖП всі тварини були мляві, у деяких
з них спостерігали серозні виділен
ня з носових ходів, рідкі випорож
нення. Під час лапаротомії в усіх
кролів виявлений розлитий жовч
ний перитоніт, в тому числі у 17 —
серозно—фібринозний, у 6 — гній
но—фібринозний. Макроскопічно в
черевній порожнині спостерігали
виражені ознаки запалення. При се
розно—фібринозному перитоніті в
черевній порожнині виявляли по
мірну кількість (50 — 100 мл) прозо
рого випоту світло—жовтого за
барвлення з домішками фібрину, що
в основному локалізувався у бічних
ділянках. Петлі тонкого та товстого
кишечнику дещо роздуті, значно
гіперемовані (судини розширені,
кровонаповнені), стінки кишки ін

Рис. 4.
Мікрофото.
Повнокров'я капілярів, збільшені
зірчасті ретикулоендотеліоцити
з фагоцитованим матеріалом.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином.
Зб. ×400.

фільтровані, набряклі, з нашаруван
ням фібрину, перистальтика ослаб
лена (рис. 1). Печінка застійна, тьмя
на, з нашаруванням фібрину. Стінка
ЖМ гіперемована, дещо набрякла.
При гнійно—фібринозному пери
тоніті випіт мутний, об'єм 150 — 300
мл, ознаки запалення в черевній по
рожнині більш виражені, пристінко
ва і нутрощева очеревина тьмяна
(рис. 2).
Через 24 год після введення куль
тури E. coli для підтвердження пато
логічних змін органів черевної по
рожнини при розлитому перитоніті
проведене патоморфологічне до
слідження кишечнику та печінки.
За даними гістологічного дослід
ження стінки тонкого кишечнику
виявлене порушення мезотеліальної
устилки серозної оболонки. На
значних ділянках мезотеліальний
шар відсутній. Гладеньком'язові во
локна м'язової оболонки з помірно
вираженими ознаками дистрофіч
них змін, спостерігали повнокров'я
судин (переважно капілярів і вен)
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м'язової оболонки і особливо під
слизового прошарку. Нейрони під
слизового і м'язового нервових
сплетень дистрофічно—змінені. В
слизовій оболонці відзначена підви
щена десквамація епітеліоцитів з по
верхні ворсинок (рис. 3).
В печінці синусоїдні капіляри
значно розширені. Строма набряк
ла, помірно інфільтрована лімфоци
тами. Спостерігали венозне повно
кров'я по всьому препарату. Гепато
цити з ознаками зернистої дистро
фії. Зірчасті ретикулоендотеліоцити
значно збільшені, цитоплазма за
повнена великими практично чор
ними гранулами (рис. 4).
Цей спосіб моделювання ЖП ви
явився ефективним, дозволив ста
більно відтворювати розлитий пе
ритоніт в усіх дослідних тварин. За
пальні зміни в черевній порожнині,
в тому числі в органах гепатобіліар
ної зони, можна вважати ідентични
ми чи навіть більш вираженими, ніж
ті, що виникають під час формуван
ня ЖП у людини при гострих захво
рюваннях та травмі органів гепато
біліарної системи.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ КАРЦИНОСАРКОМИ ЯЄЧНИКА,
ЩО УТВОРИЛАСЯ У ГІГАНТСЬКІЙ КІСТОЗНІЙ ТЕРАТОМІ
В. В. Скиба, С. Г. Гичка, О. В. Іванько, П. В. Кузик, В. В. Лисиця
Київська міська клінічна лікарня № 1

SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN CARCINOSARCOMA
THAT DEVELOPED IN GIANT CYSTIC TERATOMA
V. V. Skyba, S. H. Hychka, О. V. Ivanko, P. V. Kuzyk, V. V. Lysytsia
Kyiv City Clinical Hospital N 1
Кістозна тератома з малігнізацією та утворенням
карциносаркоми — рідкісна форма пухлин яєчника.
Особливістю малігнізованої тератоми яєчника є утво
рення у ній вторинної злоякісної пухлини так званого
"дорослого" типу (плоскоклітинний рак, аденокарцино
ма, меланома).
Наводимо клінічне спостереження захворювання,
що рідко спостерігають у лікарській практиці. Патомор
фологічним субстратом була малігнізована гігантська
тератома правого яєчника з утворенням карциносарко
ми, що спричинило часткову непрохідність кишечнику.
Тактика ведення пацієнтки забезпечила позитивний ре
зультат.
Пацієнтка М., 56 років, направлена на консультацію в
хірургічний стаціонар 28.04.15 із скаргами на ниючий
біль в животі, його збільшення, схуднення на 10 кг про
тягом року, запор. Скарги з'явились протягом року, ме
нопауза 8 років.
За даними лабораторних досліджень крові виявлене
зниження рівня гемоглобіну до 109 г/л, гематокриту до

Рис. 1. Мікрофото.
Тератома яєчника.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином.
Зб. ×100.
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0,33, збільшення ШЗЕ до 44 мм/год. Онкомаркер СА
(125) підвищений до 39,4 моль/мл. Під час УЗД органів
черевної порожнини виявлені кістома правого яєчника,
гепатомегалія. За даними магніторезонансної томо
графії у порожнині таза та нижніх відділах черевної по
рожнини знайдене новоутворення розмірами 22,1 ×
17,2 × 15,1 см, з чіткими, рівними контурами, вираже
ною капсулою товщиною до 0,2 см. В проекції задньої
половини утворення відзначене локальне рівномірне
потовщення задньої стінки до 4,2 см. Вміст утворення
однорідний, гіперінтенсивний в T1W і T2W— зображен
нях (висока концентрація білка).
Клінічний діагноз: кістома правого яєчника.
29.04.15 виконане оперативне втручання в обсязі
пангістеректомії єдиним блоком з кістомою, пра
вобічної геміколектомії з накладенням єюнотрансвер
зоанастомозу бік у бік, ревізія правої нирки, виведення
правобічної нефростоми. Обсяг втручання визначали
інтраопераційно, оскільки в пухлинний процес були за
лучені одним блоком матка, передня черевна стінка,

Рис. 2.
Мікрофото.
Ділянка малігнізації тератоми яєчника.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином.
Зб. ×100.

Рис. 3.
Мікрофото.
Карциносаркома яєчника.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином.
Зб. ×100.
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очеревина, права половина ободової кишки і правий се
човід. Операційний матеріал: пухлинний конгломерат
правого яєчника розмірами 22 × 17 × 15 см, спаяний з
маткою, парієтальною очеревиною, фрагментом перед
ньої черевної стінки, правим сечоводом, ділянкою обо
дової кишки. Тканина пухлини на розрізі строката, білу
вато—жовтого забарвлення, з ділянками крововиливів і
розплавлення тканини.
Діагноз після операції: гігантське злоякісне новоу
творення правого яєчника з залученням у процес матки,
очеревини, передньої черевної стінки, правого сечово
ду, правої половини ободової кишки, T4N0M1, ступінь 4,
клінічна група 2; часткова непрохідність кишечнику, об
струкція правого сечоводу на тлі пухлинного процесу;
гепатомегалія.
За даними морфологічного дослідження опе
раційного матеріалу, новоутворення яєчника представ
лене низькодиференційованою карциносаркомою,
розташованою в злоякісній тератомі яєчника, з інвазією
зовнішніх шарів матки, очеревини, черевної стінки,
зовнішніх відділів стінки кишки. Тератоїдна частина
пухлини представлена поліморфною тканиною з пере
важанням ендокриноподібного компоненту (рис. 1). В
одному з країв тератоми виявлено малігнізацію і транс
формацію пухлини в злоякісне новоутворення (рис. 2).
Ділянки розростання анаплазованої тканини злоякісної
пухлини одночасно у двох напрямках диференціюван
ня — карциноматозному і саркоматозному. Клітини
пухлини значно збільшені, гіперхромні, утворювали
солідні скупчення. Клітини пухлини були двох типів: ок
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руглі з поліморфними ядрами, що утворювали солідні
скупчення і комплекси, а також витягнуті, що утворюва
ли ангіоподібні структури (рис. 3). У ядрах клітин вияв
лені одне або кілька збільшених ядерець і вакуолі. Масив
тканини пухлини містив численні вогнища крововили
ву і некрозу. У яєчнику спостерігали інфільтративний
ріст пухлини. У просвіті деяких кровоносних судин яєч
ника, а також у кровоносних судинах зовнішніх шарів
шийки матки виявлені пухлинні емболи.
В органах, спаяних з пухлиною, виявлене вростання
тканини пухлини в зовнішні шари матки, товстої киш
ки, очеревину, черевну стінку. Метастазування у контра
латеральний яєчник і регіонарні лімфатичні вузли не
виявлене. В краях резекції стінок піхви, кишки, черевної
стінки ріст пухлини не спостерігали. За даними гісто
логічного дослідження матки виявлено кістозну атро
фію ендометрію.
Після операції проводили антибактеріальну, знебо
лювальну, антикоагулянтну терапію, корекцію пору
шень водно—сольового і білкового балансу, спазмолі
тичну, дезінтоксикаційну терапію.
Відзначено позитивну динаміку, покращення есте
тичного вигляду пацієнтки, її загального стану. Рани за
гоїлися первинним натягом. Пацієнтка виписана на
15—ту добу у задовільному стані.
Таким чином, правильно обрана тактика обстежен
ня, оперативного і консервативного лікування, зважаю
чи на рідкісне захворювання яєчника, забезпечила
поліпшення якості життя та одужання.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 617 (092 Полінкевич)

Броніслав Станіславович
ПОЛІНКЕВИЧ
до 80—річчя з дня народження

Bronislav Stanislavovich
POLINKEVICH
80th anniversary
8 лютого 2016 р. виповнилося 80 років з дня народ
ження та 55 років практичної, наукової та педагогічної
роботи доктора медичних наук, професора кафедри
хірургії та трансплантології Національної медичної ака
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Ук
раїни, лауреата Державної премії України Полінкевича
Броніслава Станіславовича.
Б. С. Полінкевич закінчив у 1960 р. лікувальний фа
культет Київського медичного інституту і направлений
на роботу в м. Єнакієво, з 1960 по 1965 р. працює на по
саді хірурга, завідувача хірургічного відділу, головного
лікаря лікарні шахтооб'єднання "Юнком". З 1965 по
1968 р. працює хірургом і заступником головного ліка
ря Броварської ЦРБ. З 1969 по 1971 р. перебуває у відря
дженні в республіці Малі на посаді завідувача хірур
гічного відділення Обласної лікарні. З 1971 по 1980 р.
працює науковим, старшим науковим співробітником
Київського науково—дослідного інституту клінічної та
експериментальної хірургії, з 1980 по теперішній час —
асистентом, доцентом, професором кафедри хірургії та
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трансплантології НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ Ук
раїни. У 1980 р. захищає кандидатську дисертацію: "Се
лективна проксимальна ваготомія в хірургічному ліку
ванні виразкової хвороби", у 1994 р. — докторську ди
сертацію: "Профілактика, діагностика та лікування пост
ваготомічних синдромів".
Професор Б. С. Полінкевич багато уваги приділяє ор
ганізації та проведенню циклів підвищення кваліфікації
лікарів—хірургів, на високому науковому рівні читає
лекції, проводить семінарські та практичні заняття, є
співавтором навчальних планів і програм різних видів
циклів підвищення кваліфікації хірургів.
Б. С. Полінкевич — автор понад 250 наукових праць,
11 авторських свідоцтв і патентів.
За впровадження в практику органозберігальних
оперативних втручань з приводу виразкової хвороби у
1990 р. удостоєний Державної премії України в галузі
науки та техніки.
Б. С. Полінкевич — досвідчений педагог, наставник,
умілий керівник і талановитий організатор, працелюб
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на людина, має заслужений авторитет серед колег і хво
рих. Завдяки доброзичливому ставленню, чуйності, ін
телігентності, тактовності здобув повагу співробітників.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у розвиток охорони здоров'я та високий про
фесіоналізм, підготовку вітчизняних і зарубіжних на
уково—педагогічних і хірургічних кадрів професор Б. С.
Полінкевич нагороджений Почесними грамотами та
Відзнаками Міністерства охорони здоров'я України.
Вельмишановний Броніславе Станіславовичу!
З нагоди Вашого славного ювілею прийміть від
друзів і колег по роботі сердечні вітання та найкращі по
бажання. Ви проявили себе талановитим фахівцем,
вмілим та наполегливим організатором, вимогливим та
справедливим керівником. Ваш високопрофесійний і
виважений підхід до вирішення усіх питань, постійний
аналіз і творчий пошук у науковій, лікувальній і педа
гогічній діяльності дозволив Вам не лише досягти вели
ких висот у кар'єрному рості, а й здобути повагу багать
ох поколінь лікарів—хірургів як в Україні, так і за її межа
ми.

Щире серце, чуйність, прямота, інтелігентність, так
товність, активна позиція і незалежність поглядів викли
кають до Вас заслужену повагу колег і пацієнтів. Вас зна
ють і цінують не тільки у Вищій школі, а й в багатьох
лікувальних закладах України і за її межами. Нам імпону
ють Ваша надзвичайно висока працездатність, безмеж
на відданість роботі, уміння успішно вирішувати усі
справи.
Ми раді спілкуванню з Вами, людиною високоінте
лігентною, надзвичайно порядною, людиною широких
знань і уподобань, тактовною і чуйною. У своєму твор
чому потенціалі Ви ще не досягли вершин, багато Ва
ших ідей, безсумнівно, будуть втілені в життя у майбут
ньому.
Щиро зичимо Вам доброго здоров'я на довгі роки,
багато енергії та життєвих сил, подальшої плідної та
успішної праці, добробуту, сповнення усіх Ваших надій і
задумів.

З глибокою повагою і щирою симпатією
ректорат і колектив кафедри хірургії та трансплантології
НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України
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