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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ
У ПОСТРАЖДАЛИХ ЗА ПОЄДНАНОЇ
КРАНІОАБДОМІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ
Я. Л. Заруцький, А. Є. Ткаченко
Українська військово—медична академія, м. Київ

PECULIARITIES OF COURSE OF TRAUMATIC DISEASE
IN THE INJURED PERSONS IN COMBINED
CRANIOABDOMINAL TRAUMA
Ya. L. Zarutskyi, А. E. Тkachenko
Ukrainian Military—Medical Academy, Kyiv
равматична хвороба (ТХ) як
етапний багатокомпонент
ний патологічний процес
виникає в організмі пост
раждалих у відповідь на тяжку мно
жинну чи поєднану травму. В основі
її виникнення лежать універсальні
патологічні механізми травматич
ного шоку, системного запалення,
ендотоксикозу, порушення системи
гемостазу, а ступінь вираженості та
особливості перебігу залежать від
тяжкості та морфологічних особли
востей травми [1]. При цьому акту
альним є об'єктивне дослідження
динаміки змін основних функціо
нальних систем в різні періоди ТХ з
метою прогнозування наслідків
травми та визначення строків вико
нання термінових, відстрочених та
планових втручань.
Мета: вивчення змін основних
функціональних систем та динаміка
тяжкості стану постраждалих за
ПКАТ під час перебігу ТХ для про
гнозування наслідків та визначення
строків виконання оперативних
втручань.

Т

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене
проспективне
дослідження за участі 71 постражда
лого, яких з приводу ПКАТ лікували у
Київській міській клінічній лікарні

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проведене проспективне дослідження перебігу травматичної хвороби (ТХ) у 71
постраждалого за поєднаної краніоабдомінальної травми (ПКАТ) з метою визна&
чення змін основних функціональних систем та динаміки тяжкості стану. Визнача&
ли частоту виникнення та ступінь тяжкості серцево—судинної недостатності — за
показниками інтегральної реографії тіла (ІРГТ) та інтегральної двохчастотної імпе&
дансометрії (ІДІ), дихальної недостатності (співвідношення PaO2/FiO2), тяжкості
органної недостатності (за шкалою SOFA). Встановлено, що зміни дихальної та
серцево—судинної систем відповідають етапним патогенетичним характеристи&
кам періодів ТХ. З огляду на це, термінові та відстрочені оперативні втручання
доцільно виконувати в період їх відносної стабілізації. Наявність тяжкої черепно—
мозкової травми (ЧМТ) як компоненту ПКАТ зумовлює виражене й тривале
погіршення діяльності функціональних систем.
Ключові слова: краніоабдомінальна травма; травматична хвороба; функціональ&
ні системи; тяжкість стану постраждалих.

Abstract
Prospective investigation of the traumatic disease course was conducted in 71 injured
persons, suffering a combined cranioabdominal trauma with the objective to determine
the main functional systems and dynamics of their state severity. The occurrence rate
and the severity degree of cardiovascular insufficiency were determined — in accor&
dance to indices of the integrative body rheography and integrative dual frequency
impedansometry, respiratory insufficiency (PaO2/FiO2 ratio), the organ insufficiency
severity (in accordance to SOFA scale). There was established, that changes in respi&
ratory and cardiovascular systems are corresponding to the staged pathogenetic char&
acteristics of the traumatic disease periods. So on, it is expedient to perform the urgent
and postponed operative interventions in a period of their relative stabilization. The
presence of severe craniocerebral trauma, as a part of a combined cranioabdominal
trauma causes significant and durable impairment of the functional systems activity.
Кeywords: cranioabdominal trauma; traumatic disease; functional systems; severity of
state of the injured persons.

швидкої медичної допомоги у 2012
— 2014 рр. Тяжкість травми оціню
вали за шкалами ATS [2] та ISS. За
тяжкістю травми постраждалі роз
поділені на 4 групи: у 20 з них (група
1) відзначали нетяжку травму (ATS

24 бала і менше, ISS менше 17 балів);
у 14 (група 2) — тяжку травму з
провідним краніальним компонен
том (ATS 25 — 41 бал, ISS 17 — 45
балів); у 20 (група 3) — тяжку травму
з провідним абдомінальним компо
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тервалів mср.t. Розподіл порядкових
ознак виражали медіаною з зазна
ченням довірчих інтервалів в межах
першого та третього квартилів.

нентом (ATS 25 — 41 бал, ISS 17 — 45
балів); у 17 (група 4) — вкрай тяжку
травму (ATS 42 бали і більше, ISS мен
ше 45 балів).
Досліджували такі клінічні про
яви ТХ: частоту виникнення та сту
пінь тяжкості серцево—судинної не
достатності (за показниками ІРГТ та
ІДІ), дихальної недостатності (спів
відношення PaO2/FiO2), тяжкість
стану (за шкалою SOFA — Sequential
Organ Failure Assessment).
За показниками ІРГТ (М. І. Тіщен
ко, 1983) визначали тяжкість роз
ладів циркуляції, для оцінки гемово
лемічних порушень використовува
ли ІДІ. Основними показниками
ефективності кровообігу вважали:
ударний індекс (УІ), серцевий індекс
(СІ), коефіцієнт резерву (КР) [3]; ба
лансу рідини в організмі — показ
ник балансу (ПБ) [4].
Для визначення наявності, вира
женості та динаміки поліорганної
недостатності здійснювали оцінку
за шкалою SOFA [5], для прогнозу
вання летальності за шкалою SOFA
використовували критерії J. L.
Vincent та співавторів [6], F. L. Ferreira
та співавторів [7].
Характеристику вибірки кількіс
них ознак виражали середнім показ
ником з зазначенням довірчих ін

Òàáëèöÿ 1.
Ïîêàçíèê

Ó², ìë/ì²
Ñ², õâ×ì²
ÊÐ, %
ÏÁ, óì. îä.
Ó², ìë/ì²
Ñ², õâ×ì²
ÊÐ, %
ÏÁ, óì. îä.
Ó², ìë/ì²
Ñ², õâ×ì²
ÊÐ, %
ÏÁ, óì. îä.
Ó², ìë/ì²
Ñ², õâ×ì²
ÊÐ, %
ÏÁ, óì. îä.
Ïðèì³òêà.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Показники ІРГТ та ІДІ визначали
в динаміці з контрольними вимірю
ваннями через 24 год після закін
чення невідкладних операцій та че
рез 2, 3, 4 — 6, 7 — 10, 11 — 13, 14 —
16 діб. Моніторинг завершували при
переводі пацієнта з відділення ре
анімації та інтенсивної терапії
(ВРІТ) до профільного відділення,
тому в групі 1 тривалість моніторин
гу становила 3 доби, в групах 2, 3, 4
— 11 — 16 діб (табл. 1).
Наведені дані дозволяють об'єк
тивізувати залежність розладів цир
куляції в організмі від стадії перебігу
ТХ. За нетяжкої травми (група 1) від
значали стабільне збільшення УІ, СІ
та КР після госпіталізації з досягнен
ням помірно зменшеного чи нор
мального значення показників при
переводі хворого з ВРІТ. За тяжкої та
вкрай тяжкої травми (групи 2, 3, 4)
після первинного покращення ге
модинаміки в 1—шу добу (по закін
ченні невідкладних і термінових
операцій) відзначали їх зменшення

до вираженого чи критичного рівня,
що тривало до 6 — 10—ї доби і
відповідало другому періоду ТХ. В
подальшому спостерігали поступо
ве покращення гемодинамічних по
казників, проте, на 14 — 16—ту добу
відзначене повторне помірне погір
шення стану, що за часом співпадало
з виникненням ускладнень. КР після
госпіталізації постраждалих групи 2
був достовірно менший — (53,8 ±
2,7)%, ніж в групі 3 — (63,3 ± 3,5)%
(р<0,01; критерій Манна—Уїтні
42,5). Тенденція до більш виражено
го порушення гемодинаміки в групі
2 у порівняні з такою в групі 3
відзначена і в інші періоди ТХ.
ПБ після госпіталізації постраж
далих об'єктивно характеризував
дефіцит об'єму циркулюючої крові,
в усіх групах до кінця 1—ї доби нор
малізувався внаслідок припинення
крововтрати та проведення інтен
сивної трансфузійної терапії (ІТТ). В
подальшому спостерігали його
збільшення у другому періоді ТХ з
поступовим зменшенням та нор
малізацією в третьому періоді. При
цьому максимальне значення над
мірної кількості позаклітинної ріди
ни в групі 2 становило 49% на 4 —
6—ту добу, в групі 3 — 50% на 3—тю
добу, в групі 4 — 66% в період з 3—ї

Ïîêàçíèêè ²ÐÃÒ â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ
Âèõ³äíà

1

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ó ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ, ä³á (x ± m)
2
3
4 – 6*
7 – 10*

Ãðóïà 1 (n = 20)
24,1 ± 3,2
28,3 ± 3,1
29,2 ± 3,1
30,0 ± 3,4
2,0 ± 0,11
2,3 ± 0,12
2,41 ± 0,14
2,49 ± 0,22
66,8 ± 3,3
72,4 ± 2,2
73,5 ± 2,1
76,9 ± 3,2
0,86 ± 0,04
1,1 ± 0,03
1,3 ± 0,03
1,21 ± 0,04
Ãðóïà 2 (n = 14)
17,6 ± 0,6
25,0 ± 3,8
22,3 ± 2,4
22,1 ± 2,3
1,57 ± 0,13
2,09 ± 0,18
1,89 ± 0,14
2,06 ± 0,2
53,8 ± 2,7
67,8 ± 5,5
61,2 ± 4,9
62,3 ± 4,5
0,82 ± 0,05
1,14 ± 0,04
1,41 ± 0,10
1,48 ± 0,13
Ãðóïà 3 (n = 20)
19,4 ± 1,2
23,6 ± 2,0
20,4 ± 1,5
21,5 ± 1,5
1,87 ± 0,07
2,3 ± 0,13
2,09 ± 0,16
2,08 ± 0,26
63,3 ± 3,5
73,7 ± 5,2
67,2 ± 7,0
70,8 ± 7,7
0,82 ± 0,03
1,16 ± 0,06
1,29 ± 0,04
1,5 ± 0,07
Ãðóïà 4 (n = 17)
16,0 ± 1,1
20,8 ± 1,5
20,2 ± 1,9
23,5 ± 1,9
1,35 ± 0,08
1,79 ± 0,13
1,76 ± 0,17
1,84 ± 0,19
48,9 ± 1,8
62,5 ± 4,4
60,6 ± 4,7
64,1 ± 4,0
0,73 ± 0,01
1,12 ± 0,04
1,53 ± 0,08
1,66 ± 0,07
* – íàéã³ðøèé ïîêàçíèê ç îòðèìàíèõ. Òå æ ó òàáë. 2.
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11 – 16*

-

-

-

24,1 ± 3,1
2,24 ± 0,3
67,9 ± 7,5
1,49 ± 0,11

25,1 ± 2,1
2,22 ± 0,23
66,8 ± 7,6
1,38 ± 0,13

21,6 ± 1,6
1,89 ± 0,28
79,8 ± 8,4
1,29 ± 0,11

27,3 ± 2,8
2,4 ± 0,22
83,1 ± 7,3
1,35 ± 0,07

26,4 ± 2,7
2,65 ± 0,29
88,7 ± 9,4
1,38 ± 0,09

25,6 ± 2,1
2,99 ± 0,34
94,1 ± 9,8
1,23 ± 0,01

24,6 ± 2,5
2,17 ± 0,2
75,0 ± 4,0
1,66 ± 0,07

23,5 ± 1,6
2,1 ± 0,15
73,1 ± 4,0
1,52 ± 0,09

27,0 ± 1,9
2,5 ± 0,21
83,9 ± 6,7
1,49 ± 0,01
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Òàáëèöÿ 2.

Äèíàì³êà çì³í òÿæêîñò³ ñòàíó ïîñòðàæäàëèõ çà øêàëîþ SOFA

Ãðóïè õâîðèõ

1
2
3
4

1

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, áàë³â ó ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ, ä³á, ìåä³àíà (ïåðöåíòèë³)
2 – 3*
4 – 6*
7 – 10*
11 – 13*

7 (5,5; 8)
10 (8; 10)
8,5 (7; 9)
9 (8; 9)

по 6—ту добу. Виражена позаклітин
на гіпергідратація організму зумов
лена перевантаженням рідиною при
ІТТ, виникненням синдрому капі
лярного витоку на тлі синдрому
поліорганної
недостатності
(СПОН), депонуванням рідини у
травному каналі та серозних порож
нинах тіла.
У постраждалих за ПКАТ форму
валась багатокомпонентна дихаль
на недостатність, що потребувало
проведення подовженої штучної
вентиляції легень. Для визначення
паренхімного компоненту дихаль
ної недостатності в динаміці як кри
терію, що визначає її тяжкість, об
числювали зміни співвідношення
PaO2/FiO2 у різні періоди ТХ.
Максимальне зменшення співвід
ношення PaO2/FiO2 у постраждалих
за тяжкої та вкрай тяжкої травми
спостерігали в період з 3—ї по 10—
ту добу, що відповідало другому
періоду ТХ та виникненню СПОН.
Співвідношення PaO2/FiO2 в групі 2
в період з 4—ї по 10—ту добу, зокре
ма, на 4 — 6—ту добу — 254,4 ± 18,8;
на 7 — 10—ту добу — 270,4 ± 11,2, до
стовірно менше такого в групі 3 —
відповідно 287,0 ± 8,9 та 302,0 ± 12,2
(р<0,05; критерій Манна—Уїтні 83 та
80).
Тяжкість стану постраждалих
контролювали за тяжкістю СПОН
(за шкалою SOFA), динаміка змін
якої наведена у табл. 2.
В групах за тяжкої та вкрай тяж
кої травми у 1—шу добу виявляли
помірно виражену органну недо
статність, спричинену безпосеред
ньо травмою, яка в першому періоді
ТХ досягала вираженої. Тенденцію

6 (5; 7)
10 (9; 10)
9 (8; 10)
8 (6; 9)

2 (1; 3)
9 (9; 10)
9 (6,75; 10)
9 (5; 10)

0 (0; 1,5)
8 (7; 9)
7,5 (3; 10)
9 (9; 10)

до відновлення компенсації функ
ціональних систем спостерігали з 7
— 10—ї доби. При цьому, збільшення
показника в групах 2 і 4 на 11 — 13—
ту добу співпадало за часом з виник
ненням ускладнень.
Аналізуючи перебіг травми у по
страждалих, можна виявити зако
номірні зміни функціональних сис
тем, що в цілому відповідають пе
ребігу ТХ, а їх вираженість залежить
від тяжкості травми. Так, у постраж
далих за нетяжкої травми (група 1)
після госпіталізації функціонування
дихальної та серцево—судинної си
стем відповідало такому в стадії ком
пенсації чи субкомпенсації, після
виконання невідкладних операцій
та проведення ІТТ воно швидко від
новлювалося.
Постраждалих за тяжкої та вкрай
тяжкої травми госпіталізували в
стадії субкомпенсації чи декомпен
сації функціональних систем, діяль
ність яких помірно покращувалася
до кінця 1—ї доби. Проте, починаю
чи з 2 — 3—ї доби, спостерігали по
гіршення функції серцево—судин
ної, дихальної систем, тяжкості ста
ну (за шкалою SOFA). Це зумовлене
формуванням СПОН у другому пері
оді ТХ. Поступове відновлення
функціональних систем відзначали
з 7 — 10—ї доби, проте, на 14 — 16—
ту добу спостерігали повторне по
мірне погіршення стану, що за ча
сом співпадало з виникненням ус
кладнень. Повну компенсацію функ
ціональних систем відзначали після
16—ї доби.
При порівнянні показників у гру
пах 2 і 3 встановлено, що за тяжкої
травми з провідним краніальним

5 (5; 6)
3,5 (2,75; 6)
6 (5; 7)

14 – 16*

4 (3; 5)
2,5 (1; 4)
4 (3; 5)

компонентом (група 2) порушення
систем дихання та кровообігу в дру
гому періоді ТХ більш виражені, ніж
в групі з провідним абдомінальним
компонентом (група 3) травми, та
відновлювалися повільніше, що ми
пояснюємо вираженим впливом на
діяльність функціональних систем
та перебіг ТХ в цілому тяжкої ЧМТ.
Комплексна динамічна оцінка
тяжкості травми та моніторинг пе
ребігу ТХ дозволили обирати опти
мальні строки виконання другої
операції за технологією "damage
control" чи термінових операцій —
за відносної стабілізації функціо
нальних систем наприкінці 1—ї до
би, а також відстрочених операцій
— у строки від 10—ї до 13—ї та після
16—ї доби.

ВИСНОВКИ
1. Зміни функціонування дихаль
ної та серцево—судинної систем
відповідають етапним патогенетич
ним характеристикам періодів ТХ з
їх суттєвим зменшенням у другому
періоді та при виникненні усклад
нень.
2. За наявності тяжкої ЧМТ як
компоненту ПКАТ погіршення ді
яльності функціональних систем
більш виражене та тривале у серед
ньому на 3 — 4 доби.
3. Термінові та відстрочені опера
тивні втручання слід виконували в
період відносної стабілізації функ
ціональних систем: наприкінці 1—ї,
від 10—ї до 13—ї доби, а планові —
після їх повної компенсації.
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БАКТЕРІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ
О. П. Жученко
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України

BACTERIOLOGICAL ASPECTS OF AN ACUTE APPENDICITIS
О. P. Zhuchenko
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Pyrogov Мinistry of Health of Ukraine
роблема лікування ГА ус
кладнюється швидким ви
никненням резистентності
мікроорганізмів навіть до
найсучасніших антибіотиків [1 — 4].
За існуючою інфекційною те
орією ГА, причиною гострого за
пального процесу у ЧВ є умовно па
тогенні мікроорганізми, які за пев
них умов здатні спричиняти запа
лення тканин.
Специфічний збудник гострого
запалення ЧВ не виявлений, ним мо
жуть бути практично всі мікроор
ганізми, представники алохтонної
мікрофлори [3, 5, 6]. Інфекційна те
орія повністю не пояснює зв'язок
між популяціями мікроорганізмів у
слизовій оболонці ЧВ, формою ГА,
виникненням ускладнень захворю
вання.
Метою дослідження було вивчен
ня мікрофлори у слизовій оболонці
ЧВ і вмісті черевної порожнини на
вколо нього (ексудаті) залежно від
форми ГА.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розподіл хворих залежно від
морфологічної форми ГА представ
лений у табл. 1.
Найбільш часто (у 71,6% хворих)
виявляли флегмонозний ГА.
Матеріал для бактеріологічного
дослідження забирали під час опе
рації: ексудат — зразу після розкрит
тя черевної порожнини, слизову
оболонку ЧВ — з його кукси після
ампутації.
Дослідний матеріал вміщували в
спеціальні пробірки з середовищем
Gas—Pak (BBL) і каталізатором, по
передньо регенерованим протягом
2 год у сухожаровій шафі. Для ство
рення хімічного анаеробіозу в
мікроанаеростати вміщували хіміч
ні пакети (Gas Generating kit фірми
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Реферат
Вивчені особливості мікрофлори у слизовій оболонці червоподібного відростка
(ЧВ) та ексудату черевної порожнини за різних морфологічних форм гострого
апендициту (ГА). За даними бактеріологічних досліджень, анаеробні та аеробні
мікроорганізми при ГА виявляли в монокультурі і в асоціації, частіше —облігатних
анаеробів (бактероїдів) з кишковою паличкою — у 82 (80,39%) спостереженнях,
стафілококом — у 52 (50,98%), фекальним стрептококом — у 19 (18,63%). У міру
прогресування запального процесу, деструктивних змін стінки ЧВ збільшувалася
кількість бактероїдів та ентеробактерій, зменшувалася — лакто— і біфідумфлори.
Ключові слова: гострий апендицит; морфологічні форми; анаеробна та аеробна
мікрофлора; асоціації мікроорганізмів; ексудат.

Abstract
Peculiarities of microflora in the appendix mucosa and abdominal exudate in different
morphological forms of an acute appendicitis (AA) were studied up. In accordance to
the bacteriological investigations data, аnaerobic and aerobic microorganisms in AA
were revealed in a monoculture and in association, more frequently — оbligate anaer&
obes (bacteroids) with E. coli — in 82 (80.39%) observations, staphylococcus — in 52
(50.98%), fecal streptococcus — in 19 (18.63%). With progression of inflammatory
process and destructive changes in the appendix wall the quantity of bacteroids and
enterobacteria have had enhanced, while the quantity of lacto— and bifidumflora —
reduced.
Кeywords: acute appendicitis; morphological forms; аnaerobic and аеrobic microflo&
ra; аssociations of microorganisms; еxudate.

OXOID, Велика Британія) та індика
тор для виявлення вільного кисню.
Період від взяття матеріалу до
посіву на живильні середовища від
0,3 до 0,5 год.
Для визначення кількості мікро
організмів у дослідному матеріалі
готували 10—кратні серійні розве
дення в розчині Хенкса (рН 6,8 —
7,0). По 0,1 мл відповідних розве
день висівали на живильні середо
вища: середовище ендо "Serva" — для
виявлення ентеробактерій, стафіло
коковий агар "Serva" — для виявлен
ня стафілококів, неоміциновий агар

Òàáëèöÿ 1.

(BBL) — для виявлення бактероїдів,
тіогліколове середовище — для ви
явлення
облігатно—анаеробної
мікрофлори.
Для
виявлення
анаеробних
мікроорганізмів чашки з посівами
на неоміциновому агарі (BBL) і
тіогліколовому середовищі вміщува
ли в анаеростати, анаеробні мікро
організми інкубували протягом 4 діб
при температурі 37 °С. Матеріал з
колоній кожного типу, що виросли в
анаеробних умовах, висівали на
чашки з живильним середовищем
(без неоміцину) і культивували одну

Ðîçïîä³ë õâîðèõ çà ôîðìîþ ÃÀ
Ôîðìà ÃÀ

Ïðîñòèé
Ôëåãìîíîçíèé
Ãàíãðåíîçíèé
Ãàíãðåíîçíî–ïåðôîðàòèâíèé
Ðàçîì …

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.

%

20
73
7
2
102

19,6
71,6
6,9
1,9
100
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Òàáëèöÿ 2.

Ñòðóêòóðà ì³êðîôëîðè ó õâîðèõ çàëåæíî â³ä ôîðìè ÃÀ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ïðè ÃÀ

Ì³êðîîðãàí³çìè

Ðàçîì

ïðîñòîìó

ôëåãìîíîçíîìó

ãàíãðåíîçíîìó

ãàíãðåíîçíî–
ïåðôîðàòèâíîìó

–
20
18
6
4
1
2
–
1
1
–
–

10
63
55
26
19
15
14
12
4
2
4
1

2
5
7
4
2
4
5
2
2
1
–
1

–
2
2
2
1
3
2
5
2
2
1
1

Áàêòåðî¿äè (ìîíîêóëüòóðà)
Áàêòåðî¿äè â àñîö³àö³¿ ç
E. coli
S. epidermidis
Ãðèáàìè ðîäó Candida
Ëàêòîáàêòåð³ÿìè
Á³ô³äóìáàêòåð³ÿìè
S. faecalis
S. saprophyticus
P. aeruginosa
S. aureus
P. vulgaris

в аеробних, іншу — в анаеробних
умовах для диференціювання облі
гатних анаеробів від факультатив
них. Паралельно з дослідного ма
теріалу готували мазки, що фарбува
ли за Грамом.
Неспороутворювальні анаероби
ідентифікували з використанням
стандартних тест—систем API —
20A (Roche). Для виділення анаероб
них (факультативних) мікроорга
нізмів на відповідних живильних се
редовищах культивування здійсню
вали протягом 24 год при темпера
турі 37 °С у звичайних умовах. Вив

чали морфологічні, тинкторіальні
властивості мікроорганізмів. Ко
лонії ентеробактерій ідентифікува
ли за допомогою тест—систем API —
20E (Roche), стафілококів — API—20
Staph. (Roche).
Межа відтворювальної здатності
бактеріологічного методу станови
ла 100 мікробних клітин в 1 г (мл)
дослідного матеріалу.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Характеристика мікрофлори за
лежно від форми ГА представлена в

Порушення складу
нормальної мікрофлори

Зменшення вмісту sIgA

àáñ.
12
90
82
38
26
23
23
19
9
6
5
3

%
11,76
88,24
80,39
37,25
25,49
22,55
22,55
18,63
8,82
5,88
4,9
2,94

табл. 2. У 12 (11,76%) спостережен
нях бактероїди були у монокультурі,
у 90 (88,24%) — в асоціаціях з фа
культативними та облігатними ана
еробами, найбільш часто (у 80,39%)
— з кишковою паличкою. Асоціація
бактероїдів і стафілококів виявлена
у 52 (50,98%) спостереженнях, про
те, тільки у 43 (42,16%) — стафілоко
ки були патогенними або умовно
патогенними.
Звертає увагу мала кількість лак
то— і біфідумбактерій (22,55%) у
порівнянні з такою у практично здо
рових осіб.

Спазм судин, ішемія

Стінка ЧВ

Активне розмноження
бактероїдів

Адгезія і транслокація
мікроорганізмів

Пригнічення біфідумфлори

Продукція ферментів агресії

На тлі ішемії умови для
активного розмноження
бактероїдів

Руйнування тканин, запальний
інфільтрат, незавершений
фагоцитоз (гній), утворення
тромбів

Зникнення біфідумфлори
Зона абсцедування та гангренозного розпаду, яка поширюється
та збільшує ішемію тканин

Анаеробіоз

Алгоритм перебігу запального процесу в ЧВ.
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Подальші бактеріологічні дослід
ження проводили у напрямку визна
чення асоціацій мікрофлори у сли
зовій оболонці ЧВ. Результати до
слідження свідчили, що у 12 (11,77%)
спостереженнях виявляли ізольо
вані в чистій культурі облігатні ана
ероби, в 90 (88,23%) — асоціації
двох, трьох і чотирьох мікроор
ганізмів. У хворих при простому ГА
монокультуру не виявляли, най
більш часто (у 12,75% спостере
жень), відзначали асоціації трьох
мікроорганізмів. При флегмонозно
му ГА найчастіше виявляли асоціації
трьох (у 32,35%) і двох (у 23,53%)
мікроорганізмів, а також ізольовані
облігатні анаероби у вигляді моно
культури (у 9,8%). Взагалі при ГА най
частіше виявляли асоціації трьох (у
48,04%) і двох (у 32,35%) видів мікро
організмів.
При прогресуванні запального
процесу кількість бактероїдів збіль
шувалася на п'ять порядків, від (1,5 ×
108 ± 5,4 × 102) колонієутворюваль
них одиниць (КУО/мл) — за просто
го ГА до (1,9 × 1013 ± 0,4 × 104)
КУО/мл — за гангренозно—перфо
ративного.
При гангренозно—перфоратив
ному ГА лактобактерії у слизовій
оболонці ЧВ відсутні, кількість
біфідумбактерій зменшувалася до
(0,2 × 102 ± 0,12) КУО/мл, кількість
ентерококів практично не змінюва
лася незалежно від форми ГА.
Відзначене збільшення кількості ен
теробактерій — від (8,1 × 103 ± 0,3 ×
102) КУО/мл — при простому ГА до

(3,1 × 108 ± 2,5 × 102) — при гангре
нозно—перфоративному ГА.
Таким чином, у хворих при ГА у
слизовій оболонці ЧВ анаеробні та
аеробні мікроорганізми виділяють в
монокультурі і в асоціації, частіше
облігатних анаеробів (бактероїдів) з
кишковою паличкою — у 82
(80,39%) спостережень, стафілоко
ком — у 52 (50,98%), фекальним
стрептококом — у 19 (18,63%) тощо.
В кишечнику здорової людини
кількість бактероїдів і біфідумбак
терій приблизно однакова. Ці мікро
організми перебувають у динаміч
ній рівновазі [6, 7]. Порушення цієї
рівноваги внаслідок зменшення
кількості біфідумбактерій зумовлює
стимуляцію росту бактероїдів. Ак
тивно розмножуючись, бактероїди
виробляють фактори патогенності
(протеази, ліпази, каталази, гепари
нази, жирні кислоти тощо) [8, 9].
Важливе значення має продукція
бактероїдами IgA протеази, внаслі
док дії якої руйнується секреторний
IgA, присутній на слизовій оболонці
ЧВ. При цьому порушується місце
вий захист слизової оболонки, і всі
представники нормобіоценозу мо
жуть потрапляти до глибше розта
шованих тканин [10 — 12].
Наведені дані свідчать, що на по
чаткових стадіях запального проце
су в ЧВ (катаральне запалення, що
відповідає простому ГА) значних
змін кількості мікроорганізмів не
відбувається. Проте, у міру збільшен
ня кількості бактероїдів та ентеро
бактерій, пригнічення лакто— і

біфідумфлори збільшується глибина
та тяжкість пошкодження.
Поряд з дослідженням мікрофло
ри у слизовій оболонці ЧВ проведе
не бактеріологічне дослідження ек
судату черевної порожнини навколо
нього, взятого під час операції у 82
хворих за різних форм ГА. За резуль
татами дослідження, бактероїди у
вигляді монокультури не виявлені, в
основному вони представлені в
асоціації з кишковою паличкою — у
54 (65,85%) спостереженнях, фе
кальним стрептококом — у 17
(20,73%), патогенним стафілококом
— в 11 (13,42%). Звертає увагу не
значна кількість мікроорганізмів,
що беруть участь у запаленні.
Алгоритм перебігу запального
процесу в ЧВ представлений на ри
сунку.
Таким чином, в усіх хворих за
різних форм ГА виділені мікроор
ганізми, що представляють звичай
ну мікрофлору товстого кишечнику.
За даними бактеріологічних дослід
жень доведено присутність аероб
них, факультативних анаеробних та
облігатних анаеробних мікроор
ганізмів. У міру прогресування за
пального процесу в ЧВ значно збіль
шується кількість бактероїдів і киш
кової палички на тлі зменшення
кількості лакто— і біфідумбактерій.
Результати дослідження відкрива
ють перспективи подальших дослід
жень динаміки мікрофлори залежно
від наявності ускладнень захворю
вання, імунологічних аспектів про
блеми.
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SUBTOTAL COLECTOMY WITH MESORECTUMECTOMY
IN SURGICAL TREATMENT OF A HIRSCHSPRUNG'S DISEASE
IN ADULTS
А. V. Vorobey, А. М. Маkhmudov, V. К. Тikhon, F. М. Vysotskiy,
О. I. Senkevich, S. А. Novakovskaya
Belorussian Medical Academy of Postgraduate Education Ministry of Health of Republic of Belarus, Minsk,
Minsk Regional Clinical Hospital,
Institute of Physiology of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

Б

олезнь Гиршспрунга (БГ)
является редкой причиной
хронического прогресси
рующего запора у взрослых
пациентов [1]. В основе заболевания
лежит нарушение иннервации дис
тальных отделов толстой кишки
(аганглиоз, гипоганглиоз), что обус
ловливает расстройства перисталь
тики в пораженной области, застой
кала в проксимальных отделах, фор
мирование мегаколон [2].
Термин "БГ у взрослых" употреб
ляют в отношении пациентов в воз
расте старше 10 лет при подтверж
дении диагноза результатами мор
фологических и рентгенологичес
ких исследований [3].

Реферат
Болезнь Гиршспрунга (БГ) у взрослых является редкой причиной хронического
запора. Хирургическое вмешательство — единственный радикальный метод ле&
чения БГ. Цель исследования — улучшение функциональных результатов лечения
БГ у взрослых путем разработки нового хирургического подхода. Предложен спо&
соб хирургического лечения БГ у взрослых, который предусматривает выполне&
ние дистальной субтотальной колэктомии (ДСКЭ) и тотальной мезоректумэкто&
мии (ТМРЭ) с формированием цекорезервуарноанального анастомоза. Примене&
ние предложенного метода способствовало существенному уменьшению часто&
ты неудовлетворительных функциональных результатов в отдаленном послеопе&
рационном периоде.
Ключевые слова: болезнь Гиршспрунга у взрослых; гипоганглиоз; аганглиоз;
субтотальная колэктомия; тотальная мезоректумэктомия; интерстициальные
клетки Кахаля.

Abstract
Hirschsprung's disease (HD) in adults constitutes a rare cause of chronic constipation.
Surgical intervention constitutes the only one radical method of treatment of HD. The
investigation objective was to improve the functional results of treatment of HD in
adults, using a new surgical approach elaboration. The method of surgical treatment of
a HD in adults was proposed, which envisages a conduction of distal subtotal colecto&
my and total mesorectumectomy with formation of a coecoreservoiroanal anastomosis.
Application of the method proposed have had promoted an essential reduction of unfair
functional results in a remote postoperative period.
Кeywords: Hirschsprung's disease in adults; hypogangliosis; аgangliosis; subtotal
colectomy; total mesorectumectomy; interstitial cells of Kahal.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 1973 по 2015 г. в кли
нике по поводу БГ лечили 78 паци
ентов (41 мужчину и 37 женщин) в
возрасте от 14 до 65 лет (медиана
28,8 года). Пациенты распределены
на 3 группы в зависимости от вида
выполненной операции (табл. 1).
У пациентов двух ретроспектив
ных групп, несмотря на расширение
объема резекции толстой кишки,
отмечены неудовлетворительные
отдаленные функциональные ре
зультаты. На основе идей операций
D. State [4], L. Sarli [5] и R. Heald [6], в
2008 г. нами разработана собствен

ная одноэтапная методика, которая
предусматривала
выполнение
ДСКЭ, ТМРЭ, аппендэктомию, анте
градное низведение слепой кишки в
полость малого таза к заднепроход
ному каналу, формирование с помо
щью степлеров антиперистальтиче
ского цекорезервуарноанального
анастомоза конец в конец [7 — 9]
(рис. 1).
Для обоснования новой техноло
гии у всех ранее оперированных па
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циентов определяли состояние ин
трамуральных нервных узлов в
стенке проксимальных, внешне не
измененных отделов толстой киш
ки. По данным иммуногистохими
ческих (титр антител к c—kit— CD
117, "Invitrogen", США) и электрон
номикроскопических исследова
ний изучены интерстициальные
клетки Кахаля (ИКК).
Полученные данные сравнивали
с результатами нейроморфологиче
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Òàáëèöà 1.

Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ ïî ãðóïïàì

Ãðóïïû ïàöèåíòîâ

×èñëî
áîëüíûõ

Îïåðàöèÿ

1–ÿ
(ðåòðîñïåêòèâíàÿ, 1973 – 2001)

ËÃÊÝ, âíóòðèáðþøíàÿ ÐÏÊ, ôîðìèðîâàíèå êîëîðåêòîàíàñòîìîçà

34

2–ÿ
(ðåòðîñïåêòèâíàÿ, 2002 – 2008)

1 ýòàï – ËÃÊÝ, íèçêàÿ ïåðåäíÿÿ ÐÏÊ ñ àíàëüíîé êóëüòåé, ôîðìèðîâàíèå
êîíöåâîé êîëîñòîìû
2 ýòàï – íàëîæåíèå êîëîàíàëüíîãî àíàñòîìîçà

16

3–ÿ
ÄÑÊÝ, ÒÌÐÅ, íàëîæåíèå öåêîðåçåðâóàðíîàíàëüíîãî àíàñòîìîçà
(ïðîñïåêòèâíàÿ, 2008 – 2015)
Ïðèìå÷àíèå. ËÃÊÝ – ëåâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ; ÐÏÊ – ðåçåêöèÿ ïðÿìîé êèøêè.

Òàáëèöà 2.

28

Õàðàêòåðèñòèêà ðàííèõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé â ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ
Ïîêàçàòåëü

1–é

Âñåãî îñëîæíåíèé
Ãíîéíî–ñåïòè÷åñêèå ðàíåâûå îñëîæíåíèÿ
Íåñîñòîÿòåëüíîñòü øâîâ
Íàðóøåíèå ìî÷åèñïóñêàíèÿ
Óìåðëè
ских исследований всех отделов
толстой кишки, удаленных у паци
ентов при заболеваниях, не связан
ных с запором. Для выявления эрек
тильной дисфункции (ЭД) после
операции применяли Международ
ный индекс эректильной функции
(МИЭФ). Нарушения анальной кон
тиненции оценивали по шкале
Wexner score.

àáñ.

%

15
7
5
3
2

44,1
20,9
14,7
8,8
5,9

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ
2–é
àáñ.
%

7
3
3
1
3

3–é

43,8
18,8
18,8
6,25
18,8

резервуара представлен косыми и
поперечными складками обычного
диаметра.
Радикальное лечение БГ должно
предусматривать удаление агангли
онарного сегмента и декомпенси
рованных отделов толстой кишки.
Классическими считают операции
Свенсона, Дюамеля, Соаве, Ребейна,
Стейта. Операция Свенсона патоге

àáñ.

%

4
1
2
1
–

14,3
3,4
7,1
3,4
–

нетически обоснована, однако ее
частыми осложнениями являются
несостоятельность швов и стрикту
ра анастомоза, воспалительные ос
ложнения, инконтиненция, ЭД у
мужчин вследствие нарушения ин
нервации половых органов.
Операция
ретроректального
низведения впервые описана Б. Дю
амелем в 1956 г. Недостатками мето

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ непосредственного ис
хода операций представлен в табл.
2.
У пациентов 3—й группы достиг
нуто уменьшение частоты ранних
послеоперационных осложнений
по сравнению с таковой в 1—й и
2—й группах, все пациенты живы.
Доказано статистически значи
мое снижение в 3—й группе частоты
возникновения ЭД (с 11,8 и 18,8% —
в 1—й и 2—й группах до 5,2%), запо
ра (с 17,7 и 6,3% до 0), анальной ин
континенции (с 20,6 и 18,8% до
4,8%) (р<0,05).
При изучении накопительно—
эвакуаторной функции цекорезер
вуара по данным рентгенологичес
кого исследования (рис. 2) на рас
стоянии 4 — 5 см от заднего прохо
да определяли цекоанальный анас
томоз в виде циркулярной складки.
Рельеф слизистой оболочки цеко
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1

8
4
1
3

7
6
2

а

6

5

б

Рис. 1.
Схема предложенной операции по поводу БГ у взрослых.
а & объем РТК;
б&завершение операции; 1 & терминальный отдел подвздошной кишки; 2 &
аппендэктомия; 3 & проксимальный уровень РТК; 4 & мегаколон; 5 & дистальный
уровень РТК; 6 & заднепроходный канал; 7 & цекорезервуарноанальный
анастомоз; 8 & зашитая культя слепой кишки; 9 & илеоцекальный клапан.
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3

3

2
1
а

2
б

1

Рис. 2.
Резервуарограмма пациента В., 18 лет, основной группы,
через 4 мес после операции.
а & боковая проекция;
б & прямая проекция;
1 & цекоанальный анастомоз; 2 & цекорезервуар;
3 & терминальный отдел подвздошной кишки.

да являются сохранение части аган
глионарной кишки, ретракция низ
веденной сигмовидной ободочной
кишки, застой каловых масс в сле
пом мешке культи прямой кишки.
Частота запора после операции Дю
амеля у взрослых может достигать
31% [10].
Значительная частота тяжелых
ранних послеоперационных ослож
нений при выполнении только вну
трибрюшной РПК и мегаколон у па
циентов 1—й группы обусловлена
угнетением моторной функции ос
тавшейся части ободочной кишки.
Расширение объема операции до
низкой передней РПК на первом
этапе и формирование колоаналь
ного анастомоза — на втором этапе
у пациентов 2—й группы способст
вовало уменьшению частоты воз
никновения рецидива запора после

а

операции на 11,4%. Однако наблю
дение за концевой колостомой в те
чение 4 — 6 мес, проведение ирри
госкопии перед операцией и устра
нение концевой трансверзостомы
на втором этапе лечения позволили
констатировать снижение тонуса
оставшейся, внешне неизмененной
ободочной кишки. Атония не ком
пенсирована в отдаленном после
операционном периоде.
Исходя из анализа данных лите
ратуры и собственных отдаленных
результатов, мы предположили, что
во внешне неизмененных отделах
ободочной кишки выше мегаколон
у взрослых пациентов при БГ вслед
ствие длительной хронической ка
ловой интоксикации возникает дес
трукция не только подслизистого
(Мейсснера) и мышечно—кишечно
го (Ауэрбаха) нервных сплетений,

б
Рис. 3.
Электронограмма.
а & пучки нервных волокон с очагами деструкции в мышечной
оболочке стенки поперечной ободочной кишки (стрелки);
б & дистрофические изменения ИКК (стрелки) в мышечной оболочке
у пациента при ректальной форме БГ.
Ув. ×6000.
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но и мышечной оболочки кишки и
ИКК [7, 8].
По данным иммуногистохими
ческих исследований, в норме на
блюдали почти равномерное коли
чество ИКК в подслизистой основе
— (56,4 ± 7) клеток, круговом — (66,8
± 7) и продольном — (55,8 ± 9,3) сло
ях мышечной оболочки стенок всех
анатомических отделов толстой
кишки. При БГ у взрослых количест
во ИКК в этих слоях стенки в про
ксимальных отделах ободочной
кишки было достоверно меньше
нормы: верхняя граница довери
тельного интервала соответственно
33, 35 и 13 клеток (р<0,05).
При БГ количество ИКК в дис
тальных отделах толстой кишки до
стоверно меньше (медиана 3, 5, 15
клеток), чем в ее проксимальных от
делах, и значительно меньше, чем в
интактной стенке толстой кишки
(р<0,05).
По данным электронной микро
скопии подслизистого и мышеч
но—кишечного нервных сплетений
(рис. 3 а) и ИКК (рис. 3 б), а также
морфологических исследований
мышечной оболочки стенки тол
стой кишки (рис. 4) выявлены их
глубокие необратимые структур
но—функциональные изменения не
только в зоне мегаколон, но и в про
ксимальных, внешне неизмененных
отделах ободочной кишки вплоть
до восходящей ободочной.
По результатам проспективных
морфологических, иммуногистохи
мических, электронномикроскопи
ческих исследований и ретроспек
тивного анализа собственного кли
нического материала, патогенез
прогрессирующего запора при БГ у
взрослых обусловлен четырьмя
причинами: 1) врожденным недо
развитием или отсутствием подсли
зистого и мышечно—кишечного
нервных сплетений в дистальных
отделах ободочной кишки; 2) при
обретенной деструкцией этих спле
тений; 3) деструкцией гладкомы
шечного аппарата не только в зоне
мегаколон, но и в проксимальных,
внешне неизмененных отделах обо
дочной кишки; 4) приобретенной
необратимой дегенерацией ИКК в
ободочной кишке и уменьшением
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их количества. Описанные деструк
тивные процессы распространяют
ся до восходящей ободочной кишки
[9]. Для функционального успеха
операции необходимо удалять, кро
ме зоны аганглиоза и мегаколон,
значительную часть внешне неиз
мененной ободочной кишки. При
этом разработать технологию, поз
воляющую избежать синдрома уко
роченной кишки и диареи.
В 1952 г. D. State предложил для
лечения БГ стандартную переднюю
РПК и субтотальную колэктомию,
поскольку считал, что у взрослых
поражение толстой кишки более
протяженное, чем у детей. Он фор
мировал анастомоз между правой
половиной толстой кишки и культей
прямой кишки. Оперированы 6 па
циентов с хорошим функциональ
ным результатом [4].
В исследовании L. Sarli выполне
ние cубтотальной колэктомии с
формированием антиперистальти
ческого цекоректального соустья
при медленно транзитном запоре
позволило значительно уменьшить
частоту возникновения рецидива
запора и в то же время избежать ди
ареи [5].
Мезоректумэктомия по R. Heald
обеспечивает минимизацию часто
ты нарушений функции органов та
за по сравнению с таковой при при
менении стандартных методов вы
деления прямой кишки [6].

Рис. 4.
Электронограмма.
Необратимые деструктивные изменения миоцитов в мышечной оболочке
стенки поперечной ободочной кишки у пациента при наданальной форме БГ.
а & дегенерирующий миоцит (стрелка);
б & отек перинуклеарного пространства миоцита (стрелка).
Ув. ×6000.

Мы объединили эти три техно
логии и предложили новый подход
— ДСКЭ, ТМРЭ и формирование це
корезервуарноанального анастомо
за. Безопасность антеградного низ
ведения слепой кишки в полость ма
лого таза до заднепроходного кана
ла обеспечена доказанным в нашем
исследовании магистральным ти
пом ветвления верхней брыжееч
ной артерии у всех взрослых паци
ентов при БГ. Такой объем операции
при БГ патогенетически обоснован.
Таким образом, в проспективном
исследовании
патогенетически
обоснована и внедрена новая опе
рация по поводу БГ у взрослых:
ДСКЭ и ТМРЭ с формированием ре
зервуарного цекоанального анасто

моза. При этом удаляют всю прямую
кишку с врожденными недоразви
тыми подслизистым и мышечно—
кишечным нервными сплетениями,
весь мегаколон и часть внешне не
измененной ободочной кишки с де
структивно—измененными вслед
ствие хронической каловой инток
сикации нейромышечными струк
турами и ИКК. Антиперистальтичес
кое формирование цекоанального
анастомоза обеспечивает резерву
арную функцию слепой кишки, что
предотвращает возникновение диа
реи.
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GASTRODUODENAL ULCER
V. I. Lupahltsov
Kharkov National Medical University
зва желудка и ДПК — рас
пространенное заболева
ние, по данным мировой
статистики, ее выявляют у 6
— 10% взрослого населения [1 — 3].
Как справедливо отметил В. Г. Пере
дерий [4], она по—прежнему про
должает держать в напряжении не
только гастроэнтерологов, но и вра
чей широкого профиля, в том числе
хирургов. Надежды гастроэнтероло
гов на эффективность новых прин
ципов медикаментозного лечения,
применения Н2—блокаторов, инги
биторов протонной помпы, антиге
ликобактерной терапии при поло
жительном тесте с уреазой не оп
равдались, число больных, у кото
рых диагностируют ГДЯ, не только
не уменьшилось, но имеет тенден
цию к увеличению, при стойком из
лечении лишь 35 — 40% из них.
Стратегия гастроэнтерологов с пре
имущественным применением кон
сервативного лечения больных по
поводу ГДЯ обусловила устойчивую
тенденцию к уменьшению частоты
выполнения плановых оператив
ных вмешательств в 2 — 2,5 раза и
увеличению числа больных с ос
ложненными формами (перфора
ция, кровотечение, пилородуоде
нальный стеноз — ПДС, пенетрация,
малигнизация), требующих приме
нения оперативного пособия.
По данным литературы, при на
личии ГДЯ перфорацию или крово
течение выявляют у 3 — 30% боль
ных [5 — 7], в том числе у 25 — 50%
из них эти осложнения сочетаются
одно с другим и/или с ПДС, при
этом операция в объеме простого
зашивания перфоративного отвер
стия оказывается неадекватной.

Я

Реферат
Обобщены результаты оперативного лечения 437 больных по поводу осложнен&
ной гастродуоденальной язвы (ГДЯ). Представлены современные взгляды на
проблему консервативной терапии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
(ДПК). Для консервативного лечения ГДЯ необходим разумный индивидуальный
подход с определенными сроками. Реальный путь улучшения результатов лече&
ния больных — это сочетание эффективного консервативного лечения с своевре&
менным установлением показаний к плановому оперативному лечению до воз&
никновения опасных осложнений.
Ключевые слова: гастродуоденальная язва; осложнения; показания к оператив&
ному лечению; выбор метода операции.

Abstract
Results of operative treatment of 437 patients with complicated gastroduodenal ulcer
were summarized. The modern views on the problem of conservative therapy for gas&
troduodenal ulcer were presented. A rational individual approach with a certain terms is
necessary for conservative treatment of gastroduodenal ulcer. A real way for improve&
ment of the patients treatment results — it is a combination of effective conservative
treatment with a timely established indications for a planned operative treatment before
dangerous complications occur.
Кeywords: gastroduodenal ulcer; complications; indications for operative treatment;
choice of the operation method.

Хирургическое устранение толь
ко осложнений недостаточно эф
фективно вследствие неадекватнос
ти медикаментозного лечения по
сле операции, которое у большинст
ва больных не проводят из—за его
высокой стоимости. Все это обосно
вывает целесообразность выполне
ния первично—радикальных хи
рургических вмешательств.
Все изложенное свидетельствует
о необходимости пересмотра так
тики лечения больных по поводу
хронической ГДЯ. Гастроэнтеролог
совместно с врачом—эндоскопис
том и хирургом на основе анализа
морфологических изменений в би
оптатах, подтверждающих переход
процесса в хронический, должны
выработать четкие показания к
своевременному хирургическому
лечению таких больных.
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Проведен ретроспективный ана
лиз результатов хирургического ле
чения 437 больных по поводу ГДЯ,
осложненной у 298 (68,2%) из них —
перфорацией, у 82 (18,8%) — желу
дочно—кишечным кровотечением,
у 39 (8,9%) — ПДС в стадии деком
пенсации, у 18 (4,1%) — малигниза
цией язвы желудка.
Возраст большинства пациентов
от 15 до 40 лет, что свидетельствова
ло о важном социальном значении
проблемы. Большинство больных
лечились и наблюдались у гастроэн
теролога в течение от 3 до 18 лет.
Комплексное консервативное
лечение проводили амбулаторно и в
условиях стационара, оно включало
Н2—блокаторы, ингибиторы про
тонной помпы, антигеликобактер
ные препараты при положительном
тесте с уреазой.
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При госпитализации у большин
ства больных выявлены клиничес
кие признаки перфорации язвы.
Свободный газ по данным обзорной
рентгенографии органов брюшной
полости обнаружен у 69,9% боль
ных. При отрицательном результате
обзорной рентгенографии органов
брюшной полости, но при наличии
клинических признаков перфора
ции, проводили гастродуоденофиб
роскопию с пневмогастрографией
(проба Хенельта), в сложных диа
гностических ситуациях — с инсуф
фляцией воздуха в кратер язвы. Пе
ритонит выявлен у 151 (52,3%) боль
ного, в том числе диффузный — у
118 (78,1%), разлитой — у 33 (20,9%).
У 141 (47,3%) больного язва локали
зовалась в ДПК, у 157 — в различных
частях желудка.
При выборе метода оперативно
го пособия учитывали сроки с мо
мента перфорации, распространен
ность, характер и фазу перитонита,
возраст пациента, наличие сопутст
вующих заболеваний жизненно
важных систем, локализацию язвы,
наличие других осложнений ГДЯ, в
частности, ПДС и др.
В настоящее время основными
методами хирургического лечения
перфоративной язвы являются за
шивание перфоративного отвер
стия, иссечение язвенного субстра
та, дополненное селективной про
ксимальной ваготомией (СПВ) или
без нее, резекция желудка.
Зашивание перфоративного от
верстия осуществлено у 48 (16,1%)
больных. Показаниями к его выпол
нению были тяжелое состояние
больного, обусловленное наруше
нием функций витальных систем и
распространенностью перитонита,
перфорация "немых" язв при отсут
ствии язвенного анамнеза.
Органосохраняющие операции
выполнены по поводу язвы ДПК и
пилородуоденальной зоны. Пре
имущество отдавали СПВ, которая
применена у 141 больного. Выпол
нению СПВ предшествовало иссече
ние язвенного субстрата с сохране
нием нерва Латарже. При инфильт
рации пилородуоденальной зоны
язву иссекали по Джадду—Хорсли. У
64 больных произведена селектив
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ная ваготомия, у 22 — простое иссе
чение язвы.
Резекция желудка выполнена у 23
больных. Умерли 6 (2,01%) больных,
4 из них госпитализированы в позд
ние сроки с разлитым перитонитом,
2 — от легочно—сердечной недо
статочности.
На высоте язвенного кровотече
ния оперированы 14 больных, 9 из
них — в условиях высокого опера
ционного риска. Несмотря на со
вершенствование эндоскопических
методов контроля гемостаза и лече
ния, частота рецидивного кровоте
чения, в том числе профузного,
практически не уменьшается и со
ставляет в среднем 20% [1].
Оперативное вмешательство у
таких больных ограничивали пере
вязкой левой желудочной артерии,
кровоточащего сосуда и выполне
нием стволовой ваготомии. У 3
больных осуществлено иссечение
язвенного субстрата по Джадду—
Хорсли с СПВ, у 2 — резекция желуд
ка по Бильрот—I по поводу кровоте
чения из пилородуоденальной язвы,
осложненного ПДС в стадии суб
компенсации.
Основным методом хирургичес
кого лечения больных при локали
зации язвы в пилородуоденальной
зоне, осложненной кровотечением,
после его остановки было иссече
ние язвы, дополненное СПВ у 37
(54,4%) больных, которое выполня
ли на 12—14—е сутки после компен
сации кровопотери и полного вос
становления жизненно важных
функций организма. При локализа
ции язвы в желудке выполняли его
первичную резекцию у 28 (41,2%)
больных. При сложности мобилиза
ции пилороампулярного сегмента
осуществляли резекцию по Биль
рот—II.
У 3 больных при возникновении
язвенного кровотечения возникло
предположение о злокачественном
перерождении язвы. По данным ли
тературы, частота малигнизации язв
желудка может достигать 15 — 20%, а
морфологическое подтверждение
этого в неотложной ситуации не
всегда возможно. Однако эндоско
пические признаки: диаметр более
2,5 см, глубина изъязвления, локали

зация ближе к большой кривизне,
неровные (бугристые) приподня
тые и ригидные края язвы, инфильт
рация стенки желудка, отсутствие
перистальтики в периульцерозной
зоне, а также данные интраопераци
онной ревизии (инвазия серозной
оболочки в области язвы и окружа
ющих анатомических структурах,
каменистая плотность язвенного
кратера, ригидность стенки желудка
в периульцерозной зоне, увеличе
ние ригидных лимфатических уз
лов) — позволяют хирургу с высо
кой вероятностью предположить
наличие онкологического процесса
[7]. У 2 пациентов пожилого возрас
та, у которых сопутствующие забо
левания не позволяли выполнить
радикальное вмешательство, приме
нили паллиативные пособия.
ПДС в структуре осложнений
ГДЯ составляет от 10 до 63,5%, в
среднем 5 — 30%, частота ПДС в ста
дии декомпенсации — от 5 до 15% [8,
9]. По данным рандомизированных
исследований, наличие ПДС любой
стадии является показанием к опе
ративному лечению. Летальность
при хирургическом лечении ПДС в
стадии декомпенсации составляет
0,75 — 6,25%. По поводу ПДС в ста
дии декомпенсации выполняют ре
зекционные, органосохраняющие и
пилороразрушающие вмешательст
ва, летальность составляет от 0,75%
— при применении органосохраня
ющих до 6,25% — резекционных ме
тодов.
Поскольку хирургия ГДЯ и ее ос
ложнений вышла за пределы специ
ализированных хирургических кли
ник, рекомендации ученых должны
быть основаны именно на выполне
нии оперативных вмешательств ши
роким кругом хирургов, а публикуе
мые рекомендации по тактическому
выбору метода хирургического по
собия — на объективных принци
пах выполнения в условиях лечеб
ных учреждений. Рекомендации о
направлении таких больных в круп
ные (специализированные) клини
ки не всегда выполнимы. Считаем,
что рекомендации о хирургической
тактике у таких больных следует
рассматривать на курсах повыше
ния квалификации, которые необ
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ходимо организовывать на базе
крупных хирургических клиник.
При выборе метода хирургичес
кого лечения больных по поводу
ПДС следует учитывать стадию сте
ноза, результаты оценки моторно—
эвакуаторной функции желудка, то
нус его стенки, морфофункцио
нальное состояние желудка на осно
вании анализа материала биопсии,
взятой во время эндоскопии, и био
птатов слизистой оболочки пери
ульцерозной зоны. Учитывают так
же стоимость лечения и качество
жизни пациентов после операции.
У 39 больных, оперированных
по поводу осложненных ГДЯ и ПДС,
методом выбора была резекция же
лудка, преимущественно по Биль
рот—I, выполненная у 27 из них. У 3
пациентов при тяжелых сопутству
ющих заболеваниях выполнены
паллиативные вмешательства с на
ложением гастроэнтероанастомоза,
операция, хотя и не воздействует на
патогенетические звенья заболева
ния, однако обеспечивает устране
ние стаза желудка и спасает жизнь
больному.
У 9 больных при рубцово—яз
венном стенозе, обусловленном яз
вой ДПК, после коррекции наруше
ний водно—электролитного балан
са, подавления процессов брожения
и электростимуляции моторно—
эвакуаторной функции желудка вы
полнены органосберегающие опе
рации — СПВ с дуоденопластикой
по Финнею. Течение послеопераци
онного периода без осложнений.
Приведенные наблюдения свиде
тельствуют о более широком ис
пользовании органосохраняющих
операций по поводу ПДС. Вместе с
тем, учитывая длительность подго
товки больных к операции и объем
технических средств, сегодня нель
зя рекомендовать такие оператив
ные пособия широкому кругу хи
рургов, их следует применять в
крупных клинических центрах.
У 18 больных обнаружена малиг
низированная язва желудка. Следует
отметить, что малигнизацию язв же
лудка наблюдают довольно часто.
По мнению ведущих ученых, часто
та злокачественного перерождения
язв желудка составляет 10 — 14%. И

хотя клинические симптомы ран
них стадий рака из язвы недостаточ
но изучены, большинство специа
листов считают ранними признака
ми рака, возникшего из язвы желуд
ка, ухудшение состояния больного,
утрату аппетита, отвращение к мяс
ной пище, снижение кислотности.
Острая боль в надчревной области,
обычно усиливающаяся после еды,
становится тупой, отмечают утомля
емость после обычной нагрузки,
признаки анемии.
И хотя перечисленные признаки
не являются обязательными при ус
тановлении диагноза, при их соче
тании возможно предположить ра
ковое перерождение язвы желудка и
провести более тщательное целена
правленное обследование больного
для исключения такого диагноза.
Трудности диагностики подтверж
дены результатами наблюдений
крупнейших клиник мира, частота
диагностических ошибок при ма
лигнизации язв желудка составляет
от 10 до 15%. При каллезной язве же
лудка частота ее малигнизации бо
лее высокая, поэтому динамическое
наблюдение за больными должно
быть более тщательным, чтобы не
пропустить начальные стадии ее пе
рерождения.
Установлению правильного диа
гноза способствует своевременное
применение дополнительных мето
дов исследования, в том числе рент
генологического и гастрофибро
скопии, при которой возможно не
только обследовать все отделы же
лудка, но и взять биопсию для после
дующего цитологического исследо
вания.
В некоторых странах в связи с
трудностями своевременной диа
гностики малигнизации язв желудка
рекомендуют у таких больных при
менять более активную хирургичес
кую тактику. Так, гастроэнтерологи
из клиники Мейо разработали та
кую тактику лечения больных по по
воду язвы желудка: больного при на
личии "свежей" язвы желудка госпи
тализируют на 2 нед, в течение кото
рых проводят интенсивную тера
пию. При неэффективности лече
ния рекомендуют выполнение опе
рации. При уменьшении диаметра
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язвенной ниши на 50 — 70% и рег
рессе клинических проявлений
продолжают медикаментозную те
рапию под контролем рентгеноло
гического исследования и гастро
фиброскопии в течение 3 — 6 — 12
мес, в последующем 1 — 2 раза в год
проводят обследование, лечение и
наблюдение.
Академик А. А Шалимов полагал,
что имеющиеся в распоряжении
врача методы диагностики — кли
нические, рентгенологические, ла
бораторные, гастроскопические,
цитологические — не гарантируют
распознавание начальных стадий
злокачественного перерождения
хронической язвы желудка. Только
раннее оперативное вмешательство
обеспечивает значительное улучше
ние результатов лечения хроничес
кой язвы, а, следовательно, и рака,
возникшего из язвы.
Наличие длительно существую
щей язвенной ниши диаметром бо
лее 2,5 см, особенно у больных в воз
расте старше 50 — 60 лет, требует
особого внимания врача [10]. В та
кой ситуации, учитывая опасность
образования рака из каллезной яз
вы, лучше выполнить резекцию же
лудка.
По мнению С. С. Юдина [11], при
язве желудка продолжительность
консервативного лечения нужно
уменьшать тем увереннее, чем боль
ше язва, чем глубже ниша, чем стар
ше больной и чем ниже кислот
ность.
Проблемы хирургической такти
ки при ГДЯ далеки от своего реше
ния. Нет единого мнения относи
тельно объема и вида оперативного
вмешательства, степени его радика
лизма. В ургентной хирургии при
лечении осложненных язв по—
прежнему широко используют пал
лиативные вмешательства с высо
кой частотой осложнений и леталь
ностью.
При увеличении частоты воз
никновения язвы желудка и ДПК, ее
осложнений и распространенности
среди населения работоспособного
возраста первостепенной государ
ственной задачей является улучше
ние качества лечения, уменьшение
частоты выполнения экстренных
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операций. Достичь этого можно пу
тем оптимального сочетания эф
фективного консервативного лече
ния и выполнения плановых опера
ций.
Таким образом, проведенный
анализ свидетельствует о труднос
тях выполнения оперативных вме
шательств у больных по поводу ос
ложненной ГДЯ, особенно у ослаб
ленных больных, пожилого возрас

та. Практика показывает, что чрез
мерно длительное, порой безуспеш
ное, консервативное лечение при
неизбежном в последующем опера
тивном вмешательстве связано с
большим риском для больного.
Консервативное лечение обяза
тельно у больных при ГДЯ. Однако
успехи хирургии в лечении таких
больных свидетельствуют, что для
любого консервативного лечения
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СИСТЕМНАЯ ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
БЕТАЛЕЙКИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО
ЯЗВЕННОГО ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
Дж. Н. Гаджиев, В. А. Аллахвердиев, С. В. Сушков, Н. Дж. Гаджиев,
В. И. Ягубова, Е. В. Лавинская
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан,
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков

SYSTEMIC CYTOKINOTHERAPY, USING BETALEUKIN
IN A COMPLEX TREATMENT
OF AN ACUTE GASTRODUODENAL ULCER BLEEDING
J. N. Gadjiyev, V. А. Аllakhverdiyev, S. V. Sushkov, N. J. Gadjiyev, V. I.
Yagubova, Е. V. Lavinskaya
Аzerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan,
Zaytsev Institute of General and Urgent Surgery of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkov
роблема лечения ОЯГДК
не утратила актуальности. В
последние годы отмечено
увеличение частоты наибо
лее тяжелого осложнения язвы же
лудка и ДПК — кровотечения до 30%
[1].
Несмотря на использование раз
личных средств и способов локаль
ного и системного гемостаза, у 10,1
— 19,1% больных возникает реци
див кровотечения [2], при этом ле
тальность достигает 35 — 75% [3, 4].
В последние годы установлено
важное значение иммунного стату
са в возникновении язвы желудка,
ДПК и ОЯГДК [5 — 7].
В качестве патогенетически
обоснованного метода перспектив
ным может быть применение бета
лейкина. Беталейкин — рекомби
нантный интерлейкин—1β (IL—1β),
который применяют в качестве им
муностимулятора при вторичных
иммунодефицитных состояниях, в
том числе гнойно—воспалительных
заболеваниях [8].
Беталейкин стимулирует репара
тивные процессы при язвенном по
вреждении слизистой оболочки же
лудка, оказывает ранозаживляющее
действие при трофических язвах [8,
9].
Цель исследования: изучить вли
яние беталейкина на показатели им
мунитета при хирургическом лече
нии ОЯГДК.

П

Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения по поводу острого язвенно&
го гастродуоденального кровотечения (ОЯГДК) 120 больных в возрасте от 16 до 75
лет. У 20 из них причиной кровотечения была язва желудка, у 84 — язва двенадца&
типерстной кишки (ДПК), у 16 — сочетанная язва желудка и ДПК. Активность крово&
течения оценивали по J. Forrest. У 57 больных (группа сравнения) до и после опера&
ции проводили комплексную стандартную базисную консервативную терапию без
иммунокоррекции, у 63 (основная группа) — в комплексе терапии после операции
дополнительно применяли системную цитокинотерапию (СЦТ) с применением бе&
талейкина. В динамике определяли содержание СD3+, CD4+, CD8+, CD19+, IgA,
IgM, IgG, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), фагоцитарный индекс (ФИ),
фагоцитарное число (ФЧ). Установлено, что глубина дисбаланса иммунного стату&
са зависела от тяжести кровопотери. Применение СЦТ патогенетически обоснован&
но, способствует нормализации иммунного статуса, более благоприятному тече&
нию послеоперационного периода, улучшению результатов лечения.
Ключевые слова: острое язвенное гастродуоденальное кровотечение; иммунный
статус; беталейкин.

Abstract
Results of surgical treatment for an acute ulcer gastroduodenal bleeding in 120 patients,
ageing 16—75 yrs old, were analyzed. In 20 of them a gastric ulcer was a cause of bleed&
ing, while in 84 — a duodenal ulcer, and in 16 — a coexistent gastroduodenal ulcer. The
bleeding activity was estimated in accordance to J. Forrest classification. In 57 patients (a
comparison group) preoperatively and postoperatively a complex of a standard basal
conservative therapy without immunocorrection was conducted, and in 63 (the main
group) — a systemic cytokinotherapy (SCKTH), using betaleukin, was applied postoper&
atively additionally in a complex of therapy. A content of СD3+, CD4+, CD8+, CD19+, IgA,
IgM, IgG was estimated in dynamics, as well as circulating immune complexes, phago&
cytic index, phagocytic number. There was established, that a dysbalance depth in the
immune status have had depended upon the blood loss severity. The SCKTH application
is pathogenetically substantiated, it promotes the immune status normalization, as well as
a more favorable course of postoperative period and the results of treatment improve&
ment.
Кeywords: acute ulcer gastroduodenal bleeding; immune status; betaleukin.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено комплексное обсле
дование 120 больных, госпитализи
рованных по поводу ОЯГДК. У 20
больных причиной кровотечения
была язва желудка, у 84 — язва ДПК, у
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16 — сочетанная язва желудка и
ДПК. Мужчин было 98 (81,7%), жен
щин — 22 (18,3%). Возраст больных
от 16 до 75 лет.
Тяжесть кровопотери оценивали
по классификации А. А. Шалимова:
кровопотеря легкой степени отме
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чена у 27 больных, средней тяжести
— у 62, тяжелая — у 31.
Всем больным после госпитали
зации проводили эзофагогастроду
оденофиброскопию (ЭГДФС) в це
лях установления источника крово
течения, локализации язвы, ее раз
меров, активности кровотечения
(по J. Forrest). У 29 больных выявле
но активное кровотечение (FIa, FIb),
у 67 — нестабильный гемостаз (FIIa,
FIIb, FIIc), у 24 — FIII. У больных при
продолжающемся кровотечении,
неустойчивом гемостазе и высоком
риске возобновления кровотечения
осуществляли эндоскопический ге
мостаз, у 3 из них он оказался неэф
фективным, у 7 — возник рецидив
кровотечения.
В соответствии с принципами
дифференцированной индивиду
ально — активной тактики 21 боль
ной оперирован по неотложным
показаниям в первые 2 ч после гос
питализации. Показаниями к неот
ложной операции были невозмож
ность эндоскопической остановки
кровотечения (FIa, FIb) по данным
ЭГДФС, продолжающееся кровоте
чение, рецидив кровотечения, пер
форация на фоне кровотечения.
Показанием к срочному опера
тивному вмешательству у 38 боль
ных в сроки до 72 ч после госпита
лизации было сохранение высокого
риска возникновения рецидива
кровотечения.
В отсроченном порядке (в сроки
2 — 4 сут после госпитализации)
оперированы 35 больных, при со
хранении реальной угрозы рециди
ва кровотечения.
У 26 больных через 10—18 сут
после госпитализации на фоне ста
бильного гемостаза выполнены
ранние плановые операции при на
личии длительного существования
язвы, хронической каллезной язвы,
неэффективности предшествовав
ших курсов консервативной тера
пии, частых рецидивов, а также при
предположении о малигнизации и
других осложнениях (пенетрация
язвы, выраженный стеноз приврат
ника). При выборе метода операции
учитывали локализацию и характер
источника кровотечения, тяжесть
состояния больного, объем крово
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потери, степень операционно—ане
стезиологического риска. Из хирур
гических методов гемостаза в ос
новном применяли условно—ради
кальные вмешательства.
Больные в зависимости от спосо
ба лечения распределены на 2 груп
пы: сравнения и основную, сопоста
вимые по возрасту, полу, тяжести
кровопотери, тяжести состояния,
интенсивности кровотечения, сроч
ности и характеру оперативного
вмешательства. У 57 больных (груп
па сравнения) до и после операции
проводили комплексную стандарт
ную базисную консервативную те
рапию без иммунокоррекции, у 63
(основная группа) — в комплексе
стандартной терапии после опера
ции дополнительно назначали СЦТ
с применением беталейкина.
Беталейкин — рекомбинантный
интерлейкин (IL—1β), относится к
фармакотерапевтической группе
цитокинов, оказывает иммуности
мулирующее действие: повышает
функциональную активность нейт
рофильных гранулоцитов, индуци
рует дифференцировку предшест
венниц иммунокомпетентных кле
ток, активирует пролиферацию
лимфоцитов, продукцию цитоки
нов, антителообразование, гемопо
эз. IL—1β, обладая важными биоло
гическими функциями, стимулирует
синтез провоспалительных цитоки
нов, ускоряет репаративные про
цессы [8].
Содержимое ампулы с препара
том непосредственно перед введе
нием растворяли в 1 мл изотоничес
кого раствора натрия хлорида, до
водя до объема 100 — 500 мл, в зави
симости от исходной дозы, вводили
внутривенно капельно в течение 2
— 3 ч. Дозу препарата и продолжи
тельность курса определяли инди
видуально, с учетом тяжести крово
потери, глубины вторичного имму
нодефицитного состояния, дисба
ланса цитокинов: при кровопотере
легкой степени — ежедневно по 0,5
мкг в течение 3 сут; при кровопоте
ре средней тяжести — по 1 мкг еже
дневно в течение 3 сут, при тяжелой
кровопотере — по 1 мкг ежедневно в
течение 5 сут. Препарат вводили с
учетом противопоказаний, побоч

ных реакций и осложнений не на
блюдали.
У больных в динамике — до опе
рации, на 3, 7—е и 14—е сутки после
нее — в периферической крови оп
ределяли содержание лимфоцитов
СD3+, CD4+, CD8+ и CD19+ с помо
щью непрямого иммунофлуорес
центного метода путем специфиче
ского связывания моноклональных
антител с соответствующими анти
генами иммунокомпетентных кле
ток.
Вычисляли соотношение CD4+/
CD8+, определяли содержание IgA,
IgM, IgG и ЦИК в сыворотке крови.
Фагоцитарную активность нейтро
фильных гранулоцитов оценивали
путем определения ФИ и ФЧ.
Аналогичные данные у 15 здоро
вых лиц приняты за норму.
Полученные данные обработаны
с использованием методов вариаци
онной статистики и непараметри
ческого анализа (Уилкоксона —
Манна — Уитни).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ иммунологических пока
зателей до операции у больных обе
их групп показал, что глубина дис
баланса иммунного статуса зависела
от тяжести кровопотери, чем она
больше, тем меньше содержание
СD3+, CD4+, CD8+, CD4+/CD8+, ФИ,
концентрация IgA, IgM, IgC и выше
уровень CD19+, ЦИК и ФЧ.
У больных группы сравнения
при легкой степени кровопотери на
фоне статистически значимого сни
жения в крови уровня CD3+ — на
22,3%, СD4+ — на 18,6%, CD4+/CD8+
— на 38,9%, ФИ — на 12,7% отмечено
повышение уровня СD8+ — на 8,6%,
CD19+ — на 31,1%, IgA — на 15,0%,
IgM — на 21,0%, IgG — на 27,9%, ФЧ
— на 40,5%, ЦИК — на 46,3% по срав
нению с этими показателями в нор
ме. После операции у больных этой
группы отмечена тенденция к нор
мализации показателей, однако она
не достигнута.
Проведение СЦТ у больных ос
новной группы при кровопотере
легкой степени после операции
способствовало нормализации ана
лизируемых показателей.
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У всех больных при кровопотере
средней тяжести после операции
установлено постепенное уменьше
ние выраженности вторичного им
мунодефицитного состояния. При
этом у больных основной группы
выявлена ускоренная тенденция к
нормализации показателей клеточ
ного и гуморального звеньев имму
нитета, чем у пациентов группы
сравнения.
Подтверждением иммуностиму
лирующего действия беталейкина
является значительное снижение
уровня CD19+ в периферической
крови на 14—е сутки после опера
ции.
У больных обеих групп при тяже
лой кровопотере до операции выяв
лено глубокое вторичное иммуно
дефицитное состояние. Так, у боль
ных группы сравнения отмечено

статистически значимое снижение
уровня CD3+ — на 46,1%, СD4+ — на
46,6%, CD8+ — на 32,8%, ФИ — на
26,6%, IgA — на 41,1%, IgM — на
47,6%, IgG — на 31,7% по сравнению
с нормой.
Содержание CD19+ в перифери
ческой крови было на 92,9%
(р<0,001), ФЧ — на 62,9% (р<0,001)
больше таковых в норме.
После операции при сравни
тельной оценке показателей Т— и
В— звеньев иммунитета в динамике
установлено, что включение в ком
плекс лечебных мероприятий диф
ференцированной СЦТ с примене
нием беталейкина способствовало
более раннему и достаточно выра
женному иммуностимулирующему
эффекту с позитивной динамикой
течения послеоперационного пери
ода.

Умерли 6 (5,0%) больных, в том
числе 4 (7,0%) — в группе сравнения,
2 (3,2%) — в основной группе. СЦТ
способствовала уменьшению часто
ты послеоперационных осложне
ний с 22,8 до 9,5%.
Сравнительный анализ прове
денных исследований свидетельст
вовал, что проведение СЦТ с приме
нением беталейкина в комплексе
базисной терапии при хирургичес
ком лечении ОЯГДК патогенетичес
ки обосновано, ускоряет устране
ние нарушений иммунного статуса,
способствует благоприятному тече
нию послеоперационного периода,
улучшению результатов лечения
больных.
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ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ
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Перша Черкаська міська лікарня

PROPHYLAXIS OF COMPLICATIONS OF LAPAROSCOPIC
CHOLECYSTECTOMY IN PATIENTS
WITH THE ISCHEMIC HEART DISEASE
D. S. Vasyhlchenko, V. І. Desyateryk, S. О. Sheyko, Т. І. Zverevych
Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine,
First Cherkasy Municipal Hospital
а останні роки відзначають
тенденцію до збільшення
частоти виявлення жовчно
кам'яної хвороби (ЖКХ).
Холелітіаз діагностують у 10 — 15%
дорослого населення [1]. Значна ча
стота ускладнень та незадовільних
результатів хірургічного лікування
пацієнтів з приводу ЖКХ зумовлює
актуальність проблеми. У світі праг
нуть до виконання оперативного
втручання у плановому порядку, у
ранні строки виникнення патоло
гічних змін у жовчному міхурі.
Пацієнти літнього віку з приводу хо
лелітіазу та супутніх захворювань
серцево—судинної системи потре
бують хірургічного лікування в 4 ра
зи частіше, ніж інша частина насе
лення.
"Золотим стандартом" лікування
пацієнтів з приводу хронічного
калькульозного холециститу є ЛХЕ
[2 — 4]. У теперішній час у розвину
тих країнах 75 — 95% операцій з ви
далення жовчного міхура викону
ють з використанням лапароско
пічного методу [5]. Це оперативне
втручання здійснюють в умовах кар
боксиперитонеуму, що супровод
жується вираженою компресією
внутрішніх органів, судин та пов'яза
не з суттєвим операційно—анес
тезіологічним ризиком у пацієнтів
за супутньої ІХС [6]. Частота періопе
раційних кардіоваскулярних ус
кладнень під час ЛХЕ у пацієнтів без
ІХС не перевищує 1%. Наявність ІХС
ускладнює хірургічну тактику, змі
нює структуру післяопераційних ус
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Реферат
Проаналізовані результати обстеження й хірургічного лiкування 56 пацієнтів з при&
воду хронічного калькульозного холециститу з супутньою iшемiчною хворобою
серця (ІХС). Всім пацієнтам здійснена лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ).
Моніторинг серцево—судинних ускладнень оцінювали за допомогою хол&
терівського моніторування ЕКГ під час операції та в ранньому післяопераційному
періоді. Залежно від виду доопераційної підготовки пацієнти розподілені на дві
групи: тих, яким проводили кардіопротекцію з використанням препарату вазопро,
та без кардіопротекції. Залежно від режиму пневмоперитонеуму під час операції в
кожній групі виділені дві підгрупи: за внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) 5 — 7,9 мм
рт. ст. та 8 — 10 мм рт. ст. У пацієнтів, яким проводили кардіопротекцію та вико&
нували оперативне втручання в режимі карбоксиперитонеуму за ВЧТ 5 — 7,9 мм
рт. ст., частота кардіоваскулярних ускладнень менша, ніж у контрольній групі.
Ключові слова: хронічний калькульозний холецистит; лапароскопічна холецис&
тектомія; iшемiчна хвороба серця; холтерівське моніторування ЕКГ.

Abstract
Results of examination and surgical tratment of 56 patients, suffering chronic calculous
cholecystitis with concomitant ischemic heart disease, were analyzed. In all the patients
a laparoscopic cholecystectomy was performed. Monitoring of cardiovascular compli&
cations was estimated with the help of a Holter recording of ECG intraoperatively and in
the early postoperative period. Depending on a kind of preoperative preparation done,
the patients were divided on two groups: those, to whom cardioprotection using a
Vasopro preparation was conducted, and those without cardioprotection. Depending
on the intraoperative pneumoperitoneum regime used in every group two subgroups
were delineated: in intraabdominal pressure 5 — 7.9 mm Hg and 8 — 10 mm Hg. In the
patients, to whom cardioprotection was conducted and operative intervention in a car&
boxyperitoneum regime performed while intraabdominal pressure 5 — 7.9 mm Hg, a
frequency of cardiovascular complications was lesser than in a control group.
Кeywords: chronic calculous cholecystitis; laparoscopic cholecystectomy; ischemic
heart disease; Holter recording of ЕCG.

кладнень, в тому числі кардіоваску
лярних. У 20 — 40% пацієнтів при
ІХС виникають періопераційна іше
мія міокарда, тяжкі порушення рит
му серця. В окремих хворих це
спричиняє інфаркт міокарда, збіль
шується летальність [7]. Сьогодні не
достатньо вивчений вплив карбок
сиперитонеуму на клінічний перебіг
і стан серцево—судинної системи у
таких хворих [8].

Одним з динамічних методів
дослідження серцево—судинної си
стеми є холтерівське моніторування
ЕКГ. Це метод діагностики роботи
серця, за яким реєструють ЕКГ про
тягом 12 — 48 год в умовах повсяк
денної активності пацієнта з подаль
шим аналізом отриманих даних.
Дослідження проводять за допомо
гою спеціального пристрою, який
закріплюють на грудях хворого.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 3

24
Прилад оснащений датчиками, що
реєструють електричні імпульси
серця під час його роботи. Основни
ми показаннями до проведення хол
терівського моніторування ЕКГ є
діагностика та оцінка тяжкості ІХС,
аритмій серця. За допомогою хол
терівського моніторування реєстру
ють транзиторні зміни сегмента ST і
зубця Т, оцінюють їх зв'язок з виник
ненням больових відчуттів, періода
ми фізичного чи психоемоційного
навантаження [9]. Використання цієї
методики дозволяє виявити ішемію
міокарда у хворих за неможливості
виконувати тести з фізичним наван
таженням (фізичний статус, захво
рювання периферійних судин, ви
ражені патологічні зміни дихальної
системи тощо), а також в деяких
особливих умовах, наприклад, під
час виконання оперативного втру
чання.
Мета дослідження: покращити
результати хірургічного лікування
хронічного калькульозного холеци
ститу у пацієнтів за супутньої ІХС
шляхом її поглибленої діагностики,
диференційованого вибору режиму
пневмоперитонеуму, медикаментоз
ної до— та післяопераційної ко
рекції.

МАТЕРIАЛИ I МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На базі хірургічного відділення
Першої Черкаської мiської лiкарні
проведене обстеження й хірургічне
лiкування 56 хворих з приводу хро
нічного калькульозного холецисти
ту (11 чоловіків та 45 жінок). Фоно
вим захворюванням в усіх пацієнтів
була ІХС. Діагноз ІХС встановлював
кардіолог лікарні на підставі уніфі
кованого клінічного протоколу [10].
У дослідження включали лише хво
рих, у яких виявлена стабільна сте
нокардія напруження, I — III функ
ціонального класу (за класифіка
цією Канадської асоціації кардіоло
гів). Всім хворим виконана ЛХЕ.
Віком до 60 років було 3 (5,4%) хво
рих, від 60 до 74 років — 38 (67,8%),
старше 75 років — 15 (26,8%). У 7 па
цієнтів здійснені симультанні опера
тивні втручання, у 6 — грижосічення
з приводу пупкової грижі, в 1 — ла
пароскопічна фенестрація кіст пе
чінки (поєднання хронічного каль

кульозного холециститу з полікісто
зом печінки). Симультанні опера
тивні втручання суттєво не збільшу
вали тривалість операції і не вплива
ли на частоту ускладнень. Перед
оперативним втручанням хворим
проводили обстеження з викорис
танням загальноклінічних, лабора
торних методів, визначали актив
ність гемостазу та фібринолізу, ульт
развукове дослідження органів че
ревної порожнини, езофагогастро
дуоденофіброскопію.
Особливості вуглеводного та лі
підного обміну оцінювали за рівнем
глюкози, холестерину, ліпопротеїдів
низької та високої щільності, три
гліцеридів у крові. Протягом усього
періоду лікування пацієнти перебу
вали під наглядом кардіолога.
Стан серцево—судинної системи
оцінювали за даними електро
кардіографії (ЕКГ), холтерівського
моніторування ЕКГ, ехокардіографії.
Добовий моніторинг ЕКГ проводи
ли за 12 год до операції, під час і че
рез 12 год після хірургічного втру
чання, а також на 3—тю і 7—му добу
після ЛХЕ.
Залежно від виду доопераційної
підготовки та лікування після опера
тивного втручання пацієнти роз
поділені на дві групи, зіставні за
віком та супутніми захворювання
ми. У 27 хворих (основна група) за 1
добу до та протягом 4 діб після опе
рації внутрішньовенно вводили
кардіопротекторний препарат вазо
про по 500 мг щоденно, на тлі стан
дартної терапії. У 29 пацієнтів (кон
трольна група) таку підготовку не
проводили. Залежно від режиму
пневмоперитонеуму у кожній групі
виділені дві підгрупи: у 14 і 14
пацієнтів (перша підгрупа) ЛХЕ ви
конували за ВЧТ 5 — 7,9 мм рт. ст., у
15 і 13 (друга підгрупа) — 8 — 10 мм
рт. ст.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналізували такі зміни ЕКГ: де
пресію сегмента ST на 1 — 2 і понад
2 мм, наявність суправентрикуляр
ної та шлуночкової екстрасистолії. У
контрольній групі у 4 (28,6%)
пацієнтів за ВЧТ 5 — 7,9 мм рт. ст. ви
явлено депресію сегмента ST до 2
мм, в 1 (7,1%) — шлуночкову екстра
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систолію; у 3 (20%) при виконанні
оперативного втручання за ВЧТ 8 —
10 мм рт. ст. — депресію сегмента ST
1 — 2 мм, у 4 (26,7%) — понад 2 мм,
це свідчило про ішемічні зміни в
міокарді, що виникли під час опера
тивного втручання. В 1 (6,7%) хворо
го виникла суправентрикулярна ек
страсистолія.
В основній групі депресія ST до 2
мм виявлена у 3 (21,4%) хворих,
яким здійснювали ЛХЕ за ВЧТ 5 —
7,9 мм рт. ст. та у 4 (30,8%) за ВЧТ 8 —
10 мм рт. ст., що свідчило про
ішемічні зміни в міокарді. У 2 (15,4%)
хворих відзначено суправентрику
лярну екстрасистолію, в 1 (7,7%) —
шлуночкову екстрасистолію.
Ішемічні зміни в міокарді зумов
лені операційною травмою та впли
вом карбоксиперитонеуму на ор
ганізм пацієнтів на тлі ІХС. В одного
хворого контрольної групи при ви
конанні оперативного втручання за
ВЧТ 8 — 10 мм рт. ст. в ранньому
післяопераційному періоді (на 3—
тю добу) виник пароксизм фібри
ляції передсердь, що потребувало
призначення антиаритмічних пре
паратів.
З некардіальних ускладнень у 2
(3,7%) пацієнтів виявлена серома
операційної рани (по одному — в
основній та контрольній групах). В
1 (1,9%) хворої контрольної групи,
оперованої за ВЧТ 8 — 10 мм рт. ст., в
ранньому післяопераційному пері
оді спостерігали виділення жовчі по
контрольному дренажу, що са
мостійно припинилося на 5—ту до
бу.

ВИСНОВКИ
1. У пацієнтів при ЖКХ на тлі ІХС
ішемічні зміни в міокарді та пору
шення ритму серця під час виконан
ня ЛХЕ з пневмоперитонеумом за
ВЧТ 5 — 7,9 мм рт. ст. спостерігали
рідше, ніж за ВЧТ 8 — 10 мм рт. ст.
2. У пацієнтів при ІХС, яким пока
зане хірургічне втручання з приводу
ЖКХ, проведення передопераційної
підготовки з використанням кардіо
протекторних засобів (вазопро)
сприяло зменшенню частоти ви
никнення порушень ритму серця та
ішемічних змін за даними ЕКГ під
час виконання ЛХЕ.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ У ПРОГНОЗУВАННІ ІНФЕКЦІЙНИХ
УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ СИМУЛЬТАННИХ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ
Аль Ширафі Мохаммед Авад, Р. В. Луценко, С. В. Малик
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

FACTORIAL ANALYSIS IN PROGNOSTICATION
OF INFECTIOUS COMPLICATIONS AFTER SIMULTANT
OPERATIVE INTERVENTIONS FOR BILIARY CALCULOUS
DISEASE
Аhl Shyrafi Mokhammed Avad, R. V. Lutsenko, S. V. Malyk
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

Н

ераціональне і надмірне
харчування,
поширення
аліментарно—конституці
онального ожиріння пояс
нюють те, що у теперішній час май
же у 10% дорослого населення роз
винених країн світу виявляють ка
мені у жовчному міхурі. Раціональ
ним методом лікування ЖКХ є опе
ративне втручання [1 — 3]. Своєчас
но виконана холецистектомія доз
воляє уникнути таких ускладнень, як
гострий калькульозний холецистит,
гострий біліарний панкреатит, гос
трий холангіт, летальність при яких
досить висока, особливо у хворих
віком старше 60 років [4]. Відтер
мінування планового оперативного
втручання з приводу хронічного
калькульозного холециститу зумов
лює збільшення частоти госпіталі
зацій хворих за невідкладними по
казаннями і загальну вартість їх ліку
вання [5, 6].
Виконання оперативних втру
чань з використанням як лапаро
скопічного, так і відкритого доступу,
має певний ризик виникнення різ
номанітних післяопераційних ус
кладнень, характер яких визначає
результати лікування пацієнтів при
ЖКХ у поєднанні з іншими хірур
гічними захворюваннями, особливо
при виконанні симультанних опера
тивних втручань [7].
Таким чином, проблема діагнос
тики та своєчасного лікування ЖКХ
має важливе соціальне значення. Не
зважаючи на поліпшення методів
діагностики, актуальним питанням є

Реферат
При хірургічному лікуванні жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ) з використанням лапаро&
скопічного і відкритого доступів, особливо під час виконання симультанних опера&
тивних втручань, досить високий ризик виникнення післяопераційних ускладнень,
прогнозування яких сприяло б підвищенню ефективності лікування таких пацієнтів.
Для прогнозування ризику виникнення інфекційних ускладнень при виконанні си&
мультанних оперативних втручань з приводу ЖКХ використовували багатофактор&
ний дисперсійний аналіз Statistica 6 for Windows (StatSoft). Аналізували показники,
що за характером патофізіологічних процесів можуть впливати на частоту виникнен&
ня післяопераційних ускладнень. При цьому велику кількість параметрів, що визна&
чали у пацієнтів, зводили до меншої кількості незалежних чинників. В один чинник
об'єднували змінні, що, як правило, тісно корелюють одна з одною. На наступному
етапі визначали сумарний бал чинників прогнозу виникнення післяопераційних
гнійних ускладнень і обчислювали ризик цих ускладнень як суму балів тяжкості ста&
ну і тяжкості оперативного втручання. Прогностична цінність запропонованого алго&
ритму апробована у клінічних умовах, оцінено його значущість.
Ключові слова: жовчнокам'яна хвороба; інфекційні ускладнення; прогнозування;
факторний аналіз.

Abstract
Prognostication of postoperative complications, having a certain high risk of occurrence
in surgical treatment of biliary calculous disease, using laparoscopic and open access,
peculiarly while performing simultant operative interventions, may promote the treatment
efficacy rising in such patients. A multifactorial disperse analysis, using Statistica 6 for
Windows (StatSoft), was applied for prognostication of risk for the infectious complica&
tions occurrence while a simultant operative interventions conduction for biliary calculous
disease. The indices, which, in accordance to the pathophysiological processes charac&
ter, may influence the postoperative complications occurrence rate, were analyzed.
During conduction of this procedure, a great quantity of the parameters, which were
determined in the patients, were transformed to a lesser quantity of independent causes.
In the one cause a several variables were cojoined, which, as a rule, correlate with each
other closely. On a subsequent stage a sum of the points of the prognosis causes for the
risk of the postoperative purulent complications occurrence, as the points sum for the
status severity and the operative intervention severity, were calculated. A prognostical
validity of the algorithm proposed was tested in clinical conditions, its significance was
estimated.
Кeywords: biliary calculous disease; іnfectious complications; prognostication; factorial
analysis.

використання різних математичних
прийомів для прогнозування пе
ребігу ЖКХ та виникнення усклад
нень.
Останнім часом значну увагу
дослідники приділяють використан
ню математико—статистичних ме
тодик і програмних комплексів у ме
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дицині як для пошуку потенційних
лікарських засобів, так і прогнозу
вання ефективності оперативного
лікування [8 — 10].
Мета дослідження: розробка на
уково—обгрунтованого підходу до
підвищення ефективності лікування
пацієнтів з приводу ЖКХ при вико
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нанні лапароскопічних і відкритих
симультанних операцій на основі
використання математико—статис
тичної моделі прогнозування ви
никнення післяопераційних усклад
нень.

За даними факторного аналізу
велику кількість параметрів (змін
них), що визначали у пацієнтів, зво
дили до меншої кількості незалеж

Òàáëèöÿ 1.

Áàëüíà îö³íêà ïðîãíîñòè÷íèõ ÷èííèê³â
Ïîêàçíèê

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані історії хвороби
пацієнтів, у яких виникли післяопе
раційні ускладнення. З приводу
ЖКХ у поєднанні з іншими хірургіч
ними захворюваннями симультанні
втручання виконані у 53 пацієнтів, у
65 хворих — виконано тільки холе
цистектомію. Слід зазначити, що ця
вибірка сформована поза дослід
женням основної та контрольної
груп. Хворі рандомізовані за віком,
статтю та тяжкістю стану.
При аналізі ускладнень, що ви
никли після операції, встановлено,
що найбільш частими були інфек
ційні та тромбоемболічні.
Для обчислення алгоритмів про
гнозу і зменшення ризику виник
нення інфекційних ускладнень при
виконанні симультанних оператив
них втручань з приводу ЖКХ вико
ристовували метод багатофактор
ного дисперсійного аналізу на базі
модуля Disperchen Analysis з пакета
прикладних програм Statistica 6 for
Windows (StatSoft) на IBM PC
Pentium 4 [11].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За
допомогою
факторного
аналізу визначали потенційні про
гностичні чинники, що можуть
впливати на виникнення інфекцій
них ускладнень після виконання си
мультанних операцій з приводу
ЖКХ. Проведений багатофакторний
дисперсійний аналіз показників, що
за характером патофізіологічних
процесів можуть впливати на виник
нення післяопераційних гнійних ус
кладнень, використовували прий
няті в літературі градації критеріїв.
Майже в усіх хворих після госпі
талізації відзначали близькі вихідні
показники, що характеризували ві
тальні функції, без значущих кри
тичних патологічних відхилень і до
стовірних відмінностей.
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них, що називали факторами. При
цьому в один фактор об'єднували
змінні, що, як правило, міцно коре
лювали одна з одною.

Ê³ëüê³ñòü áàë³â

Â³ê, ðîê³â
60 ³ ìåíøå
1
61 – 70
2
71 ³ ñòàðøå
4
Ãëþêîçà êðîâ³, ììîëü/ë
ìåíøå 6
1
6–8
2
8 – 10
4
á³ëüøå 10
8
²ÌÒ, êã/ì²
25,0 – 30,0
1
30,0 – 35,0
2
35 – 40,0
4
ïîíàä 40,0
8
Ãåìîãëîá³í, ã/ë
60 ³ ìåíøå
8
60 – 80
4
81 – 90
2
90 ³ á³ëüøå
1
Ëàêòàò, ììîëü/ë
0,5 – 2,2
1
2,3 – 3,3
2
3,4 – 4,7
4
ïîíàä 4,7
8
ÒÍÔÔ (³íäåêñ Òèôôíî), %
75 – 85
1
86 – 90
2
91 – 95
3
96 ³ á³ëüøå
5
Ãàçîâèé ñêëàä êðîâ³ (SaO2), %
95 – 100
1
85 – 94
3
ìåíøå 85
5
Ñåðöåâî–ñóäèíí³ ñèìïòîìè
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü â³äñóòíÿ
1
çàñòîñóâàííÿ ä³óðåòèê³â àáî ñåðöåâèõ ãë³êîçèä³â
2
çàñòîñóâàííÿ àíòèàíã³íàëüíèõ/àíòèã³ïåðòåíçèâíèõ ïðåïàðàò³â
2
ïåðèôåð³éí³ íàáðÿêè
4
êàðä³îìåãàë³ÿ
8
Ñòàí äèõàëüíî¿ ñèñòåìè
â³äñóòí³ñòü çàäèøêè
1
çàäèøêà ïðè íàâàíòàæåíí³
2
íå÷³òê³ îçíàêè õðîí³÷íîãî îáñòðóêòèâíîãî çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â çà
2
äàíèìè ðåíòãåíîãðàô³¿
çàäèøêà, ùî îáìåæóº ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ
4
âèðàæåí³ îçíàêè õðîí³÷íîãî îáñòðóêòèâíîãî çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â
4
çà äàíèìè ðåíòãåíîãðàô³¿
çàäèøêà ó ñïîêîþ (÷àñòîòà äèõàííÿ 30 çà 1 õâ ³ á³ëüøå)
8
ô³áðîç àáî ïíåâìîñêëåðîç
8
Ïðèì³òêà. À 9 áàë³â ³ ìåíøå – íèçüêèé ðèçèê; Á 10 – 36 áàë³â – ñåðåäí³é ðèçèê;
Â 37 áàë³â ³ á³ëüøå – âèñîêèé ðèçèê.
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Òàáëèöÿ 2.

Øêàëà òÿæêîñò³ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ
Ê³ëüê³ñòü
áàë³â

Ïîêàçíèê

Òÿæê³ñòü îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ
ì³í³ìàëüíà
1
ñåðåäíÿ
2
âèñîêà
4
äóæå âèñîêà
8
Ê³ëüê³ñòü îäíîìîìåíòíî âèêîíàíèõ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü
1
1
2
4
á³ëüøå 2
8
Çàãàëüíà êðîâîâòðàòà, ìë
200 ³ ìåíøå
1
201 – 500
2
501 – 999
4
1000 ³ á³ëüøå
8
Õàðàêòåð îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ
ïëàíîâå
1
òåðì³íîâå (ìåíøå 24 ãîä ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿)
4
åêñòðåíå (äîïóñòèìî ìåíøå 2 ãîä íà ï³äãîòîâêó)
8
Çàáðóäíåííÿ î÷åðåâèíè
íåìàº
1
ì³í³ìàëüíå (ñåðîçíèé âèï³ò)
2
ì³ñöåâå ãí³éíå âîãíèùå
4
ãí³éíèé âì³ñò àáî êðîâ ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³
8
Îïåðàö³ÿ
ëàïàðîñêîï³÷íà
1
â³äêðèòà
4
Ïðèì³òêà.
À 6 áàë³â ³ ìåíøå – íèçüêèé ðèçèê; Á 7 – 24 áàëè – ñåðåäí³é ðèçèê;
Â 25 áàë³â ³ á³ëüøå – âèñîêèé ðèçèê.

Òàáëèöÿ 3.

Ðèçèê âèíèêíåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ ³íôåêö³éíèõ
óñêëàäíåíü ó ïàö³ºíò³â ïðè ÆÊÕ çàëåæíî â³ä ñóìàðíîãî áàëà
ïðîãíîñòè÷íèõ ôàêòîð³â

Ðèçèê âèíèêíåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ
óñêëàäíåíü

Ñóìàðíèé áàë
ïðîãíîñòè÷íèõ ôàêòîð³â

Íèçüêèé
Ñåðåäí³é
Âèñîêèé

Äî 24
25 – 60
Á³ëüøå 61

Спочатку знаходили комплекс
факторів, що якомога повніше пояс
нював зв'язки між досліджуваними
змінними.
Встановлені декілька груп чин
ників, що мали суттєве значення у
виникненні інфекційних усклад
нень (табл. 1).
У подальших дослідженнях виз
начений орієнтовний бал факторів
прогнозу виникнення післяопера

ційних ускладнень загоєння рани у
пацієнтів при ЖКХ за шкалою тяж
кості оперативного втручання
(табл. 2).
Обчислювали ризик виникнення
інфекційних ускладнень: А — сума
балів тяжкості стану, В — сума балів
тяжкості стану під час операції за
формулою:
РІ = А + В,

ЛІТЕРАТУРА
1. Осложнения эндоскопических транспапиллярных вмеша&
тельств / М. Е. Ничитайло, П. В. Огородник, В. В. Беляев [и
др.] // Клін. xipypгія. — 2006. — № 8. — С. 19 — 21.
2. Современная тактика лечения холедохолитиаза / М. Е. Ничи&
тайло, П. В. Огородник, В. В. Беляев, А. Г. Дейниченко // Там
же. — № 7. — С. 13 — 16.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 3

де РІ — ризик виникнення інфек
ційних ускладнень.
Наводимо розподіл ризику ви
никнення інфекційних ускладнень
залежно від сумарного балу (табл.
3).
Для апробації запропонованого
алгоритму в клінічних умовах виз
начали його прогностичну цінність,
тобто вірогідність виникнення/від
сутності післяопераційних інфек
ційних ускладнень.
За допомогою шкал визначали
ризик виникнення інфекційних ус
кладнень у пацієнтів. Так, низький
ризик виникнення ускладнень вста
новлений у 6 (11,8%) пацієнтів, се
редній — у 33 (64,7%), високий — у
12 (23,5%).
За результатами багатофактор
ного дисперсійного аналізу розроб
лено систему прогнозування інфек
ційних ускладнень, що передбачає
обчислення ризику виникнення ін
фекційних ускладнень з оптиміза
цією діагностичних заходів і такти
ки оперативного лікування.
Таким чином, для запобігання ін
фекційних ускладнень за низького
ризику доцільне виконання симуль
танних оперативних втручань з ви
користанням лапароскопічних і
відкритих методів; за середнього ри
зику — показане хірургічне втручан
ня з приводу основного захворю
вання та операція, що суттєво не
збільшуватиме операційний ризик;
за високого ризику — виконувати
лише основну операцію. При цьому
залежно від ступеня ризику слід про
водити адекватну передопераційну
підготовку та фармакокорекцію
можливих ускладнень.
Впровадження запропонованого
методу прогнозування післяопе
раційних ускладнень забезпечить
диференційований підхід до вибору
методу при виконанні симультан
них оперативних втручань з приво
ду ЖКХ, зменшення ризику виник
нення інфекційних ускладнень.
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СИНДРОМ ФІТЦ—Х'Ю—КУРТІСА ЯК ПЕРЕДУМОВА
ВИНИКНЕННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ
ГЕПАТОПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ
В. В. Леонов, Н. А. Маюра, М. С. Линдін
Сумський державний університет, медичний інститут

A FITZ—HUGH—CURTIS SYNDROME AS A PREMISE
OF THE INFLAMMATORY DISEASES
OF A HEPATOPANCREATOBILIARY ZONE ORGANS
V. V. Leonov, N. А. Маyura, М. S. Lyndin
Sumy State University, Medical Institute
останні десятиріччя спос
терігають
прогресивне
збільшення частоти вияв
лення запальних захворю
вань жовчовивідних шляхів, що, на
самперед, асоціюються з ЖКХ, каль
кульозним холециститом, біліарним
панкреатитом. Частота поєднаних
захворювань панкреатохолангіоду
оденальної зони збільшилася за ос
танні роки майже вдвічі [1]. Навіть у
теперішній час, коли у практиці ши
роко використовують високоякісні
антисептики, сучасні антибактері
альні препарати та прогресивні
шовні матеріали, частота гнійно—
септичних ускладнень після опера
тивних втручань на жовчовивідних
шляхах становить від 0,8 до 14,8% за
лежно від типу операції [2, 3]. Це
свідчить про неадекватну еліміна
цію мікрофлори з жовчовивідних
шляхів, що спричиняє повторну
контамінацію гематогенним чи кон
тактним шляхом тих анатомічних
утворень, в яких мікрофлора у нормі
відсутня. Сучасні методи обстежен
ня дозволяють виявляти субклінічні
варіанти запальних процесів у пан
креатобіліарній зоні [4 — 6].
Сьогодні проведені численні до
слідження з вивчення мікрофлори,
виділеної з жовчі, у пацієнтів при за
пальних захворюваннях органів ге
патобіліарної зони [2].
Втім, навіть за умови викорис
тання ефективних антибактеріаль
них препаратів з профілактичною
чи лікувальною метою з огляду на
чутливість мікрофлори спостеріга
ють рецидиви конкрементоутво

В

Реферат
Вивчений склад мікрофлори жовчовивідних шляхів та його кореляція з клінічною
формою й тяжкістю запально—деструктивних процесів у гепатопанкреатодуоде&
нальній зоні. Метою дослідження є оптимізація лікувально—діагностичної тактики
для зменшення частоти ускладнень та віддалених рецидивів ускладненої жовчно&
кам'яної хвороби (ЖКХ). Встановлено, що за стандартного бактеріологічного до&
слідження неможливо оцінити деякі чинники ураження жовчовивідних шляхів, зок&
рема, хламідійну інфекцію. Отже, для вибору індивідуальної антибактеріальної те&
рапії потрібне більш детальне й сучасне обстеження хворих.
Ключові слова: холецистит; холангіт; панкреатит; хламідіоз; бактеріохолія; ан&
тибіотикорезистентність.

Abstract
A content of a biliary ways microflora and its correlation with clinical form and severity
of inflammatory—destructive processes in hepatopancreatobiliary zone were studied
up. The investigation objective was the optimization of a treatment—diagnostic tactics
for the complications and remote recurrences rate reduction in a complicated biliary
calculous disease. There was established, that a standard bacteriological investigation
do not give a possibility to estimate some causes of a biliary ducts affection, a chlamidi&
al infection in particular. So on, for the іndividual antibacterial therapy choosing a more
detailed and modern examination of patients is needed.
Кeywords: cholecystitis; cholangitis; pancreatitis; chlamidiosis; bacteriocholia; antibi&
otic resistance.

рення, постхолецистектомічний
синдром, біліарний панкреатит [7,
8]. Це наводить на думку про повер
нення мікрофлори до жовчовивід
них шляхів, незважаючи на вилучен
ня механічного подразника. Отже,
виникає потреба у пошуку чинника,
що міг би впливати на бактерицидні
властивості жовчі, яка у здорової лю
дини є досить агресивним середови
щем, що забезпечує стерильність
жовчовивідних шляхів [9, 10]. Таким
чинником може бути не виявлена
під час бактеріологічного дослід
ження жовчі генералізована хламі
дійна інфекція з переважним ура
женням органів верхніх відділів че
ревної порожнини, відома як синд
ром Фітц—Х`ю—Куртіса.
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Протягом тривалого часу причи
ною виникнення синдрому Фітц—
Х'ю—Куртіса вважали гонорейний
перитоніт. Перші відомості про роль
хламідійної інфекції у виникненні
перигепатиту і глісоперитонеаль
них зрощень викладені L. Fransen
(1982) та J. H. Suchet (1983). Втім,
більшість досліджень, присвячених
проблемі перигепатиту, є сферою
інтересів дерматовенерологів. Хі
рургічний аспект цієї проблеми до
сить рідко висвітлюють у сучасній
літературі через етіологічні, патоге
нетичні та клінічні особливості за
хворювання. Це зумовлене, по—пер
ше, тим, що глісоперитонеальні зро
щення практичні хірурги часто не
виділяють в окрему групу і тракту
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ють їх як звичайні посттравматичні
чи постзапальні спайки; по—друге,
діагностування синдрому Фітц—
Х'ю—Куртіса хірургами непросте у
соціальному аспекті, особливо у
пацієнток літнього віку, і, як прави
ло, в медичній документації хірур
гічного відділення такий діагноз не
фігурує [2, 5].
Патогенез синдрому Фітц—Х'ю—
Куртіса детально не вивчений. Най
обґрунтованішу теорію прямої ін
фекції печінки через маткові труби
запропонував у 1953 р. Р. H. Nielsen:
перитонеальний ексудат рухається з
порожнини малого таза до діафраг
ми, де абсорбується в правій підреб
ровій ділянці. На користь цієї теорії
свідчить більша частота виявлення
перигепатиту при інфекціях порож
нини малого таза у підлітків та па
цієнток, які використовували внут
рішньоматкові контрацептивні за
соби. Втім, в літературі є поодинокі
повідомлення про захворювання з
аналогічною клінікою у чоловіків,
що заперечує пряму інфекцію печін
ки і свідчить про інші шляхи її поши
рення, зокрема, гематогенний і
лімфогенний.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 53 пацієнтки, яких з
приводу хірургічних захворювань
жовчовивідних шляхів лікували в
хірургічному відділенні Сумської
міської клінічної лікарні № 5 у 2013
— 2015 рр. Віком від 20 до 30 років
були 2 (3,7%) хворі, від 30 до 40 років
— 48 (90,5%), від 40 до 50 років — 3
(5,8%). Хворі розподілені на 2 групи.
У 36 (67,9%) хворих (1—ша група)
рекомендоване виконання планової
холецистектомії з приводу хроніч
ного калькульозного холециститу (у
32) або рецидивуючого біліарного
панкреатиту (у 4). У 17 (32,1%)
пацієнток (2—га група) діагностова
ний гострий холецистит. Усім хво
рим здійснене лапароскопічне втру
чання. З метою виявлення хламідій
ної інфекції хворим проведене се
рологічне дослідження крові з виз
наченням IgM, IgG до Chlamydia
(Chl.) trachomatis за стандартизова
ною методикою (кількісний показ
ник з позитивним значенням понад

hirurgiya.com.ua

0,05 DU) та пошук збудника у мазках
з слизової оболонки видаленого
жовчного міхура за методом ланцю
гової реакції з полімеразою (ЛРП,
стандартизована якісна реакція). Та
кож проведене гістологічне дослід
ження 23 зразків операційного ма
теріалу. Періопераційну антибак
теріальну терапію у попередньо об
стежених хворих проводили за су
часними рекомендаціями з лікуван
ня системного хламідіозу [2], без до
даткового обстеження — лікували за
принципами Токійських клінічних
рекомендацій (2013) [11], а після ви
явлення хламідіозу хворих включа
ли в групи стандартної етіотропної
терапії в амбулаторних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними серологічного дослід
ження, в усіх 4 хворих з рецидивую
чим панкреатитом виявлені IgM та
IgG до Chl. trachomatis у високому
титрі, що свідчило про наявність
тривало персистуючої інфекції в ор
ганізмі (табл. 1, 2). В 11 хворих за
гострого холециститу відзначений
позитивний тест IgM, що свідчило
про наявність гострої хламідійної
інфекції (реінфікування) в організ
мі, проте, слід мати на увазі на
явність інших вогнищ імуногенної
патології, що не мають відношення
до хірургічного захворювання. У 20

Òàáëèöÿ 1.

Ðîçïîä³ë õâîðèõ çà íàÿâí³ñòþ ä³àãíîñòè÷íî çíà÷óùèõ òèòð³â
³ìóíîãëîáóë³í³â äî Chl. trachomatis

Òåñò íà íàÿâí³ñòü Chl. trachomatis

IgM
íåãàòèâíèé (<0,05 DU)
ïîçèòèâíèé (> 0,05 DU)
IgG
íåãàòèâíèé (<0,05 DU)
ïîçèòèâíèé (> 0,05 DU)

Òàáëèöÿ 2.

хворих за хронічного калькульозно
го холециститу виявлені IgG у діаг
ностично значущих титрах. Такі
дані є ознакою напруження імуніте
ту, що може свідчити про наявність
хламідіозу, перенесеного раніше,
або вогнища латентно існуючої
інфекції.
При пошуку Chl. trachomatis за
даними ЛРП позитивні результати
відзначені у 3 хворих за некалькуль
озного холециститу, що поєднував
ся з хронічним рецидивуючим пан
креатитом. Також збудник виявле
ний у 5 за гострого холециститу. У
хворих при хронічному холецис
титі ЛРП негативна. Такі дані свідчи
ли про участь хламідій на початко
вих етапах конкрементоутворення в
біліарному тракті.
За результатами гістологічного
дослідження не отримані однознач
ні відомості щодо наявності збудни
ка безпосередньо у тканинах,
оскільки у теперішній час немає
стандартів пошуку внутрішньоклі
тинних збудників у фіксованому
препараті при використанні світло
вої мікроскопії. Отже, виявлені лише
ознаки, характерні для підгострого
запалення жовчовивідних шляхів.
За даними досліджень, субстра
том, на якому персистують хламідії,
є циліндричний епітелій, що висти
лає жовчовивідні шляхи. Проте,
оскільки епітеліальна вистилка білі

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
1–é
2–é

25
11

6
11

12
24

2
15

Ñåðåäí³ ïîêàçíèêè òèòð³â ³ìóíîãëîáóë³í³â äî Chl. trachomatis

Òèòð ³ìóíîãëîáóë³í³â

IgM
íåãàòèâíèé (<0,05 DU)
ïîçèòèâíèé (> 0,05 DU)
IgG
íåãàòèâíèé (<0,05 DU)
ïîçèòèâíèé (> 0,05 DU)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
1–é
2–é

0,022
2,38

0,04
6,84

0,1
5,05

0,016
7,12
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арної системи виконує не тільки
бар`єрну функцію, а ще й бере без
посередню участь в регуляції ко
лоїдного стану жовчі, можна припу
стити, що персистування хламідій
ної інфекції сприяє утворенню кон
крементів у спільній жовчній про
тоці з можливим закиданням їх до
протоки підшлункової залози з по
дальшим формуванням біліарного
панкреатиту у пацієнтів після холе
цистектомії.
Антибактеріальні препарати як
для інтраопераційної профілактики,
так і лікування гнійно—септичних
ускладнень обирали на підставі ре
зультатів культурального вивчення
складу жовчі. Втім, такий збудник, як
хламідія, при цьому не можна визна

чити, оскільки від є облігатним
внутрішньоклітинним паразитом,
який не може розвиватися на зви
чайних середовищах.

ВИСНОВКИ
1. Кількісні характеристики наяв
ності хламідійної інфекції в ор
ганізмі людини значною мірою ко
релюють з вираженістю клінічних
проявів таких захворювань, як холе
цистит (з наявністю конкрементів
або без них) та рецидивуючий білі
арний панкреатит.
2. Проведення спеціалізованих
досліджень дозволяє виявити збуд
ника безпосередньо у слизовій обо
лонці жовчного міхура. Це свідчить
про необхідність сучасного обсте

ження хворих до оперативного
втручання.
3. Особливої уваги потребує гру
па ризику — молоді жінки, у яких в
анамнезі є відомості про венеричні
захворювання. Виявлення за спеці
альними методами латентної хла
мідійної інфекції в організмі паці
єнтки дозволяє індивідуально оби
рати таргетну антибактеріальну те
рапію, беручи до уваги чутливість
усіх збудників, що сприятиме більш
швидкому регресу запальних змін в
біліарній системі та дозволить про
водити ефективну профілактику ре
цидивів панкреатиту чи конкремен
тоутворення.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ЭНТЕРАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ
И. В. Иоффе, В. В. Лесной
Луганский государственный медицинский университет

MORPHOLOGICAL CRITERIA OF THE ENTERAL
INSUFFICIENCE SEVERITY IN A DIFFUSE PERITONITIS
FOR DETERMINATION OF A SUBSEQUENT TACTICS
OF THE PATIENTS TREATMENT
I. V. Ioffe, V. V. Lesnoy
Lugansk State Medical University

В

настоящее время синдром
ЭН рассматривают как па
тологический симптомо
комплекс при острых хи
рургических заболеваниях органов
брюшной полости, при котором
возникают нарушения всех функ
ций пищеварительного канала, а ки
шечник является основным источ
ником интоксикации и формирова
ния полиорганной недостаточнос
ти [1, 2]. Поражение кишечника при
остром перитоните характеризует
ся полиморфными изменениями,
выраженность которых зависит от
тяжести воспаления брюшины [3 —
5]. В основе повреждения тонкой
кишки при остром РП лежит нару
шение микроциркуляции. Морфо
функциональные изменения проис
ходят в строго закономерной после
довательности: начинаются в про
тивобрыжеечном крае в серозной и
слизистой оболочке кишки, при
прогрессировании — распростра
няются до брыжеечного края, их вы
раженность определяется распрост
раненностью, тяжестью и фазой па
тологического процесса [6]. Одни
авторы указывают на особенности
рельефа слизистой оболочки на вы
соте патологического процесса при
перитоните, другие — изучали спе
циализированные контакты клеток
стромы и паренхимы органа, одна
ко в литературе недостаточно мате
риала о параметрах клеточного со
става биоптата тонкой кишки при
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Реферат
Проанализованы результаты лечения 87 больных по поводу разлитого перитони&
та (РП), у которых оценивали тяжесть энтеральной недостаточности (ЭН). Для
морфологического исследования брали биоптаты тонкой кишки во время ее ре&
зекции на границе патологически&измененной и интактной стенки. Для установ&
ления морфологических критериев прогноза ЭН при РП проведен сравнительный
морфометрический анализ деструктивных и воспалительных процессов в тонкой
кишке. Установлены морфологические критерии тяжести ЭН для определения по&
следующей тактики лечения пациентов и прогноза.
Ключевые слова: разлитой перитонит; энтеральная недостаточность; микро&
циркуляторное русло; морфологические критерии.

Abstract
The results of treatment of 87 patients for diffuse peritonitis (DP) were analyzed, in
whom the enteral insufficiency (EI) was estimated. The small intestine biopsies for mor&
phological investigations were taken during its resection performance on the border
between the pathologically changed and intact wall. Comparative morphometric analy&
sis of destructive and inflammatory processes in a small intestine was conducted for
establishment of morphological criteria for the EI prognosis in a DP. Morphological cri&
teria of the EI severity were established for determination of a subsequent tactics for the
patients' treatment and prognosis.
Кeywords: diffuse peritonitis; enteral insufficiency; microcirculatory bed; morphologi&
cal criteria.

РП, отражающих тяжесть ЭН. Мор
фологическая оценка тяжести ЭН
позволяет прогнозировать исход за
болевания при остром РП.
Цель исследования: морфологи
ческая оценка тяжести ЭН, установ
ление качественных и количествен
ных морфологических критериев
диагностики ЭН у больных при ост
ром РП для определения последую
щей тактики их лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
лечения 87 больных, оперирован

ных в хирургических отделениях
Луганской городской и областной
клинической больницы за период
2013 — 2015 гг. по поводу РП. Во вре
мя первого хирургического вмеша
тельства осуществляли резекцию
участка тонкой кишки. Для морфо
логического исследования забира
ли биоптаты тонкой кишки на гра
нице патологически—измененной
и интактной стенки. Кусочки ткани
фиксировали в 10% растворе холод
ного нейтрального формалина, за
ливали в парафин по стандартной
методике. На ротационном микро
томе МПС—2 изготавливали серий
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ные срезы толщиной (5 ± 1) мкм, ко
торые окрашивали гематоксилином
и эозином, по ван Гизон, Вергоффу,
на фибрин по Шуенинову, толуиди
новым синим при рН 2,6 и 5,3, ста
вили ШИК—реакцию с обработкой
контрольных срезов амилазой [7].
В основу морфометрического
исследования положен точечный
метод полей Глаголева. Для исследо
вания использовали поле общей
площадью 100 точек. В каждом мик
ропрепарате просчитывали 10 по
лей суммарной площадью 1000 то
чек.
Исследование проводили при ув.
× 280. С помощью окулярной сетки
на препаратах, окрашенных гема
токсилином и эозином, определяли
удельный объем дистрофически— и
некротически—измененных энте
роцитов тонкой кишки, сосудов ми
кроциркуляторного русла (МЦР) в
относительных единицах; на препа
ратах, окрашенных по соответству
ющей методике, определяли соот
ношение нейтрофильных грануло
цитов (НГ), макрофагов, лимфоци
тов, плазмоцитов, тканевых базофи
лов в процентах.
Морфологические исследования
и морфометрический анализ гисто
логических препаратов проведены
в отделе патоморфологии Цент
ральной научно—исследователь
ской лаборатории Донецкого наци

Òàáëèöà 1.

²
²²
²²²

Для установления морфологиче
ских критериев прогноза тяжести
ЭН при остром РП проведен сравни
тельный морфометрический анализ
выраженности деструктивных и
воспалительных процессов в тон
кой кишке в группах пациентов. Ко
личественный анализ альтератив
ных изменений энтероцитов слизи
стой оболочки тонкой кишки у
больных в зависимости от тяжести
ЭН представлен в табл. 1.
Результаты сравнительного мор
фометрического анализа свидетель
ствовали о прогрессировании дис
трофически—некротических про

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ, îòí. åä. (x ± m)
²
²²
²²²

Äèñòðîôè÷åñêè–
èçìåíåííûõ ýíòåðîöèòîâ
âîðñèí
Íåêðîòèçèðîâàííûõ
ýíòåðîöèòîâ âîðñèí
Äèñòðîôè÷åñêè–
èçìåíåííûõ ýíòåðîöèòîâ
êðèïò
Íåêðîòèçèðîâàííûõ
ýíòåðîöèòîâ êðèïò

Ãðóïïû áîëüíûõ

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû èçìåíåíèé ýíòåðîöèòîâ
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè òîíêîé êèøêè ó áîëüíûõ ïðè ÐÏ

Óäåëüíûé îáúåì

Òàáëèöà 2.

онального медицинского универси
тета им. М. Горького.
После госпитализации всем
больным проводили комплексное
обследование, включавшее оценку
тяжести ЭН по шкалам Ю. М. Гаина,
Н. В. Завады (2003), В. М. Тимербула
това (2000), критериев В. С. Савелье
ва (2006). На основании анализа по
казателей клинико—лабораторных
исследований пациенты распреде
лены на 3 группы: у 29 больных (І
группа) диагностирована ЭН I сте
пени; у 30 (ІІ группа) — ЭН II степе
ни; у 28 (ІІІ группа) — ЭН III степени.
Группы пациентов сопоставимы
по полу и возрасту (р<0,005).

0,1327 ± 0,0297

0,2419 ± 0,0211

0,6635 ± 0,0421

0,0611 ± 0,0135

0,1099 ± 0,0223

0,3048 ± 0,0317

0,0493 ± 0,0049

0,0835 ± 0,0062

0,2357 ± 0,0219

0,0051 ± 0,0003

0,0127 ± 0,0003

0,0432 ± 0,0025

Óäåëüíûé îáúåì ñîñóäîâ ÌÖÐ ó áîëüíûõ ïðè ÐÏ
Óäåëüíûé îáúåì ñîñóäîâ ÌÖÐ, îòí. åä. (x ± m)
ñîáñòâåííàÿ ïëàñòèíêà
ïîäñëèçèñòàÿ
ìûøå÷íàÿ
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè
îñíîâà
îáîëî÷êà

0,2519 ± 0,0317
0,4251 ± 0,0629
0,6342 ± 0,0315

0,3478 ± 0,0212
0,5564 ± 0,0327
0,7921 ± 0,0142

Клінічна хірургія. — 2016. — № 3

0,0742 ± 0,0158
0,1187 ± 0,123
0,3419 ± 0,113

цессов в кишечнике, что обусловило
тяжесть ЭН и неблагоприятный кли
нический исход. Удельный объем
дистрофически—измененных энте
роцитов ворсин по мере прогресси
рования ЭН и увеличения тяжести
клинического течения увеличился в
1,82 раза (во ІІ группе) и в 5 раз (в ІІІ
группе) по сравнению с показате
лем в І группе. Также увеличился
удельный объем некротизирован
ных энтероцитов ворсин, что кли
нически подтверждено наличием
обширных очагов острой эрозии.
Удельный объем некротизирован
ных энтероцитов ворсин увеличил
ся во ІІ и ІІІ группах соответственно
в 1,79 и 4,98 раза по сравнению с та
ковым в І группе. Аналогичные про
цессы отмечены и в криптах слизис
той оболочки. Удельный объем дис
трофически—измененных энтеро
цитов крипт по мере увеличения тя
жести ЭН увеличивался в 1,69 раза
(во ІІ группе) и в 4,78 раза (в ІІІ груп
пе) по сравнению с этим показате
лем в І группе, хотя был меньше
удельного объема дистрофически—
измененных энтероцитов ворсин.
Удельный вес некротизированных
энтероцитов крипт также увеличил
ся во ІІ и ІІІ группах. Дистрофичес
ки—измененных энтероцитов вор
син было в 2,69 раза больше, чем
дистрофически—измененных энте
роцитов крипт — в І группе, в 2,89
раза — во ІІ группе, в 2,82 раза — в ІІІ
группе.
Приведенные показатели в сово
купности с морфологическими
признаками дистрофически—не
кротического процесса, распрост
ранявшегося в глубь эпителиально
го покрова, свидетельствовали о не
обратимых последствиях у больных
III группы и были прогностически
значимыми.
В основе повреждения тонкой
кишки при остром РП лежит нару
шение
микрогемоциркуляции.
Именно микроциркуляторные рас
стройства, особенно в слизистой
оболочке и подслизистой основе
стенки тонкой кишки, являются
морфологическим субстратом ЭН и
эндогенной интоксикации. Они
обусловливают дистрофически—
десквамативные изменения энтеро
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цитов тонкой кишки, что является
причиной образования острых эро
зий.
Мы провели сравнительный
морфологический анализ с количе
ственной оценкой удельного объе
ма сосудов МЦР в слизистой обо
лочке, подслизистой основе и мы
шечной оболочке у больных трех
групп. Количественная оценка
удельного объема сосудов МЦР у
больных при благоприятном и не
благоприятном клиническом исхо
де представлена в табл. 2.
Удельный объем сосудов собст
венной пластинки слизистой обо
лочки увеличился у больных ІІ и ІІІ
групп соответственно в 1,68 и 2,51
раза по сравнению с аналогичным
показателем в І группе. В подслизис
той основе тонкой кишки также на
блюдали увеличение удельного объ
ема сосудов МЦР в группах. Так, во ІІ
группе он был в 1,6 раза больше со
ответствующего показателя в І груп
пе; в ІІІ группе — в 2,27 раза больше,
чем в І группе. Если сравнить удель

ный объем сосудов МЦР внутри
каждой группы, наибольшим он был
в подслизистой основе. В І группе
удельный объем сосудов МЦР в под
слизистой основе был в 1,38 раза
больше, чем в собственной пластин
ке слизистой оболочки, и 4,68 раза
больше, чем в мышечной оболочке;
во ІІ группе — в 1,31 раза больше,
чем собственной пластинке слизис
той оболочки, и почти в 5 раз боль
ше, чем в мышечной оболочке. В ІІІ
группе удельный объем сосудов
МЦР во всех оболочках тонкой киш
ки увеличен.
В мышечной оболочке наруше
ния микрогемоциркуляции не так
значительно выражены, как в других
оболочках. Это касается показате
лей как внутри каждой группы, так и
при сравнении между группами. В
мышечной оболочке тонкой кишки
у больных ІІІ группы удельный объ
ем сосудов МЦР был в 4,6 раза боль
ше аналогичного показателя в І
группе и в 2,9 раза больше, чем во ІІ
группе.

Такой высокий удельный объем
сосудов МЦР не связан с увеличени
ем количества сосудов. При наруше
нии кровообращения в тонкой киш
ке отмечены эктазия сосудов, стаз,
образование синусоидных сосудов,
увеличение проницаемости сосу
дов, обширные очаги диапедезного
кровоизлияния, что, в свою очередь,
обусловливало повреждение всех
оболочек тонкой кишки и воспали
тельную инфильтрацию стромы.
Таким образом, впервые изучен
морфогенез ЭН у больных при ост
ром РП. Впервые на основании ана
лиза результатов комплексного ис
следования проведен сравнитель
ный морфологический и морфоме
трический анализ деструктивных и
воспалительных процессов в тон
кой кишке у пациентов при РП. Уста
новлены морфологические крите
рии тяжести ЭН для определения
последующей тактики лечения и
прогноза.
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РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ ВИБОРІ МЕТОДУ
АБДОМІНОПЛАСТИКИ
С. П. Галич, Є. В. Симулик
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

THE ROLE OF COMPUTER TOMOGRAPHY WHILE CHOOSING
THE ABDOMINOPLASTY METHOD
S. P. Galych, E. V. Symulyk
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv
теперішній час абдоміно
пластика є одним з най
більш частих оперативних
втручань у пластичній хі
рургії. Проте, незважаючи на значні
досягнення в цій галузі, деякі неви
рішені й спірні питання змушують
пластичних хірургів шукати більш
ефективні та безпечні способи ко
рекції деформацій ПЧС. Необхід
ність індивідуального підходу до
хірургічної корекції ПЧС зумовила
розробку деяких модифікацій аб
домінопластики [1 — 4]. Вибір мето
ду залежить від ступеня деформації
ПЧС, стану м'язово—апоневротич
ного каркасу (МАК), вираженості
підшкірно—жирової
клітковини
(ПЖК) та її розподілу [5, 6]. Як прави
ло, стан компонентів ПЧС до опе
рації оцінюють на основі аналізу
клінічних даних, що часто недо
стовірні або недостатні. Викорис
тання ультразвукового дослідження
(УЗД) ПЧС також не надає не
обхідної інформації. Найбільш ін
формативним методом об'єктивно
го дослідження є КТ, перевагами якої
є більш чітка та об'ємна візуалізація
анатомічних структур ПЧС. Цей ме
тод використовують у пацієнтів при
виявленні рецидивної післяопе
раційної грижі ПЧС з метою вибору
методу абдомінопластики [7]. КТ ор
ганів черевної порожнини (ЧП) та
структур ПЧС також має значення
для діагностики грижі, оскільки у
пацієнтів при ожирінні через на
явність вираженого підшкірно—жи
рового "фартуха" грижове вип'ячу
вання нечітко проявляється.
Мета дослідження: вивчити роль
КТ при виборі методу абдоміноплас
тики у пацієнтів за різних типів де
формації ПЧС.

У

Реферат
Досліджено роль комп'ютерної томографії (КТ) при виборі методу абдоміноплас&
тики у пацієнтів за різних типів деформації передньої черевної стінки (ПЧС). За да&
ними КТ визначали тип деформації ПЧС та, відповідно, обсяг операції. Залежно від
ступеня змін пацієнти розподілені на 5 груп, відповідно до типу деформації
здійснювали необхідну корекцію. Використання КТ дозволило до операції визна&
чити ступінь змін ПЧС, точно обрати необхідний обсяг абдомінопластики.
Ключові слова: абдомінопластика; комп'ютерна томографія; м'язово—апонев&
ротичний каркас; передня черевна стінка; підшкірно—жирова клітковина.

Abstract
The role of computer tomography (CT), while choosing the abdominoplasty method in
the patients with different types of the anterior abdominal wall deformity present. For CT
date the anterior abdominal wall deformity type was determined in the accordance to it
— the operation volume needed. Depending on the changes degree the patients were
divided on 5 groups, and in accordance to the deformity type present a necessary cor&
rection was made. The CT application have had permitted to determine the changes
degree in the anterior abdominal wall, and to choose a necessary volume of abdomino&
plasty precisely.
Кeywords: аbdominoplasty; computer tomography; musculo—aponeurotic carcass;
anterior abdominal wall; subcutaneous adipose cellular tissue.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 52 пацієнтів виконано опе
рацію абдомінопластики з приводу
деформації ПЧС різної етіології. Вік
пацієнтів від 20 до 67 років, у серед
ньому (43,2 ± 1,1) року.
Всім пацієнтам проведене обсте
ження з використанням клінічних
методів діагностики та КТ. КТ ПЧС і
ЧП проводили до операції та у відда
леному післяопераційному періоді.
Дослідження проводили у фрон
тальній та сагитальній проекціях, а
також у поперечному перерізі на
трьох рівнях (ТXII, LII, LIV). Визначали
товщину ПЖК, відстань між медіаль
ними краями прямих м'язів живота,
площу ЧП та поперечного перерізу,
об'єм ЧП та її площу у фронтальному
перерізі. Метод також давав мож
ливість оцінити параметри велико
го сальника та об'єм вісцерального
жиру, наявність грижових дефектів.
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Застосовували
апарат
General
Electric Light Speed. Всі вимірювання
проводили з використанням про
грами MultiVox DICOM Viewer
(версія 5.5.4647 від 21.09.12).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними КТ визначали тип де
формації ПЧС та, відповідно, обсяг
операції. Залежно від ступеня змін
анатомічних структур ПЧС виділені
5 типів її деформації.
Деформація ПЧС 1—го типу —
без ознак порушення МАК, без над
лишку ПЖК; незначна деформація
ПЧС деформуючими рубцями і/або
дистрофія дерми.
Виконували коригувальні опе
рації — мініабдомінопластику або, з
огляду на наявні зміни, висічення де
формуючих рубців чи комбіновану
абдомінопластику. Корекцію МАК не
проводили.
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Деформація ПЧС 2—го типу —
без ознак порушення МАК, є надли
шок ПЖК переважно в середній та
підчеревній ділянках (товщина під
шкірного прошарку до 5 см); не
значне відвисання живота з "розтяж
ками" шкіри в нижніх відділах живо
та або без таких.
Залежно від наявності змін, здій
снювали ліпосакцію як самостійно,
так і в поєднанні з мініабдомінопла
стикою або класичною абдоміно
пластикою. Корекцію МАК не про
водили.
Деформація ПЧС 3—го типу —
ізольований діастаз прямих м'язів
живота (рис. 1):
а) до 10 см, з незначним надлиш
ком або без надлишку ПЖК, відсут
ність змін шкіри;
б) до 10 см, поєднаний з надлиш
ком жирової тканини у середній та
підчеревній ділянках, товщина під
шкірного прошарку 5 — 8 см, або
відвисання
шкірно—жирового
"фартуха" ПЧС і тканин на бічних
поверхнях з "розтяжками" шкіри або
без таких, з незначним надлишком
ПЖК, дряблість шкіри;
в) понад 10 см з надлишком ПЖК
або без такого.
За деформації ПЧС 3а типу діас
таз прямих мязів живота усували
шляхом здійснення ендоскопічної
абдомінопластики. При деформації
ПЧС 3б типу абдомінопластику до
повнювали, при необхідності, ліпо
сакцією. Діастаз усували шляхом на
кладання безперервного обвивного
шва на внутрішні краї піхв прямих
м'язів живота з використанням шов
ного матеріалу, що не розсмок
тується — ниток "Prolen" 1.0.
При деформації 3в типу викону
вали абдомінопластику з корекцією
МАК шляхом імплантації синтетич
ної сітки. Стандартна плікація пря
мих м'язів живота може спричинити
перерозтягнення МАК передньо—
бічних відділів черевної стінки, вна
слідок чого є ризик розширення
глибоких пахвинних кілець з фор
муванням у ранньому післяопера
ційному періоді пахвинної грижі.
Деформація 4—го типу — діастаз
прямих м'язів живота, релаксація ко
сих і поперечного м'язів (рис. 2) і, як
наслідок, виражена деформація ПЧС
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Рис. 1.
КТ. Діастаз прямих м'язів живота.

Рис. 2.
КТ. Релаксація косих і поперечного
м'язів живота.

б) діастаз прямих м'язів живота
та релаксація його косих і попереч
ного м'язів, що виникають вторин
но, через надмірне накопичення
підшкірного жиру по всьому конту
ру живота; відвисання шкірно—жи
рового "фартуха" з нависанням над
лобком.
При деформації 5а типу викону
вали абдомінопластику, у деяких
хворих доповнену ліпосакцією. Ко
рекцію МАК проводили шляхом на
кладання безперервного обвивного

у вигляді куполоподібного живота;
без надлишку ПЖК або з її незнач
ним надлишком в усіх відділах.
Виконували абдомінопластику з
корекцією МАК шляхом імплантації
синтетичної сітки.
Деформація ПЧС 5—го типу — у
пацієнтів за морбідного ожиріння:
а) діастаз прямих м'язів живота
без релаксації косих і поперечного
м'язів живота; відвисання шкірно—
жирового "фартуха" з нависанням
над лобком;

А

Б
Рис. 3.
КТ. Стан МАК ПЧС.
А & релаксація м’язів живота до операції;
Б & сформований МАК через 1,5 року після операції.
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Рис. 4.
Вплив абдомінопластики
на об'єм ЧП при деформації
різного типу за даними КТ.

шва на внутрішні краї піхв прямих
м'язів живота з використанням шов
ного матеріалу, що не розсмок
тується — ниток "Prolen" 1.0.
При деформації 5б типу викону
вали абдомінопластику, у деяких
хворих доповнену ліпосакцією. Ко
рекцію МАК здійснювали шляхом
імплантації синтетичної сітки.
За даними КТ, при деформації
ПЧС 1—го та 2—го типу діастаз пря

мих м'язів живота відсутній. При де
формації ПЧС 3—го типу спос
терігали достовірно більш виражену
ПЖК у порівнянні з такою в інших
групах, а також найбільший об'єм
ЧП. При деформації ПЧС 4—го типу
також відзначали більший об'єм ЧП,
ніж при деформації 1, 2—го та 3—го
типу, при цьому товщина ПЖК в цих
групах достовірно не різнилася.
Достовірне збільшення об'єму
ЧП у пацієнтів за деформації ПЧС
4—го та 5б типу зумовлене вираже
ною слабістю МАК, його розтягнен
ням у передньо—задньому та бічно
му напрямках. При деформації ПЧС
5—го типу об'єм ЧП збільшувався та
кож внаслідок наявності надлишку
вісцерального жиру, про що свідчать
дані КТ (товщина великого сальника
— відстань між кишечником та при
стінковою очеревиною).
Для отримання достовірного
об'єктивного результату у віддалено
му післяопераційному періоді паці
єнтам повторно проведена КТ ПЧС,

відзначений сформований стабіль
ний каркас ПЧС у пацієнтів, у яких
виявляли діастаз прямих та релак
сацію косих і поперечного м'язів
живота (рис. 3).
Формування такого каркасу су
проводжувалося достовірним змен
шенням об'єму ЧП у пацієнтів при
деформації ПЧС 4—го і 5—го типу
(рис. 4).

ВИСНОВКИ
1. Використання КТ дозволяє до
операції визначити ступінь змін
ПЧС.
2. Завдяки КТ вдається до опера
ції визначити обсяг хірургічного
втручання та обговорити його з па
цієнтом.
3. У віддаленому післяоперацій
ному періоді за даними КТ ПЧС
можливо ретроспективно оцінити
правильність обраної тактики.
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ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПЕРАЛГЕЗІЇ
НА ОСНОВІ МОРФОЛОГІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ
МЕТОДУ АНАЛГЕЗІЇ
Д. В. Дмитрієв, В. С. Коноплицький
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України

PROPHYLAXIS OF POSTOPERATIVE HYPERALGESIA,
BASED ON MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION
OF THE ANALGESIA METHOD
D. V. Dmytriyev, V. S. Коnoplytskyi
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Pyrogov Мinistry of Health of Ukraine
озвиток сучасної хірургіч
ної науки, значний прогрес
та її успіхи тісно пов'язані з
розширенням можливостей
анестезіологічного періопераційно
го забезпечення та вдосконалення
способів і методів знеболення. Про
те, суттєвою та невирішеною про
блемою є післяопераційний больо
вий синдром. В спеціальній літера
турі, присвяченій питанням знебо
лення в післяопераційному періоді,
є дані, що майже у 35% пацієнтів
після планових або термінових опе
ративних втручань виникає післяо
пераційний біль [1], в тому числі у 45
— 50% — середньої та високої інтен
сивності, у 15 — 20% — інтенсив
ність болю перевищувала очікувану
[2]. Крім того, пошкодження тканин,
що супроводжує хірургічне втручан
ня, запускає каскад патофізіологіч
них змін в периферійній та цент
ральній нервовій системі, вони
спричиняють формування після
операції хронічного больового син
дрому. У 33 — 75% хворих біль після
операції виникає, незважаючи на
проведення знеболювальної терапії.
Метою дослідження є профілак
тика післяопераційної гіпералгезії
на основі вивчення морфологічних
змін в стінці кишки при застосу
ванні різних схем знеболення у
дітей, оперованих з приводу онко
логічних захворювань ОЧП.

Р

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене морфологічне дослід
ження інтраопераційних біоптатів
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Реферат
Дослідження проведене у 20 дітей, оперованих з приводу онкологічних захворю&
вань органів черевної порожнини (ОЧП) в період з 2010 по 2015 р. з використан&
ням різних методів знеболення. При використанні постійної інфузії високих доз
фентанілу — 1 — 4 мкг/(кг × год) в періопераційному періоді можливе виникнення
опіоїдіндукованої гіпералгезії з відповідними морфологічними змінами в стінці
кишки; при анестезії поперечного м'яза живота (ТАР—блок) та комбінованої спин&
номозкової епідуральної аналгезії (КСМЕА) такі зміни не спостерігали.
Ключові слова: знеболення; гіпералгезія; морфологічні зміни стінки кишки; діти.

Abstract
The investigation was conducted in 20 children, оperated on for abdominal oncological
diseases in a 2010—2015 yrs period, using various methods of analgesia. While appli&
cation of a constant infusion of high doses of phentanyl — 1 — 4 мкг/(kg × h) in peri&
operative period the occurrence of the opiate—induced hyperalgesia is possible with
the accompanied morphological changes in intestinal wall; in anesthesia of a transverse
abdominal muscle (a ТАР—blockade) and combined spinal epidural analgesia such
changes were not observed.
Кeywords: anesthesia; hyperalgesia; morphological changes of intestinal wall; chil&
dren.

тонкої та товстої кишки у 20 дітей,
оперованих з приводу захворювань
цих органів в період з 2010 по 2015
р. в клініці дитячої хірургії. Матеріал
для гістологічного дослідження за
бирали безпосередньо під час лапа
ротомії, у дослідження не включали
пацієнтів, оперованих з приводу
гострої непрохідності кишечнику.
Вік хворих від 1 до 17 років, у серед
ньому (10,4 ± 0,7) року. Хлопчиків
було 11 (55,0%), дівчаток — 9 (45,0%).
Перед оперативним втручанням
всім хворим проведене обстеження
з використанням лабораторних та
інструментальних методів (електро
кардіографія, ехокардіографія, ульт
развукове дослідження ОЧП, допп
лерографія), при необхідності —
спіральна комп'ютерна та магніто
резонансна томографія з контраст

ним підсиленням, іригографія або
рентгеноконтрастне дослідження
травного каналу.
Залежно від застосованого мето
ду знеболення пацієнти розподілені
на групи: у 5 пацієнтів (1—ша група)
здійснювали безперервну внутріш
ньовенну інфузію фентанілу; у 5 (2—
га група) — комбінований ТАР—
блок з використанням бупівакаїну; у
5 (3—тя група) — КСМЕА; у 5 (4—та
група) — безперервну внутрішньо
венну постійну інфузію кетаміну [3
— 5]. Тривалість знеболення в усіх
групах 48 — 72 год. Всім хворим
проведене комплексне інтенсивне
лікування: інфузійна та трансфузій
на терапія, респіраторна підтримка
за допомогою апарата "Hamillton
C2" в режимі ASV за відповідними па
раметрами (FiO2 30%, PEEP 2 см вод.
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ст., PIP 15 — 20 см вод. ст.), антибак
теріальна та посиндромна терапія.
Матеріал фіксували у 10% роз
чині нейтрального формаліну про
тягом 48 год, обробляли за стан
дартною схемою. Напівтонкі зрізи
товщиною 7 — 8 мкм забарвлювали
гематоксиліном та еозином та за ван
Гізон. Мікроскопію гістологічних
препаратів та фотоархівування здій
снювали за допомогою світлового
мікроскопа
OLIMPUS
BX
41,
збільшення ×100 та ×200.

PЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У хворих 1—ї групи застосовува
ли фентаніл в дозі 1 — 4 мкг/(кг ×
год), у середньому (14,7 ± 1,4) мг/кг.
У дітей 2—ї групи використовували
метод комбінованого ТАР—блоку
0,375% розчином бупівакаїну (Лон
гокаїн, Юрія—Фарм, Україна). Після
введення в наркоз вводили 10 — 20
мл 0,375% розчину бупівакаїну в
нейрон—фасціальний простір по
перечного м'яза живота в ділянці
трикутника Petit з обох боків. Пунк
цію здійснювали голкою для спіна
льної анестезії G 22 (B. Braun). Для
візуалізації структур та контролю
просування голки використовували
конвексний датчик з частотою 4 — 6
МГц (Logiq 100, GE, США). У пацієн
тів 3—ї групи застосований метод
КСМЕА 0,5% розчином бупівакаїну
(Лонгокаїн, Юрія—Фарм) в дозі
0,3—0,4 мг/кг, у середньому (0,35 ±
0,2) мг/кг за стандартною методи
кою на рівні сегмента LІ. У хворих
4—ї групи здійснювали безперервну
внутрішньовенну постійну інфузію
кетаміну в дозі 0,1 — 0,5 мг/(кг ×
год), у середньому (0,43 ± 0,4) мг/(кг
× год).

За даними морфологічних до
сліджень, у дітей 1—ї групи патоло
гічні зміни поширені, без чітких
меж, з перифокальними реакціями,
вираженим порушенням мікроцир
куляції у вигляді накопичення на
брякової рідини, що містить пооди
нокі лімфоцити та моноцити, поши
реною інфільтрацією сегментоядер
ними нейтрофільними гранулоци
тами. Набряк поширювався на всі
оболонки стінки кишки, в тому чис
лі периневрально, з незначною
фрагментацією окремих нервових
волоконець.
Отже, у дітей при застосуванні
фентанілу в усіх оболонках стінки
кишки виявляли виражені запальні
та альтеративні зміни з чіткими роз
ладами мікроциркуляції.
У дітей при застосуванні комбі
нованого ТАР—блоку, у порівнянні з
1—ю групою, розлади мікроцирку
ляції були менш виражені. Судини в
зоні дослідження дещо розширені, з
незначними дистрофічними зміна
ми ендотелію. Спостерігали помірне
повнокров'я судин мікроциркуля
торного русла, крайове стояння
лейкоцитів в деяких з них. Незначне
накопичення набрякової рідини, в
якій містилася невелика кількість
сегментоядерних нейтрофільних
гранулоцитів. Незначний перинев
ральний набряк без фрагментації
нервових волокон.
Виявлені морфологічні зміни зу
мовлені позитивним впливом бупі
вакаїну на мікроциркуляторне рус
ло.
Морфологічні зміни стінки киш
ки у дітей 3—ї групи, у яких застосо
вували КСМЕА, як патологічні, так і
реактивні, були аналогічні таким у
2—й групі.

В 4—й групі морфологічні зміни
були аналогічні таким у дітей 1—ї
групи, проте, менш виражені. Пору
шення мікроциркуляції характери
зувались помірним повнокров'ям,
вираженою інфільтрацією всіх обо
лонок стінки кишки без чітких меж.
Реактивні запальні інфільтрати міс
тили переважно сегментоядерні
нейтрофільні гранулоцити, а також
невелику кількість лімфоцитів та
клітин моноцитарного ряду (макро
фаги).

ВИСНОВКИ
1. При використанні постійної
інфузії високих доз фентанілу — 1 —
4 мкг/(кг × год) з метою знеболення
в періопераційному періоді можли
ве виникнення опіоїдіндукованої
гіпералгезії з відповідними морфо
логічними змінами в стінці кишки.
2. При застосуванні для періопе
раційного знеболення ТАР—блоку
бупівакаїном та методу КСМЕА мор
фологічні ознаки післяопераційної
гіпералгезії не виявлені.
3. Періопераційне знеболення
має бути різноспрямованим, поліва
лентним, основну роль мають віді
гравати неопіоїдні аналгетики, що
забезпечують високу ефективність
та безпечність терапії.
Перспективи подальших дослід
жень: важливим питанням є розроб
ка оптимальних методів періопе
раційного знеболення при хроніч
них та гострих захворюваннях різ
них органів травного каналу.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
АОРТОРЕНАЛЬНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Б. В. Бацак, Б. Н. Гуменюк, Е. М. Трембовецкая, Е. Я. Беспалова, С. М. Фанта
Национальный институт сердечно—сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины, г. Киев

EFFICACY OF RADIOFREQUENCY ABLATION
OF AORTORENAL SYMPATHETIC NODES IN PATIENTS
IN ARTERIAL HYPERTENSION
B. V. Batsak, B. N. Gumenyuk, Е. М. Тrembovetskaya, Е. Ya. Bespalova, S. М. Fanta
Amosov National Institute of Cardio—Vascular Surgery of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev
импатическая часть вегета
тивной нервной системы
(ВНС) играет важную роль в
возникновении и прогрес
сировании артериальной гипертен
зии (АГ). Состояние ВНС прямо или
опосредованно влияет практически
на все звенья регуляции АД. Функ
ция сердца, сосудов, почек и надпо
чечников в значительной степени
зависит от активности симпатичес
кой части ВНС. В 50—х годах про
шлого столетия в целях уменьшения
патогенетического вклада ВНС в
формирование АГ предложен метод
хирургической паравертебральной
симпатэктомии [1, 2]. Результаты его
применения были противоречивы в
связи с многочисленными осложне
ниями и высокой травматичностью.
Развитие эндоваскулярных тех
нологий, а также поиск метода се
лективного влияния на симпатичес
кую часть ВНС способствовали раз
работке метода денервации почек
[3].
Противоречивые результаты ме
та—анализа многоцентровых ран
домизированных исследований де
нервации почек обусловили сомне
ния в отношении эффективности
метода и критериев отбора пациен
тов для проведения такого лечения
[4].

С

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2011 — 2015 гг. РЧА ПСУ осуще
ствлена в клинике у 36 пациентов
при АГ и сопутствующих заболева
ниях сердечно—сосудистой систе
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Реферат
Проанализирована эффективность радиочастотной абляции (РЧА) превертеб&
ральных симпатических узлов (ПСУ) в отношении снижения артериального давле&
ния (АД) у 36 пациентов при гипертонической болезни и сопутствующих заболе&
ваниях сердца. Через 12 мес после РЧА отмечено снижение систолического АД
(САД) в среднем по группе на (3,24 ± 1,15) кПа, или (24,3 ± 8,6) мм рт. ст., диасто&
лического (ДАД) — на (1,51 ± 0,45) кПа, или (11,3 ± 3,4) мм рт. ст. РЧА ПСУ способ&
ствовала стойкому снижению АД у пациентов при хронической гиперсимпатико&
тонии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия; радиочастотная абляция; симпа&
тическая денервация.

Abstract
Efficacy of radiofrequency ablation (RFA) of prevertebral sympathetic nodes, concern&
ing the arterial pressure lowering in 36 patients, suffering hypertonic disease and coex&
istent heart diseases, was analyzed. In 12 mo after RFA a systolic arterial pressure low&
ering at average throughout the group by (3.24 ± 1.15) kPa, or (24.3 ± 8.6) mm Hg,
diastolic arterial pressure — by (1.51 ± 0.45) kPa, or (11.3 ± 3.4) mm Hg was noted.
RFA of prevertebral sympathetic nodes have had promoted a stable lowering of arteri&
al pressure in patients, suffering chronic hypersympathicotony.
Кeywords: аrterial hypertension; radiofrequency ablation; sympathetic denervation.

мы. Возраст больных в среднем
(56,2 ± 4,5) года, женщин — 22, муж
чин — 14. Сопутствующими заболе
ваниями были у 5 пациентов — не
достаточность митрального клапа
на, у 3 — комбинированный порок
клапана аорты, у 1 — аневризма вос
ходящей части аорты, у 14 — ише
мическая болезнь сердца. САД со
ставило в среднем (23,67 ± 1,59) кПа,
или (177,5 ± 11,9) мм рт. ст., ДАД —
(13,2 ± 0,79) кПа, или (99 ± 5,9) мм рт.
ст. на фоне применения в среднем
(3,2 ± 0,4) препаратов, снижающих
АД. У 16 пациентов отмечена АГ 3
степени, у 17 — 2 степени, у 3 — ме
дикаментозно резистентная форма
АГ. Гипертонические кризы наблю
дали у 16 пациентов в среднем (0,7 ±
0,4) раза в течение 1 мес.

До операции у всех пациентов
изучали состояние симпатической
части ВНС с помощью опросника
Вейна, показатели вариабельности
ритма сердца по данным холтеров
ского мониторирования.
Всем пациентам проведены вен
трикулография левого желудочка,
коронарография, аортография вос
ходящей и брюшной частей аорты,
селективная ангиография почечных
артерий до и после РЧА, гемодина
мическое исследование давления в
левом желудочке и грудной части
аорты. На протяжении всей опера
ции проводили непрерывный инва
зивный мониторинг АД через боко
вой порт интродьюсера и через каж
дые 15 — 30 мин измеряли АД по ме
тоду Короткова на правом плече.
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Операцию выполняли с исполь
зованием радиочастотного аблято
ра Biosence Webster Stockert 70 RF
(США), стандартных абляционных
электродов Celsius (США) 6 Fr, при
меняемых для лечения аритмии
сердца. Нейтральный электрод рас
полагали на обезжиренной коже па
циента в поясничной области. Целе
выми тканями были ПСУ (аорторе
нальный), на которые воздействова
ли по оригинальной, запатентован
ной методике через стенку аорты.
После операции регулярно изме
ряли АД в контрольных точках: в
1—е и 7—е сутки, через 1, 3, 6 и 12
мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В раннем и позднем послеопера
ционном периоде осложнений опе
ративного вмешательством не было.
Сроки наблюдения в среднем (16 ±
7,2) мес.
Через 12 мес после РЧА САД сни
зилось в среднем по группе на (3,24
± 1,15) кПа, или (24,3 ± 8,6) мм рт. ст.,
ДАД — на (1,51 ± 0,45) кПа, или (11,3
± 3,4) мм рт. ст.
Результаты измерения офисного
АД в течение 1 нед и амбулаторного
— в течение 12 мес у 24 пациентов
при гиперсимпатикотонии.
В связи с достижением целевого
уровня АД у 4 пациентов антигипер
тензивная терапия прекращена, у 15
— доза снижена вдвое по сравнению
с таковой до операции, у 17 — тера
пию не изменяли. Через 12 мес из 36
пациентов у 22 САД снизилось более
чем на 20 мм рт. ст., у 6 — на 20 — 10

мм рт. ст., у 8 — менее чем на 10 мм
рт. ст.
В основу разработанной методи
ки легли результаты многочислен
ных исследований по денервации
почек как у животных, так и челове
ка. Существенными отличиями от
денервации почечных артерий бы
ли: во—первых, изменение показа
ний к осуществлению денервации,
во—вторых, изменение целевых
тканей для денервации. Изменение
показаний обусловлено тем, что па
тофизиологический эффект проце
дуры связан с частичным или пол
ным прерыванием симпато—почеч
ной оси регуляции АД (прерывание
как афферентной импульсации от
почек к надсегментарным отделам
симпатической части ВНС, так и эф
ферентной), что, в свою очередь,
способствовало уменьшению секре
ции активного ренина плазмы, ре
абсорбции натрия, дилатации по
чечных артериол. Следует отметить,
что при нормальном тонусе симпа
тической части ВНС влияние нейро
генного фактора на АД незначи
тельное. Следовательно, эффектив
ность процедуры, по мнению разра
ботчиков методики, должна зави
сеть от состояния симпатической
части ВНС. Эта гипотеза подтверж
дена полученными клиническими
данными. До операции выраженная
гиперсимпатикотония отмечена у
24 пациентов, САД составляло в
среднем (3,9 ± 1,0) кПа, или (29 ± 7,5)
мм рт. ст., ДАД — (1,9 ± 0,43) кПа, или
(14 ± 3,2) мм рт. ст.; нормосимпати
котония — у 12, САД — (2,0 ± 0,6)
кПа, или (15 ± 4,5) мм рт. ст., ДАД —

(0,6 ± 0,16) кПа, или (6 ± 1,2) мм рт.
ст. В связи с этим нами разработаны
показания к проведению лечения на
основе состояния симпатической
части ВНС: 1) клинические призна
ки стойкой гиперсимпатикотонии;
2) АГ 2 — 3 степени; 3) антигипер
тензивная терапия — более 2 препа
ратов; 4) отсутствие значимого ате
росклеротического
поражения
стенки сосудов в месте основного
оперативного приема; 5) отсутствие
признаков вторичной АГ.
При денервации почечных арте
рий возникает угроза их реиннерва
ции через 6 мес вследствие селек
тивного повреждения аксонов ней
роцитов, расположенных в адвенти
ции или околососудистой жировой
клетчатке [5]. В свою очередь, воз
действие на тела нейроцитов, рас
положенные в симпатических узлах,
обеспечивает необратимую или бо
лее стойкую денервацию. Поскольку
более 90% тел нейроцитов, участву
ющих в симпатической иннервации
почек, содержатся в аортореналь
ном симпатическом узле, располо
женном в периаортальной жировой
клетчатке на расстоянии менее 5 мм
от просвета аорты, это позволяет
проводить эффективную эндоваску
лярную РЧА.
Преимуществами разработан
ной нами методики являются: пато
генетический подход к лечению, от
сутствие ограничений в отношении
анатомии и состояния почечных ар
терий, существенное расширение
показаний к выполнению РЧА.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕНДОВАЗАЛЬНОЇ
ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ТА СТАНДАРТНОЇ ФЛЕБЕКТОМІЇ
ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН НИЖНІХ
КІНЦІВОК
С. І. Саволюк, В. С. Горбовець, В. А. Ходос
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Київська міська клінічна лікарня № 8

THE COMPARATIVE ANALYSIS RESULTS
OF ENDOVASCULAR LASER COAGULATION
AND A STANDARD PHLEBECTOMY IN THE TREATMENT
OF CHRONIC DISEASES OF THE LOWER EXTREMITIES VEINS
S. І. Savolyuk, V. S. Gorbovets, V. А. Khodos
National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk of Ministry of Health of Ukraine, Kyiv,
Кyiv Municipal Clinical Hospital N 8
ротягом тривалого часу ос
новним методом усунення
рефлюксу по ВПВ була
стандартна флебектомія за
Бебкоком [1]. Завдяки радикальності
та простоті виконання метод засто
совують і сьогодні. Проте, висока
травматичність, вираженість больо
вого синдрому після операції, три
валість періоду реабілітації на тлі
значної частоти рецидивів зумови
ли необхідність пошуку оптималь
нішого методу усунення вертикаль
ного рефлюксу. Одним з них є ЕВЛК,
що забезпечує оклюзію вени, по
дальшу її фіброзну трансформацію
та абляцію [2 — 6]. Деякі дослідники
вважають методи ендовазальної об
літерації щодо усунення вертикаль
ного рефлюксу альтернативою фле
бектомії [4 — 8]. Встановлено ефек
тивність ЕВЛК у хірургічному ліку
ванні ХЗВ НК, проте, потрібне по
дальше обгрунтування переваг у
порівнянні з стандартною флебек
томією.
Мета роботи: порівняльна оцінка
ефективності ЕВЛК і стандартної
флебектомії в хірургічному ліку
ванні ХЗВ НК.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2014 по 2016 р. в
клініці лікували 58 пацієнтів з при
воду ХЗВ НК С2 — С6 функціональ
ного класу за Міжнародною кла
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Реферат
Проаналізовані результати лікування 58 хворих з приводу хронічних захворювань
вен (ХЗВ) нижніх кінцівок (НК). У 28 хворих вертикальний рефлюкс усували за до&
помогою ендовазальної лазерної коагуляції (ЕВЛК), у 32 хворих — здійснена стан&
дартна флебектомія за Бебкоком. Порівнювали частоту ускладнень, а також три&
валість лікування хворих у стаціонарі. Після виконання ЕВЛК частота ускладнень та
їх тяжкість значно менші, ніж після стандартної флебектомії. За даними ультразву&
кового дуплексного сканування (УЗДС) через 12 міс в одного пацієнта відзначена
часткова реканалізація великої підшкірної вени (ВПВ). Повна фіброзна трансфор&
мація коагульованих венозних стовбурів досягнута у 95,24% пацієнтів. Тривалість
лікування хворого у стаціонарі після операції зменшилася з (4,8 ± 0,8) до (1,2 ± 0,1)
дня (р<0,001).
Ключові слова: хронічні захворювання вен; флебектомія; ендовазальна лазерна
коагуляція.

Abstract
The results of treatment of 58 patients, suffering chronic diseases of the lower extrem&
ities veins, were analyzed. In 28 patients a vertical reflux was eliminated using endovas&
cular laser coagulation, in 32 patients — a standard phlebectomy in accordance to
Babcock method was performed. The complications rate was compared as well as the
term of the patients' stationary treatment. After elimination of endovascular laser coag&
ulation the complications rate and severity is significantly lesser, than after a standard
phlebectomy. In accordance to the ultrasonographic duplex scanning data in 12 mo in
one patient a partial recanalization of large subcutaneous vein was noted. A total fibrous
transformation of the coagulated venous trunks was achieved in 95.24% of the patients.
Duration of postoperative stationary treatment have had reduced from (4.8 ± 0.8) to
(1.2 ± 0.1) days (р<0.001).
Кeywords: chronic diseases of veins; phlebectomy; еndovascular laser coagulation.

сифікацією СЕАР (Сlinical Etiological
Anatomical Pathophysiological). Вік
хворих від 25 до 68 років, у середнь
ому (43,2 ± 3,6) року.
Всім пацієнтам проводили УЗДС
з використанням апарата Hitachi HA
700 (Японія) з набором датчиків з
частотою в діапазоні 2,5 — 12 МГц. В
усіх пацієнтів виявлений рефлюкс
по ВПВ.

Пацієнти розподілені на 2 групи.
У 28 хворих (І група) вертикальний
рефлюкс усунутий за методом ЕВЛК,
у 32 (ІІ група) — виконана флебек
томія за Бебкоком.
У І групі було 9 (32,14%) чоловіків
і 19 (67,86%) жінок. Клас С2 відзначе
ний у 16 хворих, С3 — у 3, С4 — у 4,
С5 — у 2, С6 — у 3. Діаметр ВПВ від 8
до 10 мм, у середньому (8,6 ± 0,6) мм.
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Ïîð³âíÿëüíà îö³íêà ïîá³÷íèõ ðåàêö³é òà óñêëàäíåíü
Ïîá³÷í³ ðåàêö³¿ òà óñêëàäíåííÿ

²íòåíñèâíèé á³ëü ó ÍÊ ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Êðîâîòå÷à ç ëîæà ÂÏÂ
Ãåìàòîìà ëîæà ÂÏÂ
²íô³ëüòðàò
Íàáðÿê ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Ïàðåñòåç³ÿ, ã³ïåñòåç³ÿ
Ðåêàíàë³çàö³ÿ ÂÏÂ

ЕВЛК здійснювали як етап хірургіч
ного втручання після кросектомії,
перев'язування і пересічення не
спроможних пронизних вен. Вико
ристовували діодну лазерну систему
Dornier MedTech Medilas D Lite
Beam+ 1470 (Німеччина). Втручання
проводили під контролем УЗДС, з за
стосуванням світловодів Dornier
MedTech в постійному режимі, по
тужність 12 — 15 Вт, швидкість екст
ракції світловода 0,5 см/с.
У ІІ групі було 11 (34,38%) чо
ловіків і 21 (65,62%) жінка. Клас С2
відзначений у 19 хворих, С3 — у 2,
С4 — у 6, С5 — у 2, С6 — у 3.
Діаметр трофічних виразок у па
цієнтів за класу С6 в обох групах не
перевищував 4 см.
В усіх пацієнтів оперативне втру
чання виконували під монолате
ральною спінальною анестезією. У
пацієнтів І групи навколо стовбура
ВПВ здійснювали футлярну гідро
компресію охолодженим ізотоніч
ним розчином натрію хлориду з ме
тою захисту навколишніх тканин від
термічного ушкодження та створен
ня оптимальних умов для енер
говпливу. Об'єм розчину визначали
індивідуально, у середньому 800 мл.
Всім пацієнтам після операції при
значали тривалу еластичну ком
пресію оперованої кінцівки в ком
плексі з флеботропною терапією.
Критеріями оцінки результатів
лікування були: наявність інтенсив
ного больового синдрому, утворен
ня після операції гематом, інфільт
ратів, наявність парестезії, гіпестезії,
тривалість лікування хворого у ста
ціонарі. Стабільність оклюзії ВПВ
після ЕВЛК оцінювали на підставі да
них УЗДС у строки 7 діб, 1, 3, 6 і 12
міс.

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
I
II
àáñ.
%
àáñ.

–
–
–
3
–
2
1

–
–
–
2,89
–
7,14
3,57

29
3
12
15
5
12
–

%

90,63
9,37
37,50
14,71
15,62
37,50
–

Статистична обробка отрима
них результатів проведена з викори
станням параметричних методів за
стандартною методикою. Відмінно
сті вважали статистично значущими
за р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Порівняльна оцінка побічних ре
акцій та ускладнень в двох групах
представлена у таблиці.
Пацієнти І групи скаржилися на
незначний та нетривалий біль після
операції, що локалізувався в ділянці
рани пахвинної ділянки. Для його
усунення застосовували таблетовані
аналгетики протягом 6 — 12 год. Від
сутність інтенсивного болю давала
можливість активізувати пацієнтів
вже через 1 год після операції, що
було дієвим способом профілактики
тромбоемболічних ускладнень. У ІІ
групі у 29 (90,63%) пацієнтів виник
значний больовий синдром не тіль
ки в ділянках операційних ран, а й
по ходу видаленої вени. Це, з одного
боку, потребувало призначення нар
котичних аналгетиків, з іншого —
перешкоджало ранній активізації
пацієнтів. Профілактична антикоа
гулянтна терапія проведена у 18
пацієнтів.
Після виконання зондової фле
бекстракції у 15 (46,88%) хворих ви
никла гематома в рановому каналі,
що спричинене відривом приток
ВПВ. При цьому у 3 (9,7%) пацієнтів,
незважаючи на перев'язування ос
новних приток та інші заходи гемо
стазу, виникла кровотеча з ложа
ВПВ. У деяких ситуаціях відзначали
відрив вени від зонда, що зумовлю
вало необхідність застосування до
даткового розрізу, підвищувало
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травматичність та погіршувало кос
метичний ефект операції.
Помірні інфільтрати по ходу коа
гульованих вен при виконанні ЕВЛК
виявлені у 3 (2,89%) хворих, інфільт
рати по ходу ВПВ після флебектомії
утворилися у 12 (37,50%).
Набряків по ходу коагульованих
вен в І групі не було, у ІІ групі набряк
тканин в ділянці стегна або гомілки
відзначений у 5 (15,62%) хворих. Па
рестезія і гіпестезія по ходу коагуль
ованих вен в І групі виникли у 2
(7,14%) хворих, через кілька тижнів
самостійно зникли. У ІІ групі пору
шення чутливості шкіри відзначені у
12 (37,50%) хворих. Причиною цьо
го була травматизація зондом під
час флебектомії гілок підшкірного
нерва (n.saphenus) через тісні топо
графоанатомічні зв'язки з ВПВ.
В усіх хворих за С5 функціональ
ного класу відзначений регрес клі
нічних проявів, за С6 функціональ
ного класу — епітелізацію трофіч
них виразок у строки до 30 діб після
оперативного лікування.
Аналіз частоти і характеру ус
кладнень у хворих обох груп свід
чив, що в І групі не тільки набагато
менша частота ускладнень, а й їх
тяжкість незначна у порівнянні з та
кою у ІІ групі, що свідчило про пере
ваги ЕВЛК у порівнянні з стандарт
ною флебектомією. За даними УЗДС,
на 7—му добу, через 1, 3 і 6 міс після
ЕВЛК спостерігали повну оклюзію
коагульованих стовбурів. Через 12
міс оцінені результати оклюзії ВПВ у
21 пацієнта, в 1 (4,76%) з них виявле
на часткова реканалізація ВПВ.
Таким чином, у віддаленому пері
оді повна фіброзна трансформація
коагульованих венозних стовбурів
досягнута у 95,24% хворих.
Завдяки малій травматичності
ЕВЛК всі пацієнти І групи виписані в
день операції або на наступну добу,
тобто, тривалість їх лікування у ста
ціонарі після операції стеновила у
середньому (1,2 ± 0,1) дня; у ІІ групі
— від 4 до 7 днів, у середньому (4,8 ±
0,8) дня (р<0,001).
Отже, застосування ЕВЛК в
хірургічному лікуванні ХЗВ НК С2—
С6 функціонального класу забезпе
чувало значно меншу травматич
ність оперативного втручання та
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тривалість лікування хворого у ста
ціонарі. ЕВЛК є ефективним мето
дом усунення вертикального реф

люксу, у строки спостереження до
12 міс дозволяє досягти повної
фіброзної трансформації магі

стральних підшкірних вен у 95,24%
хворих.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛЕЧЕНИИ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ
Е. Ю. Тронина, П. П. Шипулин, В. И. Байдан, В. Е. Севергин, В. В. Байдан,
С. В. Агеев, А. А. Кирилюк, О. Н. Козяр, С. Д. Поляк, А. Аграхари
Одесская областная клиническая больница

POSSIBILITIES OF MODERN TECHNOLOGIES
IN THE TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA
Е. Yu. Тronina, P. P. Shipulin, V. I. Baydan, V. Е. Severgin, V. V. Baydan,
S. V. Ageyev, А. А. Кirilyuk, О. N. Kozyar, S. D. Polyak, А. Аgrakhari
Odessa Regional Clinical Hospital
настоящее время ВТО счи
тают одним из наиболее
эффективных методов при
лечении ОЭП [1 — 7].
Визуальный контроль, возмож
ность санации плевральной полос
ти с разобщением отдельных полос
тей являются неоспоримыми пре
имуществами метода видеоторако
скопии, позволяющими достичь
раннего расправления легкого с эф
фективной последующей санацией
гнойной полости.

В

Реферат
Приведены данные об использовании видеоторакоскопических операций (ВТО)
при лечении острой эмпиемы плевры (ОЭП) у 462 больных. Показана эффектив&
ность ВТО с использованием электросварочных и радиочастотных хирургических
комплексов с возможностью устранения легочно—плевральных свищей. Положи&
тельный клинический эффект отмечен у 443 (95,9%) больных, длительность лече&
ния в стационаре составила в среднем 11,1 дня. Осложнения возникли у 19 (4,1%)
больных. Все пациенты живы.
Ключевые слова: острая эмпиема плевры; видеоторакоскопические операции;
декортикация; легочно—плевральный свищ.

Abstract
The data, concerning videothoracoscopic operations application in the acute pleural
empyema treatment in 462 patients, were adduced. Efficacy of videothoracoscopic
operations, using electrowelding and radiofrequency surgical complexes with possibil&
ity to eliminate pulmonary—pleural fistulas, was shown. Positive clinical effect was
noted in 443 (95.9%) patients, duration of stationary treatment have constituted 11.1
days at average. The complications have had occurred in 19 (4.1%) patients. All the
patients are alive.
Кeywords: acute pleural empyema; videothoracoscopic operations; decortication;
pulmonary—pleural fistula.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ВТО по поводу ОЭП выполнены у
462 больных в возрасте от 18 до 82
лет, в том числе 365 мужчин и 97
женщин.
Постпневмоническая ОЭП отме
чена у 389 (84,2%) больных, у 73
(15,8%) — причиной ОЭП было ту
беркулезное поражение плевры, на
гноившийся свернувшийся пост
травматический гемоторакс, злока
чественные опухоли.
У 368 (79,6%) больных диагнос
тирована ОЭП І и ІІ стадии (по Г. И.
Лукомскому [8]) в виде фиброзного
и фибринозно—гнойного процесса,
у 94 (20,4%) — пролиферация фиб
робластов (ІІІ стадия). Ограничен
ный гнойный процесс отмечен у
264 (57,1%) больных, тотальный и
субтотальный — у 198 (42,9%).
Всем больным проведены поли
позиционное рентгенологическое
исследование и компьютерная то
мография (КТ) органов грудной по
лости. Помимо общеклинических и
рентгенологических методов, вы

полняли бронхоскопию и бактери
ологическое исследование плев
рального экссудата.
По результатам бактериологиче
ского исследования у 284 больных
выявлена грамотрицательная мик
рофлора, Pseudomonas aeruginosa —
у 242 (52,3%), Escherichia coli — у 42
(9,2%), Proteus vulgaris — у 8 (1,7%); у
58 — грамположительная микро
флора, Staphylococcus aureus — у 31
(6,8%), Streptococcus pneumoniaе —
у 27 (5,8%). У 112 (24,2%) больных
патогенная микрофлора не выявле
на.
Показаниями к выполнению
ВТО по поводу ОЭП было наличие
острого гнойного процесса с от
дельными полостями при неэффек
тивности дренирования, выявление
легочно—плевральных свищей.
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В качестве обезболивания при
выполнении ВТО использовали ме
стную анестезию — у 327 (70,7%)
больных, эндотрахеальный наркоз с
выключением из дыхания опериру
емого легкого — у 135 (29,3%). Опе
рации выполняли с применением
бокового доступа. При местной ане
стезии анестетик вводили в зону ус
тановления торакопортов и места
возможного дополнительного дре
нирования. Эндоскопические инст
рументы располагали в виде треу
гольника "лицом к цели", что позво
ляло избежать "эффекта фехтова
ния".
При ограниченной ОЭП точки
введения торакопортов выбирали
индивидуально, в зависимости от
результатов рентгенологического
исследования и КТ.
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ВТО выполняли с использовани
ем эндоскопических комплексов
"Эндомедиум" и "Olympus" со стан
дартным набором эндоскопических
инструментов.
При необходимости устранения
легочно—плевральных свищей и
выполнения краевой резекции лег
кого в целях биопсии либо резек
ции участков деструкции использо
вали электросварочные хирургиче
ские комплексы "Liga Sure ValleyLab"
с набором зажимов "Covidien" и ЕК
— 300 М1 с зажимами "Stark—
Medical", а также радиочастотный
сварочный комплекс "Фотек—150" с
монополярными электродами диа
метром 2 мм и электрохирургичес
кими зажимами. В некоторых ситуа
циях для резекции легкого исполь
зовали
эндостеплер
Ethicon
"Endopath Echelon 60".
Объем ВТО по поводу ОЭП вклю
чал аспирацию экссудата, тщатель
ную ревизию плевральной полости
под визуальным контролем, удале
ние фибрина и разрушение пере
мычек, что позволяло объединить
отдельные полости в единую. При
необходимости выполняли декор
тикацию легкого с плеврэктомией.
При выполнении радиочастот
ной электрокоагуляции термовоз
действие осуществляли до появле
ния коагуляционного струпа, герме
тизирующего свищ.
Выполнение атипичной резек
ции легкого не входило в обязатель
ный объем оперативного вмеша
тельства по поводу ОЭП. Показания
к такой операции возникали при не
обходимости морфологического
исследования ткани легкого для ис
ключения туберкулезной либо зло
качественной природы ОЭП. В не
которых ситуациях резекцию легко
го выполняли при обнаружении в
кортикальном слое очагов деструк
ции ткани.
Технические особенности резек
ции легкого существенно не отлича
лись от общепринятых и заключа
лись в прошивании ткани органа
эндостеплером либо электросва
рочным зажимом с последующим
извлечением резецированного уча
стка через одну из ран от торако
порта.
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Операцию завершали промыва
нием плевральной полости раство
рами антисептиков с контролем
герметичности и направленным
дренированием под визуальным
контролем с использованием двух
дренажей.
Обязательным было применение
после операции систем активной
аспирации содержимого плевраль
ной полости, также проводили ее
санацию.
Всем больным также проводили
комплексное лечение, включавшее
антибактериальную, дезинтоксика
ционную, кардиотропную, иммуно
модулирующую терапию.
Критериями удаления дренажей
считали полное расправление лег
кого, подтвержденное данными
рентгенологического исследования,
прекращение экссудации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Положительный клинический
эффект достигнут у 428 (92,6%)
больных, длительность лечения в
стационаре составила в среднем
11,1 дня, что соответствовало дан
ным других авторов [1 — 3, 6], одна
ко при ОЭП III типа продолжитель
ность лечения больного в стациона
ре увеличивалась до 19,4 дня.
Методом выбора анестезии при
выполнении ВТО является общее
обезболивание [1 — 7], однако наш
опыт свидетельствует о возможнос
ти у значительного числа больных
использовать местную анестезию.
Это особенно актуально у ослаблен
ных больных при высоком риске
наркоза.
Правильное выполнение ВТО по
поводу ОЭП под местной анестези
ей позволяет эффективно и безбо
лезненно осуществить эндотора
кальные манипуляции. При необхо
димости вмешательство дополняли
биопсией плевры, к предполагае
мой зоне биопсии трансторакально
вводили раствор анестетика.
Как и большинство других авто
ров [1, 4], мы считаем принципиаль
но важным объединение отдельных
полостей в единую, что обеспечива
ет скорейшее расправление легкого.
При невыполнении этого стандарта

ВТО недренированные инфициро
ванные полости являются источни
ком возникновения рецидива ОЭП.
Одной из существенных особен
ностей течения ОЭП является обра
зование мелких плевро—легочных
свищей вследствие вскрытия легоч
ных абсцессов. Наличие таких сви
щей препятствует своевременному
расправлению легкого, что обуслов
ливает появление остаточных поло
стей и переход процесса в хрониче
ский [3, 6, 7]. В связи с этим нами
предложена методика радиочастот
ной электросварки легочно—плев
ральных свищей. Для этого исполь
зовали аппарат Фотек—150 и моно
полярный электрод диаметром 2
мм, который вводили в устье свища
и выполняли радиочастотную элек
трокоагуляцию свища и окружаю
щей висцеральной плевры, мощ
ность 30 Вт, экспозиция 30 — 40 с.
Термовоздействие осуществляли до
появления коагуляционного струпа,
герметизирующего свищ.
Опыт подобных операций пока
невелик, что не позволяет оценить
их эффективность. У 198 (42,8%)
больных удалось устранить сброс
воздуха. Метод нуждается в дальней
шей разработке, он может быть эф
фективным при лечении легочно—
плевральных свищей. При наличии
крупных или множественных сви
щей радиочастотное термовоздей
ствие может быть недостаточно эф
фективным, при этом перспективно
применение VAC—терапии (Vacuum
—Assisted Closure Therapy) с исполь
зованием в плевральной полости
полиуретановой губки, созданием в
полости отрицательного давления
[9]. Пломбировка гнойной полости
способствует появлению грануля
ций и устранению мелких свищей,
однако требует выполнения повтор
ного оперативного вмешательства.
У одного больного в целях устране
ния остаточной полости под эндо
скопическим контролем ее пломби
ровали рассасывающейся гемоста
тической губкой, что позволило до
стичь положительного результата.
Однако использование гемостати
ческой губки для пломбировки
крупных остаточных полостей не
достаточно эффективно, перспек
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тивной является разработка мето
дик VAC—терапии.
У некоторых больных причиной
ОЭП было туберкулезное или опу
холевое поражение [2]. Эндоскопи
ческая краевая резекция легкого в
таких ситуациях может быть оправ
дана, поскольку позволяет устано
вить морфологическую природу па
тологического процесса, однако
микробиологическое исследование
резецированных участков легкого
считают дорогостоящим и малоэф
фективным [10]. При наличии пери
ферически расположенной зоны
деструкции ткани легкого возмож
но осуществить резекцию этих уча
стков. Использование для этих це
лей эндостеплеров и механического
шва удобно, однако достаточно до
рого [10]. В связи с этим, мы осуще
ствляли электросварочную и радио
частотную резекцию легкого с ис
пользованием упомянутых аппара
тов. Последовательное сваривание и
рассечение паренхимы легкого
обеспечивает достаточно надежный

аэрогемостаз. При этом зона резек
ции располагается вне инфильтри
рованной паренхимы легкого.
При сравнительной оценке ме
ханической и электросварочной ре
зекции существенные различия
этих методов не выявлены. При
этом объем вмешательства был ог
раничен атипичной резекцией лег
кого.
Несмотря на наличие тяжелого
гнойного процесса в плевральной
полости, осложнения ВТО относи
тельно редки, что соответствует
данным других авторов [1 — 3, 5 —
7]. В нашем наблюдении осложне
ния возникли у 28 (6,1%) больных,
отмечены стойкие остаточные по
лости с рецидивом бронхиальных
свищей, нагноение ран торакопор
тов.
После выполнения ВТО по пово
ду ОЭП все пациенты живы.
Неудовлетворительные результа
ты лечения с переходом в хроничес
кую форму наблюдали у 34 (7,4%)
больных, что обусловлено прогрес

сированием гнойного процесса в
плевральной полости, наличием не
устраненных легочно—плевраль
ных свищей.

ВЫВОДЫ
1. ВТО являются высокоэффек
тивным методом лечения ОЭП, поз
воляющим предотвратить переход
процесса в хроническую стадию.
2. Использование местной анес
тезии позволяет существенно рас
ширить возможности ВТО.
3. Разобщение гнойных полос
тей с санацией плевральной полос
ти и устранением легочно—плев
ральных свищей являются основны
ми этапами ВТО по поводу ОЭП.
4. Необходимы дальнейшая раз
работка и обоснование показаний к
применению эндоскопической ре
зекции и методик пломбировки ос
таточных полостей с устранением
бронхо—плевральных свищей.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ДОНОРСЬКИХ РАН
У ПОТЕРПІЛИХ ПРИ ОПІКАХ
В. І. Перцов, О. Л. Одностеблиця, О. В. Пономаренко
Запорізький державний медичний університет,
Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, м. Запоріжжя

MODERN APPROACHES TO TREATMENT OF A DONOR'S
WOUNDS IN THE INJURED PERSONS WITH THE BURNS
V. І. Pertsov, О. L. Оdnosteblytsya, О. V. Ponomarenko
Zaporizhzhya State Medical University,
Municipal Clinical Hospital of Emergency Medical Care, Zaporizhzhya
піки шкіри є одним з най
більш частих видів побуто
вої та виробничої травми
[1].
Єдиним патогенетичним мето
дом лікування глибоких опіків є опе
ративний. Методом вибору лікуван
ня глибоких опіків у більшості по
терпілих є трансплантація ауто
шкіри.
Після виділення трансплантата
утворюється рана, що потребує ліку
вання. Швидкість і якість загоєння
донорських ран є критеріями оцін
ки ефективності аутопластичних
операцій, як і приживлення клаптя
шкіри [1, 2].
В цілому, за даними літератури,
епітелізація донорських ділянок
після виділення клаптя шкіри для ау
тодермопластики ускладнюється
нагноєнням ран і тривалим їх за
гоєнням у 5 — 70% спостережень [2
— 4]. За тривалого загоєння до
норських ран утворюються гіперт
рофічні і келоїдні рубці [4].
В останні роки дослідники ак
тивно вивчають процеси перекис
ного окиснення ліпідів (ПОЛ) у
зв'язку з їх участю у формуванні
різних патологічних станів. Це знач
ною мірою пов'язане з ушкоджую
чим впливом продуктів ПОЛ, що ви
никають внаслідок активації проок
сидантно—антиоксидантної систе
ми організму як відповідь на пору
шення цілісності клітин і тканин,
оскільки саме вільні радикали віді
грають значну роль у патогенезі ек
судативно—деструктивних проце
сів у рані [5]. Системну активацію
ПОЛ вважають пусковим механіз

О

hirurgiya.com.ua

Реферат
Вивчений вплив запропонованого методу лікування з використанням антиокси&
дантної терапії хворих з опіками на швидкість і ефективність загоєння донорських
ран кінцівок. У хворих контрольної групи проводили стандартне лікування до&
норських ран кінцівок, основної — лікування доповнювали лімфотропним введен&
ням антиоксидантного препарату Мексидол. Завдяки застосуванню запропонова&
ного методу загоєння ран у потерпілих основної групи відбувалося значно швид&
ше, ніж у хворих контрольної групи, при цьому ускладнення загоєння ран не було.
Ключові слова: опіки; оперативне лікування; донорські рани; антиоксидантна си&
стема; антиоксиданти.

Abstract
The impact of the treatment method proposed, using antioxidant therapy in patients,
suffering the burns, on the speed and efficacy of the donor's wounds healing in their
extremities was studied. In a control group of patients a standard treatment of the
donor's wounds in extremities was conducted, while in the main group of patients the
treatment was added with lymphotropic injection of antioxidant preparation Mexidol.
Due to application of the method proposed, the wounds healing in the main group of the
injured persons have had occurred significantly faster, than in the patients of a control
group, and the complications of the wounds healing were absent.
Кeywords: burns; operative treatment; donor's wounds; аntioxidant system; аntioxi&
dants.

мом реакції адаптації на стрес
будь—якого ґенезу (запалення, гіпо
ксію, травму, операцію тощо). При
цьому відбувається виснаження ан
тиоксидантного потенціалу орга
нізму. За таких умов перевагу в ліку
ванні слід віддавати антиоксидантам
[6, 7].
Мета роботи: вивчення впливу
антиоксидантів, застосованих у ран
ньому післяопераційному лікуванні,
на швидкість загоєння донорських
ран кінцівок при хірургічному ліку
ванні опіків.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 50 потерпілих з опіка
ми, в тому числі чоловіків — 28
(56%), жінок — 22 (44%).

Віком від 18 до 30 років було 5
(10%) хворих, від 31 до 40 років — 8
(16%), від 41 до 50 років — 7 (14%),
від 51 до 60 років — 11 (22%), від 61
до 70 років — 9 (18%), від 71 до 80
років — 8 (16%), старше 80 років — 2
(4%).
Опіки площею від 1 до 5% площі
тіла виявлені у 23 (46%) потерпілих,
6 — 10% — у 13 (26%), 11 — 20% — у
12 (24%), понад 20% — у 2 (4%).
Площа донорської ділянки ста
новила від 1 до 3% площі тіла у 31
(62%) хворого, 4 — 6% — у 15 (30%),
7 — 10% — у 3 (6%), понад 20% — в 1
(2%). В усіх потерпілих клапоть
шкіри забирали з нижніх або верх
ніх кінцівок.
У 26 пацієнтів (контрольна гру
па) проведене стандартне лікування
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донорських ран за відкритим мето
дом. Відразу після операції на до
норські рани накладали шар марлі,
поверх якого щільно прибинтовува
ли ватно—марлеву пов'язку, через 6
— 24 год після операції її знімали.
Рану, закриту одним шаром марлі,
підсушували лампою солюкс або фе
ном. У 24 пацієнтів (основна група)
стандартне лікування доповнювали
лімфотропним введенням антиок
сиданту Мексидол за запропонова
ною схемою (пат. України 53573).
Антиоксидант Мексидол лімфот
ропно вводили в дозі 100 мг (2 мл) 1
раз на добу протягом 3 діб, почина
ючи з дня оперативного втручання.
Здійснювали непряме ендолім
фатичне введення препарату в ді
лянці першого міжпальцевого про
міжку на нижній кінцівці та третього
міжпальцевого проміжку — на верх
ній кінцівці, залежно від розташу
вання донорських ран.
Спочатку вводили провідник лі
карського засобу (гепарин 5000
ОД), через 3 — 5 хв через ту саму гол
ку іншим шприцем (для запобігання
взаємодії препаратів на стінці шпри
ца) — вводили антиоксидант Мекси
дол 5% у дозі 100 мг (2 мл).
За основними параметрами гру
пи зіставні. Лікувальний ефект оці
нювали за зникненням больового
синдрому, наявністю ускладнень за
гоєння рани, швидкістю епітелізації
ранової поверхні.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Під час спостереження встанов
лено, що використання запропоно
ваного способу лікування сприяло
більш швидкому загоєнню ран у
хворих основної групи, ніж у кон
трольній групі. Так, повну епітеліза
цію донорських ран у хворих кон
трольної групи відзначали через 10
— 23 доби, у середньому 14,6 доби, у
3 пацієнтів виникли ускладнення за
гоєння ран (нагноєння, затримка
епітелізації). Епітелізацію донорсь
ких ран у хворих основної групи
спостерігали через 7 — 15 діб, у се
редньому 10,4 доби, при цьому ус
кладнень загоєння ран не було. От
же, частота ускладнень становила у
контрольній групі 12,5%. Загоєння
донорських ділянок у хворих основ
ної групи відзначали на 4,2 доби, або
на 28,8% швидше, ніж у пацієнтів
контрольної групи.
На нашу думку, ендолімфатич
ний спосіб введення лікарських за
собів має такі беззаперечні перева
ги.
1. Можливість більш прицільного
введення лікувальних засобів до во
гнища ураження.
2. Тривале збереження концент
рації лікарських засобів у тканинах
та рідких середовищах організму,
що дозволяє зменшити добову та
курсову дози препарату у 2 — 3 рази.

3. Препарат досягає тканин—
мішеней, минаючи систему ворітної
вени печінки, не відбувається його
інактивація.
4. Ефект терапії доповнюється
патогенетичною дією посиленого
лімфатичного дренування у зоні по
шкодження. Усунення блоку відтоку
лімфи сприяє стимуляції імунної
відповіді організму.
5. Значно зменшується вартість
лікування.
6. Легкість та можливість застосу
вання методу на всіх етапах лікуван
ня.
Таким чином, впровадження за
пропонованого способу лікування
донорських ран дозволило приско
рити їх загоєння, зменшити частоту
ускладнень загоєння ран, тривалість
відновлення шкіри, а, отже, трива
лість лікування хворих у стаціонарі,
зменшити вартість лікування завдя
ки зменшенню добової та курсової
доз антиоксиданту.
Попередній аналіз результатів за
стосування нового підходу до ліку
вання донорських ран кінцівок свід
чить про перспективність продов
ження досліджень. Важливим чин
ником є мінімальні травматичність і
ризик такого методу, а також достат
ня доступність для практичного за
стосування щодо техніки виконання
й забезпечення.
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УДК 612.313—092.4:616.33—089.87

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДЧЕЛЮСТНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ
ЖЕЛУДКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
А. Ю. Усенко, Д. К. Косенко, И. М. Савицкая
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев,
Институт стоматологии НАМН Украины, г. Одесса

STUDYING OF MORPHOLOGICAL PECULIARITIES
OF SUBMANDIBULAR SALIVARY GLANDS AFTER GASTRIC
RESECTION IN EXPERIMENT
А. Yu. Usenko, Д. К. Коsenko, I. М. Savitskaya
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev,
Institute of Stomatology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Odessa
езекция желудка (РЖ) явля
ется достаточно частой хи
рургической
операцией,
выполняемой по поводу
злокачественных опухолей, язвы
желудка [1 — 4]. В настоящее время
гастрэктомию
применяют
для
уменьшения объема желудка у паци
ентов при ожирении [5, 6]. Частич
ная РЖ у большинства больных не
обусловливает нарушение функции
пищеварения, однако часто возни
кают осложнения [7].
Вместе с тем, данных литературы
о влиянии РЖ на возникновение
стоматологических заболеваний
недостаточно, практически отсутст
вуют публикации о ее влиянии на
состояние и функциональную ак
тивность слюнных желез.
Одним из важных моментов до
казательной медицины являются
экспериментальные исследования, в
том числе при резекции внутрен
них органов [8, 9]. Поэтому мы по
считали целесообразным провести
исследования на лабораторных жи
вотных.
В эксперименте изучено влияние
РЖ на состояние ПНЧСЖ с приме
нением гистологических и гистохи
мических методов исследования.

Р
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Реферат
Изучено влияние резекции желудка (РЖ) на состояние поднижнечелюстной слюн&
ной железы (ПНЧСЖ) с применением гистологических и гистохимических мето&
дов исследования в эксперименте. Относительная масса ПНЧСЖ после РЖ
уменьшалась, отмечено увеличение секреторной функции желез, вместе с тем
выявлены изменения в их строме. Существенные дистрофические изменения в
строме и паренхиме ПНЧСЖ после РЖ могут обусловливать выраженные наруше&
ния их функции.
Ключевые слова: резекция желудка; изменения слюнных желез; гистологичес&
кие исследования; эксперимент.

Abstract
The impact of gastric resection on the submandibular salivary gland (SSG) state, using
histological and histochemical methods of investigation in experiment, was studied up.
A relative mass of a SSG after gastric resection conduction have had reduced, and the
accompanying changes in stroma were revealed with the gland's secretion enhance&
ment. Essential dystrophic changes in the SSG parenchyma and stroma after gastric
resection conduction may cause a pronounced disorders of their function.
Кeywords: gastric resection; changes of salivary glands; histological investigations;
experiment.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены на по
ловозрелых белых крысах (возраст
3,5 — 4 мес). У крыс контрольной
группы не выполняли оперативное
вмешательство, у животных основ
ной группы — осуществляли РЖ.
Перед включением в экспери
мент у животных обеих групп не вы
являли существенных отклонений

поведенческих реакций и массы те
ла.
Перед выведением из опыта жи
вотных осматривали, взвешивали,
изучали состояние слизистой обо
лочки полости рта и зубов, пальпи
ровали большие слюнные железы.
Животных выводили из экспери
мента путем введения тиопентал—
натрия (20 мг/кг) и тотального кро
вопускания. Осуществляли верти
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Îòíîñèòåëüíàÿ ìàññà ñëþííûõ æåëåç ó æèâîòíûõ ïîñëå ÐÆ
Ïîêàçàòåëü

Îòíîñèòåëüíàÿ ìàññà ñëþííûõ æåëåç
îêîëîóøíîé
ÏÍ×ÑÆ
ïîäúÿçû÷íîé
Ñóììàðíàÿ ìàññà ñëþííûõ æåëåç
кальный разрез в области передней
поверхности шеи, осматривали
слюнные железы (околоушные, под
челюстные и подъязычные) с после
дующей их экстирпацией. Опреде
ляли массу всех слюнных желез и
выражали ее в процентах по отно
шению к общей массе тела живот
ных. ПНЧСЖ отбирали для гистоло
гического и гистохимического ис
следования.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ, % ê îáùåé ìàññå òåëà
æèâîòíûõ â ãðóïïàõ (x ± m)
êîíòðîëüíîé
îñíîâíîé

0,143 ± 0,013
0,151 ± 0,010
0,026 ± 0,001
0,320 ± 0,026

0,139 ± 0,012
0,187 ± 0,014
0, 021 ± 0,001
0,347 ± 0,028

Для гистологических исследова
ний фрагменты ПНЧСЖ фиксиро
вали в 4—7% растворе нейтрального
формальдегида, уплотняли путем за
ливки в парафин по общепринятой
методике.
Срезы толщиной 5 — 8 мкм, по
лученные с помощью санного и ро
торного микротомов, окрашивали
гематоксилином Эрлиха и эозином,
для изучения коллагеновых волокон

Рис. 1.
Микрофото.
ПНЧСЖ крысы контрольной группы.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×100.

Рис. 2.
Микрофото.
ПНЧСЖ крысы основной группы.
Увеличение количества слизистых
концевых (секреторных) отделов.
ШИК&реакция.
Ув. ×100.

Рис. 3.
Микрофото.
ПНЧСЖ крысы основной группы.
Уплотнение стромы.
Окраска пикрофуксином по ван Гизон.
Ув. ×400.

Рис. 4.
Микрофото.
ПНЧСЖ крысы основной группы.
Увеличение диаметра выводных
протоков.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×400.
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соединительной ткани — по ван Ги
зон [10].
Гистохимический метод приме
няли для определения содержания
полисахаридов с использованием
принципа ШИК—реакции. Полиса
хариды выявляли путем реакции
окисления спиртных групп, кото
рые преобразуются в альдегидные
группы, с последующим отождеств
лением путем цветной реакции с ре
агентом Шифф. По данным цитохи
мических исследований в морфоло
гически одинаковых клетках обна
ружены существенные химические
и ферментные различия [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Внешний вид и структура слюн
ных желез у интактных животных и
после РЖ в целом заметно не разли
чались, за исключением 2 наблюде
ний дистрофических изменений в
ПНЧСЖ после гастрэктомии.
Результаты изучения массы
слюнных желез представлены в
таблице. Поскольку слюнные желе
зы являются парным органом, опре
деляли их суммарную массу.
Наиболее выраженные различия
по сравнению с контрольной груп
пой наблюдали в ПНЧСЖ, что про
являлось увеличением их массы.
Предполагаем, что увеличение мас
сы слюнных желез было компенса
торным, поскольку секреция желу
дочного сока после РЖ уменьша
лась, для ускорения переваривания
пищи активизировался ее началь
ный этап — в полости рта.
Для обоснования этого предпо
ложения проведены дополнитель
ные исследования, в частности, мор
фологическое изучение ПНЧСЖ.
Следует отметить, что ПНЧСЖ —
единственные слюнные железы, ко
торые функционируют круглосу
точно. Паренхима слюнной железы
— совокупность клеточных элемен
тов, осуществляющих специфичес
кую функцию (секрецию слюны),
тесно взаимосвязана с ее соедини
тельнотканным остовом — стромой,
или интерстициальной тканью. По
этому изучали изменения как в сек
реторной части железы, так и в
строме.
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По данным гистологических ис
следований, у крыс контрольной
группы не выявлены существленные
изменения в строме и паренхиме
ПНЧСЖ (рис. 1). В ПНЧСЖ крыс, как
и человека, выделяют белковые, сли
зистые и смешанные концевые от
делы. Слизистые концевые отделы
при окраске гематоксилином и эо
зином выглядят более светлыми на
фоне паренхимы железы. По дан
ным ШИК—реакции, позволяющей
выявить в ткани гликопротеины, по
лисахариды, некоторые мукополи
сахариды, гликолипиды и некото
рые жирные кислоты, получен по
ложительный ответ: слизистые от
делы и мукоциты смешанных отде
лов окрашены в малиновые тона,
что свидетельствовало о слизистой
дистрофии эпителия железы.

У крыс после РЖ в ПНЧСЖ отме
чено увеличение количества ШИК—
позитивных секреторных отделов
(рис. 2), на некоторых участках
стромы железы — разрастание и уп
лотнение (рис. 3), на других — изме
нения отсутствовали. Отмечено рас
ширение просвета некоторых про
токов, отек стромы (рис. 4). Таким
образом, после РЖ отмечено увели
чение секреторной функции желез
и изменения в их строме.
Результаты гистологических и
гистохимических
исследований
ПНЧСЖ соответствовали данным,
полученным при изучении их массы
и свидетельствовали, что после РЖ
увеличивается секреторная актив
ность слюнных желез. Наряду с этим
выявлены дистрофические измене
ния стромы железы (отек, перерож
дение).

Мы считаем это неблагоприят
ным фактором. Во—первых, гипер
функция способствует быстрому ис
тощению железы с последующей ги
пофункцией, что подтверждено в
экспериментальных исследованиях
других авторов [12]. Отек стромы
железы обусловливает ее перерож
дение и разрастание, сдавление вы
водных протоков. Гипофункция в
такой ситуации может быть обус
ловлена уменьшением как слюнооб
разования, так и слюноотделения.
Таким образом, после РЖ выяв
лены существенные изменения в
строме и паренхиме слюнных же
лез, что обусловливает выраженные
нарушения их функции.
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СРАЩЕНИЕ ДЕФЕКТА КОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
РАДИАЛЬНОЙ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ УДАРНО—
ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Г. И. Герцен, Се—Фей, Р. М. Остапчук, А. В. Лесовой, В. В. Жеребчук
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

THE BONE DEFECT HEALING UNDER THE INFLUENCE
OF RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK—WAVE THERAPY
IN EXPERIMENT
G. I. Gertsen, Se—Fey, R. М. Оstapchuk, А. V. Lesovoy, V. V. Zherebchuk
National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk of Ministry of Health of Ukraine, Kiev
многочисленных исследо
ваниях отмечена эффектив
ность ЭУВТ в лечении план
тарной энтезопатии, фас
циита, адгезивного капсулита, каль
цифицирующего тендинита плеча,
эпикондилита, стилоидита, апонев
розита [1, 2]. Высокая энергия фоку
сированной ЭУВТ может "стимули
ровать" сращение кости при гипер
пластическом псевдоартрозе, не
сросшихся переломах, замедленном
сращении переломов костей [3, 4].
Этот эффект обусловлен образова
нием микротрабекулярных перело
мов кости, что стимулировало обра
зование костной мозоли. Отмечена
"стимуляция" сращения свежих пе
реломов костей под влиянием ЭУВТ
[5, 6].
По сравнению с фокусирован
ной радиальная ЭУВТ характеризу
ется более широкой областью воз
действия на ткани и меньшей глуби
ной проникновения. Нефокусиро
ванный механизм действия ради
альной ЭУВТ и низкий уровень ее
энергии практически исключают
возможность повреждения тканей
[1]. Радиальная ЭУВТ, воздействуя на
ткани, запускает различные реак
тивные процессы, активирует внут
ренние компенсаторные реакции
организма [7]. В единичных экспе
риментальных работах отмечена
активация образования костной
ткани под влиянием радиальной
ЭУВТ [8]. Однако отсутствует единая
точка зрения о механизме влияния
радиальной ЭУВТ на репаративную
регенерацию костной ткани.

В

Реферат
В эксперименте на 24 кролях изучены процессы репаративного остеогенеза дыр&
чатого дефекта проксимального метадиафиза большеберцовой кости под влия&
нием экстракорпоральной ударно—волновой терапии (ЭУВТ). По данным клини&
ческих, рентгенологических и морфологических исследований, проведенных в
сроки наблюдения 5, 15, 30 и 45 сут, установлено, что под влиянием ЭУВТ в кост&
ном мозге в области травмы происходят вазодилатация, выход клеток крови из
капилляров и синусоидных сосудов с образованием массивных участков костно&
го эндостального регенерата, что обеспечивает восстановление целостности
большеберцовой кости.
Ключевые слова: репаративный остеогенез; экстракорпоральная ударно—вол&
новая терапия; эксперимент.

Abstract
In experiment on 24 rabbits the processes of reparative osteogenesis in perforated
defect of proximal tibial metaphysis under the influence of extracorporеal shock—wave
therapy were studied. In accordance to data of clinical, roentgenological and morpho&
logical investiagations, conducted in terms 5, 15, 30 and 45 days of observation, there
was established, that under the influence of extracorporeal shock—wave therapy in the
bone marrow in the traumatic region a vasodilatation, as well as the blood cells exit from
capillaries and sinusoid vessels with creation of massive regions of osseous endostal
regenerate, guaranteeing the tibial integrity restoration, occurs.
Кeywords: reparative osteogenesis; extracorporeal shock—wave therapy; experi&
ment.

Целью исследования было изуче
ние в эксперименте механизма вли
яния радиальной ЭУВТ на репара
тивную регенерацию костной тка
ни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
У 24 взрослых кролей—самцов
массой тела от 2,9 до 3,4 кг проведе
ны рентгенологические и морфоло
гические исследования. Применяли
стандартную модель сквозного дыр
чатого дефекта проксимального ме
тадиафиза большеберцовой кости
во фронтальной плоскости диамет
ром 2,5 мм.
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У 12 животных (контрольная
группа) после повреждения допол
нительное воздействие на участок
травмы не применяли; у 12 (основ
ная группа) — применяли радиаль
ную ЭУВТ на участок травмы. Иссле
дования для оценки влияния этого
физического фактора на репаратив
ный остеогенез в Украине проведе
ны впервые.
Использовали аппарат для ради
альной ЭУВТ фирмы Storz Medical
(Suisse), модель MP 200 (Мастер
пульс МП 200). Частота ударов 1 —
21 Гц, рабочее давление 1 — 5 бар.
Ударная волна образуется пневма
тически (балистически). Режим ле
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чебного действия: общее число уда
ров на участок дефекта костной тка
ни за 1 процедуру 2 000, в том числе
непосредственно на дефект кости с
использованием головки для клас
сической радиальной ЭУВТ R15, ди
аметр 15 мм, максимальная энергия
0,48 мДж/мм2. Общее число лечеб
ных сеансов на курс 4, интервал
между процедурами 4 сут.
Во время эксперимента живот
ных содержали в виварии в соответ
ствии с принципами Европейской
конвенции о защите позвоночных
животных, используемых для экспе
риментальных и других научных
целей (Страсбург, 1986), Закона Ук
раины № 3447—IV от 21.02.06 "О за
щите животных от жестокого обра
щения" и биоэтических норм.
Оперативные вмешательства вы
полняли в условиях операционной
под наркозом гексеналом. В каждый
срок наблюдения (5, 14, 30, 45 сут) в
обеих группах брали по 3 кроля.
Животных выводили из экспери
мента путем введения в ушную вену
летальной дозы тиопентал—натрия.
Оперированную большеберцовую
кость иссекали, освобождали от
мышц и проводили рентгеногра
фию. Препараты фиксировали в 8%
растворе формалина. Участок с дыр
чатым дефектом большеберцовой
кости иссекали в пределах интакт
ных тканей, декальцинировали в 8%
растворе азотной кислоты, заливали
в целлоидин. Тонкие гистологичес
кие срезы окрашивали гематокси
лином и эозином, а также по ван Ги
зон.
Статистическая обработка мате
риала проведена с использованием
программного обеспечения Statisti
ca. 5.5. Нормальность распределе
ния проверяли с помощью теста
Шапиро—Уилки, статистическую
однородность двух выборок — кри
терия Стьюдента.

ми краями, без изменения структу
ры компактного и губчатого веще
ства. Периостальная и эндостальная
поверхности кости в области по
вреждения без признаков деформа
ции и формирования периосталь
ного и эндостального костеобразо
вания у животных обеих групп.
На 14—е сутки после травмы у
животных контрольной группы чет
кость краев дефекта сохранялась,
уплотнение компактного и губчато
го вещества в области травмы, как и
признаки периостального костеоб
разования, не наблюдали. У живот
ных основной группы после 4 сеан
сов ЭУВТ в области дефекта метади
афиза большеберцовой кости на
блюдали неравномерное утолщение
компактного вещества, а также уп
лотнение губчатого вещества.
На 30—е сутки после травмы у
животных контрольной группы де
фект метадиафиза был менее чет
ким, его размеры несколько умень
шились, губчатое вещество, как и
компактное, в области травмы утол
щено. У животных основной группы
в области дефекта кости выявлены
более выраженное, неравномерное
утолщение губчатого вещества
(признаки склерозирования), ло
кальное неравномерное утолщение
компактного вещества, уменьшение
размеров дырчатого дефекта, края
которого утолщены вследствие ре
паративного остеогенеза.

а
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгенологические исследова
ния. Область метадиафиза дефекта
большеберцовой кости у контроль
ных и опытных животных в сроки
наблюдения 5 сут после травмы бы
ла круглой формы, дефекты с четки
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Изменения структурно—функ
циональной организации метадиа
физа большеберцовых костей на
45—е сутки после травмы характе
ризовались неполным восстановле
нием целостности кости, у живот
ных как контрольной, так и основ
ной групп. Однако у животных кон
трольной группы дефект кости был
больше, с более четкими границами
по сравнению с таковым у живот
ных основной группы, плотность
губчатого вещества в области мета
диафиза была меньшей.
Гистологические исследования. В
сроки наблюдений 5 сут после трав
мы у животных контрольной груп
пы выявлены признаки острой ме
ханической травмы: отек костного
мозга, плазмостаз, кровенаполне
ние расширенных сосудов. Наруше
ния кровообращения в области
травмы сопровождались формиро
ванием полей остеогенной ткани. У
животных основной группы на фо
не отмеченных нарушений крово
обращения в области травмы преоб
ладали нарушения микроциркуля
ции: выраженный выход элементов
крови из сосудов микроциркулятор
ного русла, что обусловливало диф
фузную инфильтрацию костного
мозга.
На 15—е сутки после травмы у
животных контрольной группы в
области проксимального метадиа
физа большеберцовой кости выяв

б

Рис.1.
Микрофото.
Прогрессирование эндостального остеогенеза, новообразованные костные
перекладины у животных обеих групп.
а & единичные кровоизлияния у животных контрольной группы;
б & распространенная "диффузная инфильтрация" костного мозга эритроцитами
в зоне регенерата у животных основной группы. 15 сут после травмы.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×10.
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а

б
Рис.2.
Микрофото.
Сформированные костные перекладины в области регенерата.
а & у животных контрольной группы;
б & основной группы. 30 сут после травмы.
Окраска гематоксилином и еозином.
Ув. ×10.

а

б
Рис. 3.
Микрофото.
Восстановление целостности коркового вещества большеберцовой кости,
его активная органотипичная перестройка.
а & у животных контрольной группы;
б & основной группы. 45 сут после травмы.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. ×10.

ляли прогрессирующий репаратив
ный остеогенез, что характеризова
лось утолщением костных перекла
дин эндостального и периостально
го регенератов. Выраженность на
рушений кровообращения, распро
страненность островков кровоиз
лияний уменьшались (рис. 1, а).
У животных основной группы в
области травмы метадиафиза боль
шеберцовой кости отмечали актив
ные признаки пролиферации ос
теогенных клеток, формирования
остеогенной ткани, эндостальных и
периостальных участков грубово
локнистой костной ткани, перекла
дины которой были более широки
ми, на фоне "диффузных инфильт
ративных" нарушений тканевого
кровообращения (рис. 1 б).

На 30—е сутки после травмы у
животных контрольной группы в
области метадиафиза большеберцо
вой кости со стороны периосталь
ной и эндостальной поверхностей
костномозговой полости наблюда
ли прогрессирование остеогенеза с
формированием регенерата непо
средственно в зоне травмы и посте
пенной органотипичной перест
ройкой. Эндостальное костеобразо
вание отмечали преимущественно в
области краев дефекта компактного
вещества, где формировалась сеть
костных перекладин. У животных
основной группы отмечены одно
типные реактивно—восстанови
тельные процессы репаративного
остеогенеза. Различия состояли в
интенсивности и распространенно
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сти репаративной реакции, направ
ленной на восстановление целост
ности поврежденной кости, что
проявлялось большей толщиной и
плотностью сформированных кост
ных перекладин в области дефекта
кости (рис. 2).
К концу наблюдения (через 45
сут после травмы) у одного живот
ного контрольной группы наблюда
ли полное восстановление целост
ности компактного вещества мета
диафиза большеберцовой кости, од
нако его толщина была в 1,5 — 2 ра
за меньше, чем толщина компактно
го вещества краев дефекта метадиа
физа. В компактном веществе в об
ласти центрального участка дефекта
отмечены признаки активной орга
нотипичной перестройки. В основ
ной группе у 2 животных наблюдали
восстановление целостности кор
кового вещества большеберцовой
кости, в костных регенератах —
признаки активной органотипич
ной перестройки (рис. 3).
По данным рентгенологических
исследований, проведенных в дина
мике консолидации дырчатого де
фекта проксимального метафиза
большеберцовой кости, отмечено
более интенсивное течение костео
бразовательных процессов у кролей
основной группы по сравнению с
таковым у животных контрольной
группы. Так, у животных основной
группы отмечена большая степень
уплотнения костной ткани травми
рованной кости с уменьшением
дырчатого дефекта. К концу перио
да наблюдения (45 сут) полное вос
становление целостности корково
го вещества в области дефекта мета
диафиза большеберцовой кости бы
ло более полноценным у кролей ос
новной группы.
Результаты морфологических
исследований свидетельствовали о
том, что в контрольной и основной
группах процессы восстановления
коркового вещества проксимально
го метадиафиза большеберцовой
кости происходили однотипно, на
фоне посттравматических наруше
ний "местного" кровообращения,
которые были более выражены у
животных основной группы. Нару
шения тканевого кровообращения
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характеризовались отеком, плазмо
стазом, кровоизлияниями и "диф
фузной инфильтрацией" костного
мозга клеточными элементами кро
ви. Изменения кровообращения
обусловливали образование массив
ных участков костного эндосталь
ного регенерата. Количество кост
ных перекладин периостального и
эндостального регенератов в сроки
наблюдений 15, 35, 45 сут после
травмы было статистически значи
мо больше в основной группе
(р<0,05). Вследствие объединения
преимущественно эндостальных
участков регенерата и его перест
ройки происходило восстановле

ние целостности метадиафиза боль
шеберцовой кости, который к концу
периода наблюдения (45 сут) при
ближался по своей структуре к
структурно—функциональной ор
ганизации интактного компактного
вещества.
Таким образом, при моделирова
нии травматического дефекта про
ксимального метадиафиза больше
берцовой кости влияние радиаль
ной ЭУВТ реализуется через нару
шения микроциркуляции костной
ткани, преимущественно капилля
ры и синусоидные сосуды костного
мозга в области травмы. Поскольку в
микроциркуляторном русле кости

вследствие воздействия радиальной
ЭУВТ происходит компрессионная
деформация, объем тканевой жид
кости и крови в сосудах практичес
ки не изменяется, происходит вазо
дилатация с увеличением проницае
мости стенок сосудов, выходом кле
ток крови из капилляров и синусо
идных сосудов костного мозга в ок
ружающую область травмы среду в
виде "диффузной инфильтрации";
изменения кровообращения, акти
вируя репаративный остеогенез,
способствуют образованию массив
ных участков костного эндосталь
ного регенерата, обеспечивающего
сращение кости.
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МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ
ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ УШКОДЖЕННІ ПЕРИФЕРІЙНОГО
НЕРВА ТА АУТОПЛАСТИЦІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
В. В. Гайович, А. М. Магомедов, О. М. Макаренко, С. І. Савосько
Інститут травматології та ортопедії НАМН України,
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

МЕТАBOLIC CHANGES OF SKELETAL MUSCLES
IN TRAUMATIC INJURY OF PERIPHERAL NERVE
AND AUTOPLASTY IN EXPERIMENT
V. V. Gayovych, А. М. Маgomedov, О. М. Маkarenko, S. І. Savohsko
Іnstitute of Traumatology and Orthopedy of National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Bogomolets National Medical University of Мinistry of Health of Ukraine, Kyiv
ошкодження периферійних
нервів верхніх і нижніх кін
цівок є однією з складних
проблем реконструктивної
хірургії. Незважаючи на викорис
тання мікрохірургічної техніки під
час їх відновлення, локомоторна
функція кінцівки після такої травми
часто залишається незадовільною.
При цьому репаративні можливості
скелетних м'язів суттєво різняться
від таких травмованих кісток і нер
вів [1, 2].
У зв'язку з цим саме функціональний
стан скелетних м'язів вважають
лімітуючим фактором ефективного
лікування та реабілітації хворих ор
топедотравматологічного профілю
[3 — 6].
Функціональні можливості ске
летних м'язів залежать від їх струк
турно—функціональних особливос
тей і визначаються особливостями
тканинного обміну, насамперед, ха
рактером енергозабезпечення [7 —
9]. У скелетних м'язах метаболічні
процеси жорстко контролюються
системними і локальними чинника
ми, проте, в умовах їх травматично
го ушкодження в них виявляють
значну пластичність метаболізму [9
— 12]. У зв'язку з цим функціональне
відновлення м'язів у посттравматич
ному періоді залежить не лише від
інтенсивності відновлення їх струк
турно—метаболічних характерис
тик, воно має бути забезпечене
ефективною реіннервацією. Проте,
недостатня кількість даних з біохімії

П

Реферат
В експериментальному дослідженні вивчені зміни обміну амінокислот, ферментів,
електролітів, жирних кислот (ЖК) у скелетних м'язах передніх і задніх кінцівок
щурів при значних дефектах периферійного нерва та його аутопластиці. Мета&
болічні зміни у скелетних м'язах супроводжуються значною інтенсивністю проте&
олізу, зниженням активності ферментів, енергетичного обміну і, меншою мірою,
балансу електролітів і обміну ЖК. Після аутопластики великих дефектів травмова&
ного нерва маркерами відновлення м'язової тканини є синтез протеїнів і віднов&
лення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) і креатинфосфокінази (КФК).
Хірургічне відновлення нерва супроводжується активацією синтезу білка у м'язах,
проте, нормалізацію показників ферментних систем, обміну ліпідів та балансу
електролітів не спостерігали. Метаболічний дисбаланс потребує відповідної фар&
макологічної корекції та попередження прогресування патологічного процесу в
скелетних м'язах.
Ключові слова: травма нерва; скелетні м'язи; біохімія; метаболізм; дистрофія;
відновлення; аутопластика; експеримент.

Abstract
The changes in metabolism of the amine acids, enzymes, electrolytes, fat acids (FA) in
skeletal muscles of anterior and posterior extremities of rats in significant defects of
peripheral nerve and its autoplasty were studied in experimental investigation.
Metabolic changes in skeletal muscles are accompanied by significant intensity of pro&
teolysis, lowering of the enzymes activity, energetic metabolism and in a less extent —
of the electrolytes balance and the FA metabolism. After autoplasty of big defects in the
traumatized nerve the proteins' synthesis and restoration of activity of lactate dehydro&
genase and creatine phosphokinase constitute the markers of muscular tissue restora&
tion. Surgical restoration of the nerve is accompanied by a protein synthesis activation
in muscles, but normalization of the enzyme systems indices, the lipids metabolism and
the electrolytes balance was not observed. Metabolic dysbalance needs a certain phar&
macological correction and prevention of a progress of pathological process in skeletal
muscles.
Кeywords: the nerve trauma; skeletal muscles; biochemistry; metabolism; dystrophy;
restoration; аutoplasty; еxperiment.

травмованих м'язів верхніх і нижніх
кінцівок не дозволяє зробити об
ґрунтовані висновки про доціль
ність застосування відповідної ко
рекції метаболічних змін, спрямова
них на відновлення скелетних м'язів,
при травматичному ушкодженні пе
риферійних нервів.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 3

Мета дослідження: вивчити особ
ливості системних проявів мета
болічних порушень в скелетних
м'язах передніх і задніх кінцівок,
оцінити можливості їх регуляції при
травматичному ушкодженні та ауто
пластиці периферійних нервів.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експерименти проведені на 36
білих нелінійних щурах—самцях
масою тіла 200 — 215 г. Тварини роз
поділені на 4 групи: 1—ша група —
інтактні (n=5); 2—га група — невро
томія сідничого нерва (n. іschiadicus,
n=8); 3—тя група — невротомія сере
динного нерва (n. medianus, n=8);
4—та і 5—та групи — невротомія і
нейрорафія діастазу (кінець в
кінець) з використанням фрагмента
відповідного нерва передньої (n=8) і
задньої (n=8) кінцівки довжиною 1
см (аутопластика). Всі оперативні
втручання виконані під відповідною
премедикацією (тіопентал—натрій,
60 мг/кг, внутрішньоочеревинно). У
середньо—верхній третині перед
ньої і задньої кінцівок щура розсіка
ли м'які тканини, виділяли середин
ний і сідничий нерви. Нейрорафію
здійснювали з використанням сте
рильного шовного матеріалу (про
лен або етилон 8/0 на атравма
тичній голці) фірми "Еthicon" (Шот
ландія). Після цього рану зрошували
розчином антибіотиків (біцилін—3,
"Київмедпрепарат") і зашивали на
глухо. Рани у тварин загоювались
первинним натягом. Тварин трима
ли у віварію на звичайному раціоні.
Всі маніпуляції проводили з дотри
манням існуючих норм біоетики
[13].
Через 1 міс після операції у щурів
під наркозом тіопентал—натрієм
видаляли скелетні м'язи і готували
для біохімічного дослідження. Окре
мо досліджували скелетні м'язи
іпси— та контралатеральних перед
ньої і задньої кінцівок.
Для визначення активності ЛДГ і
КФК використовували тест—систе
ми "Реагент" (Україна) і "Пліва—Ла

Òàáëèöÿ 2.

хема" (Чехія). Фракційний склад біл
ків вивчали за модифіковим мето
дом електрофорезу у поліакриламід
ному гелі [14], склад амінокислот —
за методом S. Moor [15]. Вміст елект
ролітів визначали на автоматично
му аналізаторі Easy Lyte Calcium
(Medica, США) з використанням ре
активів фірми"Medica" (Нідерланди).
Отримані результати порівнювали
за непараметричним U—критерієм
Манна—Уїтні.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Зміни вмісту амінокислот у ске
летних м'язах після аутопластики
травмованого нерва. Через 1 міс
після моделювання проксимального
ушкодження периферійного нерва
встановлене зменшення загальної
кількості білків у скелетних м'язах, в
тому числі зв'язаних на 9,8% — в пе
редній кінцівці (Uемп=2; Uкр=3,
p<0,01; Uкр=6, p<0,05) і на 34,7% — у
задній кінцівці (Uемп=0; Uкр=1, p<
0,01; Uкр=7 p<0,05) (табл. 1). Поряд з
цим рівень вільних амінокислот у
м'язах передніх кінцівок збільшився
на 5,1% (Uемп=2; Uкр=1, p<0,01; Uкр=5,
p<0,05).
У щурів, яким здійснювали ауто
пластику травмованого нерва, вста
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новлене значне зменшення вмісту
вільних амінокислот в передніх і
задніх кінцівках майже на 77% (p<
0,05), збільшення вмісту зв'язаних
амінокислот лише в задніх кінцівках
на 43,2% (Uемп=0; Uкр=1, p<0,01; Uкр
=7, p<0,05).
Збільшення вмісту вільних амі
нокислот у м'язовій тканині зумов
лене прогресуючими процесами
протеолізу, його значне зменшення
після аутопластики — залученням до
синтезу структурних і функціональ
них протеїнів.
Зміни активності ферментів
енергетичного обміну в м'язах і
плазмі крові після травми пери
ферійного нерва та аутопластики.
У щурів усіх груп встановлене змен
шення активності ЛДГ в плазмі крові
і особливо — у м'язах задніх кінцівок
— у середньому на 45,7%, у передніх
кінцівках — на 19,6%. Активність
КФК зменшувалася у м'язах задніх
кінцівок у середньому на 54% (Uемп
=7; Uкрр=5, p<0,01; Uкр=9, p<0,05), від
значено тенденцію до її підвищення
у плазмі крові.
Після аутопластики достовірної
різниці змін активності ЛДГ у порів
нянні з такими після невротомії не
було. Виявлена тенденція до збіль

Âì³ñò àì³íîêèñëîò ó ì’ÿçàõ ïðè óøêîäæåíí³ ïåðèôåð³éíîãî
íåðâà

Ê³íö³âêà

Êîíòðîëü

Íåâðîòîì³ÿ ç
àóòîïëàñòèêîþ

Íåâðîòîì³ÿ

Ð³âåíü çâ’ÿçàíèõ àì³íîêèñëîò ó ì’ÿçàõ, ìêã/ã (x ± m)

310,5 ± 2,4
305,5 ± 2,6

Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ

280,0 ± 2,7*
199,2 ± 2,5*

246,0 ± 2,6*
285,3 ± 2,7*∇

Ð³âåíü â³ëüíèõ àì³íîêèñëîò ó ì’ÿçàõ, ìêã/ã (x ± m)

Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ
Ïðèì³òêà.

4735,73 ± 4,9
4997,1 ± 3,2*
1190,86 ± 3,4*∇
5546,1 ± 4,9
5683,5 ± 3,2
1196,83 ± 3,4*∇
Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: * – â ³íòàêòíèõ
ùóð³â; ∇ – ï³ñëÿ íåâðîòîì³¿ (p<0,05). Òåæ ó òàáë. 2, 3.

Çì³íè àêòèâíîñò³ ôåðìåíò³â ó ì’ÿçàõ ³ ïëàçì³ êðîâ³ ó ùóð³â ï³ñëÿ òðàâìóâàííÿ ïåðèôåð³éíîãî íåðâà
Àêòèâí³ñòü ôåðìåíò³â, Îä/ë (x ± m)
Ãðóïà

Êîíòðîëü
Íåâðîòîì³ÿ
Íåâðîòîì³ÿ ç àóòîïëàñòèêîþ
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Ê³íö³âêà

Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ
Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ
Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ

ó êðîâ³

ó ì’ÿçàõ

ËÄÃ

ÊÔÊ

ËÄÃ

ÊÔÊ

400,6 ± 16,9

110,6 ± 16,9

321,4 ± 41,7*
216,9 ± 30,4*
252,5 ± 51,5*
297,3 ± 35,6*

119,3 ± 40,9
49,2 ± 18,5*
167,6 ± 140,5
165,3 ± 18,4∇

16,20 ± 3,4
10,1 ± 4,4
2,40 ± 0,3*
4,52 ± 1,9*
2,36 ± 0,4*
5,16 ± 2,9*

671,5 ± 23,7
642,9 ± 21,9
587,7 ± 45,1*
705,5 ± 55,3
577,1 ± 21,1*
663,8 ± 47,3
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Òàáëèöÿ 3.

Çì³íè âì³ñòó åëåêòðîë³ò³â â ì’ÿçàõ ³ ïëàçì³ êðîâ³ ï³ñëÿ òðàâìè ïåðèôåð³éíîãî íåðâà
Âì³ñò åëåêòðîë³ò³â, ììîëü/ë (x ± m)

Ãðóïà

Êîíòðîëü
Íåâðîòîì³ÿ
Íåâðîòîì³ÿ ç
àóòîïëàñòèêîþ

Ê³íö³âêà

Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ
Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ
Ïåðåäíÿ
Çàäíÿ

ó êðîâ³

ó ì’ÿçàõ

Na+

K+

Ca+

144,4 ±± 2,0

5,59 ± 0,4

1,25 ± 0,0

136,0 ± 1,0*
139 ± 1,4*
134,9 ± 0,8*
142,1 ± 0,3*

4,47 ± 0,4
3,86 ± 0,3*
4,48 ± 0,2
4,45 ± 0,0*

1,28 ± 0,0
1,32 ± 0,0*
1,28 ± 0,0
1,23 ± 0,0

шення активності ферментів у м'я
зах задньої кінцівки.
Встановлене підвищення актив
ності КФК у 3,3 разу в плазмі крові
після аутопластики, у м'язовій тка
нині статистично значущої різниці
не було (табл. 2).
Зміни вмісту електролітів у
м'язах і плазмі крові після травми
периферійного нерва. Рівень елект
ролітів у скелетних м'язах дослідних
тварин достовірно не різнився від
такого в інтактних тварин, лише в
крові щурів при травмі сідничого
нерва виявляли незначне зменшен
ня рівня Na+ і К+ та збільшення —
рівня Са2+. Після аутопластики від
значено нормалізацію рівня Са2+в
плазмі крові щурів обох дослідних
груп, Na+ — лише у тварин після не
вротомії сідничого нерва (табл. 3)
Зміни обміну ЖК після травми
периферійного нерва. За високого
травматичного ушкодження пери
ферійного нерва у скелетних м'язах
передніх і задніх кінцівок щурів
відбувається перерозподіл насиче
них і ненасичених ЖК. В м'язах пе
редніх кінцівок зменшується рівень
коротколанцюгових насичених ЖК
С4, С6, С10, С11, в задніх кінцівках —
зменшується вміст насичених С10,
С11, С20 і ненасичених С18:2н6с і
С20:1 ЖК. Одночасно виявлене не
значне підвищення рівня насичених
С13, С14, С17 і ненасичених С14:1,
С16:1, С18:1 і С18:2 ЖК. При цьому
загальний вміст коротколанцюго
вих ЖК, насичених і ненасичених, їх
довголанцюгових типів не відріз
нявся від такого в інтактних тварин.
Перерозподіл ЖК в бік довголанцю
гових насичених і ненасичених ЖК
можна пояснити активацією їх син
тезу з коротких С4 — С11 фраг

Na+

K+

Ca+

9,56 ± 0,2
9,60 ± 0,1
8,85 ± 0,5
10,00 ± 0,4
9,20 ± 0,6
9,73 ± 0,2

6,34 ± 0,2
5,60 ± 0,3
6,10 ± 0,4
5,22 ± 0,5
5,6 ± 0,4
6,34 ± 0,2

0,24 ± 0,0
0,24 ± 0,0
0,24 ± 0,0
0,24 ± 0,0
0,24 ± 0,0
0,24 ± 0,0

ментів на тлі травматичного ушкод
ження та гіподинамії.
Після аутопластики ушкоджено
го нерва спостерігали лише тенден
цію до відновлення рівня коротко
ланцюгових насичених ЖК (С4—
С13), зменшення вмісту міристооле
їнової і збільшення вмісту ейкозано
вої кислот, а також окремих мета
болічних форм ліноленової кисло
ти, проте, в цілому ці зміни суттєво
не відрізнялись від таких після не
вротомії без аутопластики.
Таким чином, при травматично
му ушкодженні периферійного нер
ва у скелетних м'язах виникають
структурні та метаболічні зміни, в
основі яких є розділення процесів
окисного фосфорилювання енерге
тичних субстратів, що супровод
жується змінами балансу електро
літів та амінокислот, протеолізу
структурних і функціональних біл
ків м'язів, темпи якого більшою мі
рою прогресують у м'язах задніх
кінцівок. У денервованих та травмо
ваних м'язах відбуваються атрофічні
процеси, що супроводжуються про
гресуючим протеолізом і виходом
білків, зокрема, міоглобіну, з м'язів у
системний кровоток. На тлі енерге
тичної дисфункції в м'язах змен
шується синтез макроергічних спо
лук, насамперед, АТФ і креатинфос
фату, проте, збільшується вміст їх
нефосфорильованих форм, тобто,
АДФ і креатину, що є діагностичним
маркером метаболічної дисфункції
скелетних м'язів, зокрема, появи
креатинурії [8]. У проведеному екс
периментальному
дослідженні
підтверджене положення про пору
шення утворення креатинфосфату,
макрером якого є зниження актив
ності КФК.
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Іншим важливим маркером мета
болічної дисфункції та темпів
відновлення є активність ЛДГ. За
адекватної оксигенації лактат у
м'язах і крові не накопичується, а ме
таболізується у циклі Кребса, проте,
в умовах гіпоксії — активно накопи
чується, що спричиняє порушення
процесів тканинного дихання. Це, в
свою чергу, генерує утворення ак
тивних форм кисню (вільних ради
калів), що окиснюють білки, вугле
води і ліпіди м'язових волокон, заго
стрюючи атрофічні процеси. Змен
шення активності ЛДГ у м'язах на тлі
травми периферійного нерва, ймо
вірно, зумовлене енергетичним де
фіцитом та порушенням четвертин
ної структури і функції ферментів на
тлі лактат—ацидозу [16 — 18]. Поряд
з цим порушується енергозалежний
обмін електролітів та ЖК.
Основним методом лікування
травмованого нерва є хірургічне
відновлення його цілісності, зокре
ма, шляхом аутопластики. Проте, ве
ликий клінічний досвід застосуван
ня цього методу свідчить про існу
вання деяких недоліків, зокрема, не
безпеку некрозу нервових транс
плантатів до того, як відбудеться їх
реваскуляризація, прогресування
атрофії м'язів [19].
На підставі аналізу результатів ек
спериментальних досліджень вста
новлено, що при аутопластиці пери
ферійного нерва скелетні м'язи
відновлюються лише частково, про
явом чого є активація синтезу про
теїнів. При цьому відзначають
відновлення обміну амінокислот, і
частково — активності ферментів—
маркерів у плазмі крові. При цьому
баланс електролітів і ЖК не є марке
ром відновного процесу і суттєво
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змінюється у тварин в умовах пост
травматичної гіподинамії.

ВИСНОВКИ
1. Високе травматичне ушкод
ження периферійних нервів з вели
кими дефектами супроводжується
виникненням структурних і мета
болічних змін у скелетних м'язах. В
денервованих м'язах формуються
процеси протеолізу і метаболічної
дисфункції, в основі яких є роз'єд
нання окиснення та фосфорилю
вання субстратів енергетичного об
міну, маркерами чого є зміни актив
ності ЛДГ, КФК, перерозподіл віль
них і зв'язаних амінокислот.

2. В м'язовій і жировій тканині
травмованих кінцівок відбувається
перерозподіл ЖК в бік їх довголан
цюгових форм. Зміни балансу елект
ролітів виявляли лише в крові щурів
на тлі травми нервів задніх кінцівок,
при цьому обмін ЖК і основних
катіонів (Na+, K+, Ca2+) не є маркером
відновного процесу.
3. Після аутопластики великих
дефектів травмованого нерва у ске
летних м'язах відбуваються активні
відновні процеси, основним марке
рами яких є перехід вільних проте
їногенних амінокислот у зв'язані
форми. Проте, відновлення актив
ності ферментних систем у скелет

них м'язах, балансу ліпідів та елект
ролітів не спостерігають, що може
бути передумовою прогресування
патологічних змін у денервованих
м'язах, особливо за неефективної ау
топластики периферійного нерва.
4. Хірургічне відновлення трав
матично ушкодженого периферій
ного нерва супроводжується акти
вацією анаболічних процесів у де
нервованих м'язах, проте, метабо
лічний дисбаланс потребує відпо
відної фармакологічної корекції та
попередження прогресування пато
логічного процесу у скелетних
м'язах.
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THE WAYS OF IMPROVEMENT OF A GASTRIC
CANCER SURGICAL TREATMENT
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В настоящее время D2 лимфодиссекция (ЛД) в соче
тании с одним из видов резекции является стандартом
хирургического лечения рака желудка (РЖ). Несмотря
на широкое использование такого вмешательства, ис
следователи пытаются повысить эффективность хирур
гического лечения РЖ путем увеличения объема опера
ции, в том числе удаления дополнительных групп лим
фатических узлов (ЛУ) и граничащих с опухолью орга
нов или анатомических структур.
Актуальным является вопрос о дополнительном уда
лении ЛУ, имеющих анатомо—топографическую связь
с желудком и отнесенных в настоящее время к отдален
ным группам (N3 — 12bр, 13, 14v, 15—18), по данным
Японской классификации [1 — 10].
В течение длительного времени обсуждается вопрос
об эффективности D3 ЛД у пациентов по поводу резек
табельного РЖ (D2 и удаление парааортальной группы
ЛУ). По данным рандомизированных клинических ис
следований, не отмечено улучшения показателей выжи
ваемости у пациентов, оперированных по поводу РЖ в
таком объеме [11 — 13]. При использовании D3 ЛД отме
чено увеличение частоты послеоперационных ослож
нений, летальности, длительности лечения больного в
стационаре, риска выполнения гемотрансфузии, часто
ты релапаротомии. И хотя в нескольких исследованиях
при выделении групп больных с высоким риском мета
стазирования в эту группу ЛУ доказано улучшение пока
зателей выживаемости при использовании D3 ЛД [14,
15], в настоящее время такой объем ЛД не рекомендован
у пациентов при резектабельном РЖ [16 — 18].
В ретроспективном исследовании [9] изучена эф
фективность дополнительной диссекции ЛУ 14v груп
пы у пациентов при РЖ. У 18,3% пациентов обнаружены
метастазы в ЛУ этой группы. Частота поражения ЛУ 14v
группы ассоциировалась с локализацией и размерами
опухоли, глубиной инвазии, критерием N (по класси
фикации TNM), а также обнаружением метастазов в ЛУ
1, 6, и 8a групп. Локализация опухоли и критерий N бы
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ли независимыми прогностическими факторами мета
стазирования в ЛУ 14v группы. Показатели общей пяти
летней выживаемости у пациентов при наличии мета
стазов в ЛУ 14v группы и без них составили соответст
венно 8,3 и 37,8% (р<0,01). По данным многофакторно
го анализа, метастазирование в ЛУ этой группы было
независимым прогностическим фактором у пациентов
при РЖ (р = 0,029). В другом ретроспективном исследо
вании [4] из 1661 пациента, у которых диагностирован
РЖ средней и нижней трети органа, у 5% — выявлены
метастазы в ЛУ 14v группы. Частота осложнений и по
слеоперационная летальность не различались в груп
пах исследования. Частота локорегиональных метаста
зов была больше в группе больных, у которых дополни
тельно не удаляли ЛУ 14v группы (р = 0,018). Дополни
тельная диссекция ЛУ 14v группы не влияла на показате
ли выживаемости при заболевании в І — ІІ стадии и бы
ла независимым прогностическим фактором у пациен
тов при РЖ III — IV клинической стадии (p = 0,01). Таким
образом, дополнительное удаление ЛУ верхнебрыжееч
ной вены в проекции корня брыжейки поперечной
ободочной кишки может улучшать показатели выжива
емости у пациентов при наличии опухоли средней и
нижней трети желудка, больших размерах новообразо
вания, вовлечении серозной оболочки, поражении ЛУ 6
группы.
Опубликованы работы, посвященные изучению эф
фективности дополнительной ЛД ЛУ ретропанкреати
ческой группы (№ 13) при D2 ЛД [1, 3, 5, 10]. В проспек
тивном исследовании [5] оценена эффективность D2
ЛД с удалением ЛУ 13 группы у пациентов при РЖ II — III
стадии [5]. Не выявлены значимые различия в двух груп
пах в отношении продолжительности операции, тяжес
ти кровопотери, частоты послеоперационных ослож
нений, длительности лечения больного в стационаре, а
также показателей трехлетней выживаемости (соответ
ственно 63,0 и 57,0%, р>0,05). В основной группе у 20,8%
пациентов обнаружены метастазы в ЛУ 13 группы, при
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этом показатели трехлетней выживаемости составили
13,0%, что значимо меньше, чем у пациентов в отсутст
вие метастазов в ЛУ этой группы (р<0,05). По данным
многофакторного анализа, критерий N и гистологичес
кий тип опухоли были независимыми прогностически
ми факторами, ассоциированными с обнаружением ме
тастазов в ретропанкреатических ЛУ. Другие исследова
тели обнаружили метастазы в ЛУ 13 группы у 6,7% паци
ентов при РЖ в нижней и средней трети [3]. Частота по
слеоперационных осложнений и летальность в двух
группах значимо не различались. При РЖ I — II клини
ческой стадии ЛД D2 с удалением ЛУ 13 группы не улуч
шала показатели выживаемости, а при РЖ III — IV ста
дии— была независимым прогностическим фактором
выживаемости (отношение рисков — Hard Ratio, HR =
0,55; р = 0,022). У пациентов при макроскопической ин
вазии опухолью желудка и двенадцатиперстной кишки
метастазы в регионарных ЛУ обнаруживали чаще, чем у
пациентов без инвазии, в том числе метастазы в ретро
панкреатических ЛУ (соответственно у 23,9 и 7,0%, р <
0,0001) [10]. Таким образом, дополнительное удаление
ЛУ ретропанкреатической группы может быть эффек
тивным у пациентов при локализации опухоли в ниж
ней и средней трети желудка, а также ее распростране
нии на двенадцатиперстную кишку.
В соответствии с Японскими рекомендациями
(2010), из ЛУ гепатодуоденальной связки только 12а
группа определена как регионарная, в то время как ме
тастазы в ЛУ 12b и 12p групп считают отдаленными [18].
В исследовании у пациентов при нераннем РЖ, кото
рым произведена скелетизация гепатодуоденальной
связки, метастазы в ЛУ 12р группы выявлены у 9,2%, у
3,1% — синхронно с 12b [7]. Локализация опухоли не
влияла на частоту метастазирования в ЛУ гепатодуоде
нальной связки. По данным многофакторного анализа,
метастазы в ЛУ 12р и 12b групп ассоциировались с ти
пом опухоли по Борману (р = 0,029), локализацией (р =
0,025), глубиной инвазии (р = 0,009) и соответствовали
увеличению вероятности метастазирования в ЛУ этой
группы соответственно в 11,1, 3,8, и 5,6 раза. По резуль
татам логистического регрессионного анализа, мета
стазы в ЛУ 12р и 12b групп ассоциируются с поражени
ем ЛУ 5 (р = 0,006) и 12a (р = 0,004) групп. Показатели
общей пятилетней выживаемости пациентов при нали
чии метастазов в ЛУ 12р и 12b групп составили 13,3%,
без метастазов — 35,1% (р = 0,022). В ретроспективном
исследовании [2] метастазы в ЛУ 12b и 12p групп обна
ружены соответственно у 8,2 и 10,9% пациентов. При
этом, улучшение показателей общей пятилетней выжи
ваемости у пациентов после дополнительной скелети
зации гепатодуоденальной связки не отмечено (62,9%
— в группе при расширенной ЛД, 51,4% — без нее, p =
0,16). Однако у пациентов без диссекции ЛУ гепатодуо
денальной связки значимо увеличивалась частота ло
кальных рецидивов (соответственно 4,3% и 0, p = 0,035).
Таким образом, отмечено улучшение результатов хи
рургического лечения пациентов по поводу дистально
го РЖ при дополнительной скелетизации гепатодуоде
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нальной связки, особенно при наличии там метастазов.
В крупном ретроспективном исследовании обработаны
архивные данные результатов лечения 1872 пациентов,
у которых дополнительно выполняли диссекцию ЛУ ге
патодуоденальной связки [6]. У 68 пациентов выявлены
метастазы в ЛУ 12b, 12p групп. Показатели общей пяти
летней выживаемости у этих пациентов при РЖ III ста
дии составили 30,0%, что достоверно меньше, чем у па
циентов при РЖ в такой же стадии без поражения ЛУ 12
группы — 47,7% (р < 0,001). У 41 пациента при наличии
метастазов в гепатодуоденальной связке и отсутствии
других отдаленных метастазов показатели общей пяти
летней выживаемости были значимо больше, чем у
больных при РЖ IV стадии (р < 0,001). Эти показатели
значимо не различались в группах пациентов при РЖ I
— III стадии, у которых обнаружены метастазы в ЛУ ге
патодуоденальной связки, РЖ III стадии рака без мета
стазов в ЛУ этой группы (р =0,184). Метастазирование в
ЛУ гепатодуоденальной связки не было значимым фак
тором выживаемости по данным многофакторного
анализа. Авторы настаивают на необходимости включе
ния ЛУ гепатодуоденальной связки при РЖ в состав ре
гионарных. После проведенного анализа авторы реко
мендуют удалять ЛУ гепатодуоденальной связки у паци
ентов при диаметре опухоли 5 см и более и/или нали
чии метастазов в других регионарных ЛУ [8]. Тем не ме
нее, медиана выживаемости у пациентов при наличии
метастазов в ЛУ 12 группы и без них составила соответ
ственно 12,0 и 63,0 мес (р = 0,0001).
Не изучена возможность дополнительного удаления
и других нерегионарных ЛУ — 15, 17, 18 групп. Кроме
того, практически отсутствуют исследования, посвя
щенные эффективности одновременной ЛД несколь
ких групп ЛУ, которые в настоящее время не включены
в объем стандартной D2 ЛД.
Отмечено улучшение показателей выживаемости у
пациентов при D2 ЛД и дополнительном удалении ЛУ
8р, 12abp и 13 групп [19]. Только у некоторых больных
дополнительно удаляли ЛУ 14v, 15, 17—20 групп, кроме
того, исследование было ретроспективным.
Актуальность оценки эффективности удаления до
полнительных групп ЛУ подтверждает и начатое в 2012
г. в Японии рандомизированное клиническое исследо
вание 2 фазы — NCT01836991, в котором изучают D2+
ЛД (D2 плюс диссекция ЛУ 8p, 12b, 13, 14v групп) у паци
ентов при РЖ дистальной локализации [20].
В течение длительного времени оценивали возмож
ность улучшения результатов хирургического лечения
РЖ путем расширения объема оперативного вмеша
тельства [21 — 31]. Целесообразность выполнения спле
нэктомии при проксимальном РЖ является предметом
дискуссии онкологов разных стран. В первом издании
"Японских основных правил по изучению рака желудка"
(JRSGC) профилактическая спленэктомия с корпорока
удальной резекцией поджелудочной железы для адек
ватного удаления ЛУ ворот селезенки и вдоль селезе
ночной артерии была рекомендована вплоть до 1999 г.
[32]. В настоящее время эти принципы пересмотрены, в
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последних англоязычных изданиях Японских рекомен
даций отмечено,что такое комбинированное вмеша
тельство показано только при локализации опухоли в
верхней трети желудка по большой кривизне либо при
обнаружении увеличенных ЛУ 4sb группы [18].
Частота метастазирования в ЛУ ворот селезенки при
РЖ, по данным литературы, составляет от 6,0 до 27,0%,
главным образом, зависит от локализации опухоли [22,
25, 27, 29]. При РЖ нижней трети метастазирование в ЛУ
10 группы не обнаружено, при РЖ средней трети — ме
тастазы выявлены у 1,9% больных, при РЖ верхней тре
ти и тотальном поражении органа — соответственно у
15,5 и 26,7% [27]. Частота метастазирования в ЛУ ворот
селезенки, помимо локализации, зависит и от других
факторов. Поражение ЛУ 10 группы чаще выявляли при
инфильтративном росте опухоли, больших размерах
новообразования, низко— и умеренно дифференциро
ванных опухолях, диффузном типе роста РЖ (по Лоуре
ну), при эндолимфатической и периневральной инва
зии [33, 34], циркулярном росте и прорастании опухо
лью серозной оболочки [24], распространении опухоли
глубже мышечной оболочки [32]. С другой стороны, в
ЛУ этой группы редко метастазирует РЖ нижней трети
и малой кривизны, а также опухоли в стадии Т1—2 и N0
[24, 28, 30].
Существуют несколько рандомизированных клини
ческих исследований (РКИ), посвященных этой про
блеме [21, 23, 31]. При сравнении групп пациентов, у ко
торых во время вмешательства по поводу проксималь
ного РЖ удаляли селезенку или сохраняли ее, частота
послеоперационных осложнений и летальность значи
мо не различались [21, 31]. Отмечена тенденция к увели
чению показателей общей выживаемости после спле
нэктомии (р > 0,05).
Помимо рандомизированных и проспективных, су
ществуют многочисленные ретроспективные исследо
вания, посвященные этой теме (см. таблицу).
Только в одном ретроспективном исследовании [43]
отмечено улучшение показателей общей выживаемости
пациентов после спленэктомии при РЖ проксималь
ной локализации [39]. Особенностью этого исследова
ния было включение пациентов только при наличии
доказанных метастазов в ЛУ ворот селезенки. У 33,8%
больных выполнена спленэктомия, у 66,2% — ЛД ЛУ 10
группы без удаления селезенки. Показатели пятилетней
выживаемости в группах составили соответственно 30
и 19,7% (р = 0,0001).
В 9 других работах отмечено значимое улучшение
показателей общей выживаемости у пациентов, опери
рованных без удаления селезенки [25, 35, 36, 38 — 42,
51]; в 7 — не выявлено значимых различий показателя
[44 — 48, 50]; в 5 — достоверное увеличение частоты по
слеоперационных осложнений при комбинированных
вмешательствах [35, 37, 39, 41, 48]; в одном — летальнос
ти [35]. Одним из основных недостатков практически
всех ретроспективных исследований является то, что
спленэктомию выполняли у пациентов при более рас
пространенных формах РЖ. Также, как правило, это бы
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ли одноцентровые исследования, что не могло исклю
чить фактор субъективизма при включении больных.
Отдельно следует остановиться на результатах муль
тицентрового РКИ, проведенного в Японии [52 —54].
Исследование посвящено оценке эффективности и бе
зопасности спленэктомии при аденокарциноме верх
ней трети желудка (Т2—4, N0—2, M0) без распростране
ния опухоли на большую кривизну, пищевод, селезенку
или поджелудочную железу [52]. Сегодня это самое
крупное и информативное РКИ, посвященное этой те
ме. Больные были распределены на две группы: одним
не удаляли селезенку (панкреатолиенальный комплекс
не мобилизовали из ретроперитонеального простран
ства, ЛУ вдоль селезеночной артерии удаляли обяза
тельно, ЛУ ворот селезенки — только при благоприят
ных топографоанатомических условиях); другим —
осуществляли спленэктомию (мобилизовали панкреа
толиенальный комплекс, пересекали селезеночную ар
терию на расстоянии 5 — 6 см дистальнее ее устья, уда
ляли селезенку). Операционные осложнения чаще вы
являли при выполнении спленэктомии (в 30,3% наблю
дений), чем спленосохраняющего вмешательства (в
16,7%, р < 0,001). Также при спленэктомии больше кро
вопотеря — соответственно 390,5 и 315 мл (р = 0,02)
[53]. Показатели общей пятилетней выживаемости зна
чимо не различались в двух группах — соответственно
75,1 и 76,4% (HR = 0,88; 95% ДИ 0,67 — 1,16); безрецидив
ной выживаемости — соответственно 68,4 и 70,5% (HR =
0,87; 95% ДИ 0,65 — 1,17). У пациентов при наличии опу
холи в стадии T3—4, N+ и преимущественной ее локали
зации в средней трети желудка отмечено улучшение по
казателей общей выживаемости после спленосохраня
ющей операции [54]. На основании анализа результатов
исследования, при РЖ средней и верхней трети без рас
пространения на большую кривизну спленэктомия не
показана.
Таким образом, абсолютным показанием к выполне
нию спленэктомии у пациентов при РЖ является непо
средственное распространение опухоли на селезенку
либо ее интраоперационная травма. Однако не решен
вопрос о целесообразности выполнения спленэктомии
для адекватного удаления 10—го и 11—го лимфатичес
ких коллекторов у пациентов при распространении
опухоли на большую кривизну желудка либо при нали
чии клинических данных о метастазировании в ЛУ 4sb
и/или 10 групп.
Еще одним потенциально полезным вмешательст
вом, по данным "Японской группы по изучению рака
желудка" (JGCTG), является удаление сальниковой сум
ки (бурсэктомия) при распространении опухоли на се
розную оболочку задней стенки желудка в целях диссек
ции возможных микроскопических метастазов [16]. Тем
не менее, авторы указывают на отсутствие доказатель
ной базы, подтверждающей эффективность такого вме
шательства. Результаты первого РКИ, посвященного
этому вопросу, опубликованы в 2012 г. [55]. У 104 паци
ентов при РЖ II — III стадии выполнена бурсэктомия, у
106 — ее не применяли. Отмечено значимое увеличение
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Ðåòðîñïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå âëèÿíèþ ñïëåíýêòîìèè íà ïîêàçàòåëè îáùåé âûæèâàåìîñòè
ïðè ÐÆ
Àâòîðû

J. P. Griffith [35]
H. Ito [36]
M. Fatourosi [25]
Y. Kasakura [37]

Îïåðàöèÿ
(÷èñëî
íàáëþäåíèé)

×àñòîòà
õèðóðãè÷åñêèõ
îñëîæíåíèé,
%

Ïåðèîïåðàöèîííàÿ
ëåòàëüíîñòü, %

R0 ðåçåêöèÿ,
%

ÑÝ (76)
ÑÑÎ (119)
ÑÝ (41)
ÑÑÎ (88)
ÑÝ (67)
ÑÑÎ (59)
ÑÝ (78)
ÄÐÏÆ (105)
ÑÑÎ (1755)
ÑÝ (492)
ÑÑÎ (173)
ÑÝ (131)
ÄÐÏÆ (30)
ÑÑÎ (309)
ÑÝ (99)
ÑÑÎ (267)
ÑÝ (98)
ÄÐÏÆ (43)
ÑÑÎ (891)
ÑÝ (38)

41,0
14,0

12,0
2,5

ÍÄ

ÍÄ

ÍÄ

ÍÄ

19,4
18,6
39,7
75,2
17,8

0
3,4
0
0,95
0,06
0,61
0

100
100
76,9
68,6
83,6
100
100

Ïîêàçàòåëè
îáùåé
âûæèâàåìîñòè,
%

45,0
71,0
52,0
52,0
40
63
ÍÄ

ð

<0,01
<0,05
<0,005
= 0,004
<0,0001
= 0,02

52,9
<0,0001
64,8
50,9
S. Nanthakumaran [39]
ÍÄ
ÍÄ
ÍÄ
<0,05
39,1
60,0
29,3
1,0
ÌÂ 56,7 ìåñ
S. J. Oh [40]
ÍÄ
<0,001
11,6
0,7
ÌÂ 72,0 ìåñ
29,6
5,0
36,1
G. Verlato [41]
ÍÄ
<0,001
39,5
16,7
17,4
3,7
55,5
18,4
0
16,9
ÌÂ 18,9 ìåñ
C. H. Zhang [42]
ÍÄ
0,008
ÑÑÎ (70)
14,0
1,4
38,7
ÌÂ 28,6 ìåñ
ÑÝ (73)
17,8
4,1
30,0
C. M. Huang [43]
ÍÄ
< 0,0001
ÑÑÎ (143)
12,6
3,5
19,7
ÑÝ (38)
9,8
100
44,7
ÌÂ 55 ìåñ
S. Erturk [44]
ÍÄ
> 0,05
ÑÑÎ (23)
3,3
100
47,8
ÌÂ 60 ìåñ
ÑÝ (62)
27,4
55,0
C. Li [45]
ÍÄ
ÍÄ
> 0,05
ÑÑÎ (69)
21,7
66,0
ÑÝ (78)
34,6
0
54,0
S. Saji [46]
ÍÄ
> 0,05
ÑÑÎ (175)
33,7
0
72,0
ÑÝ (94)
48,9
1,0
71,3
54,0
A. Schmid [47]
> 0,05
ÑÑÎ (84)
35,7
2,4
77,4
72,0
ÑÝ (51)
27,5
41,0
X. X. Yao [48]
ÍÄ
ÍÄ
< 0,05
ÑÑÎ (61)
11,5
39,0
ÑÝ
42
M. Yamamoto [49]
ÍÄ
ÍÄ
ÍÄ
> 0,05
ÄÐÏÆ
32
ÑÑÎ
25
ÑÝ (47)
57,1
W. L. Fang [50]
ÍÄ
ÍÄ
ÍÄ
> 0,05
ÑÑÎ (68)
60,2
ÑÝ (910)
9,8
20,9
H. J. Wanebo [51]
ÍÄ
ÍÄ
< 0,0001
ÑÑÎ (2567)
8,6
31,0
Ïðèìå÷àíèå. ÑÝ – ñïëåíýêòîìèÿ; ÑÑÎ – ñïëåíîñîõðàíÿþùàÿ îïåðàöèÿ; ÄÐÏÆ – äèñòàëüíàÿ ðåçåêöèÿ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû;
ÍÄ – íåò äàííûõ; ÌÂ – ìåäèàíà âûæèâàåìîñòè.
K.Y. Lee [38]

ÍÄ

длительности операции и объема кровопотери при уда
лении сальниковой сумки, однако частота осложнений
и летальность в двух группах не различались. Показате
ли общей трехлетней выживаемости составили 85,6% —
при выполнении бурсэктомии, 79,6% — без нее (р =
0,443); трехлетней безрецидивной выживаемости — со

hirurgiya.com.ua

ответственно 77,5 и 75,6% (р = 0,192). Канцероматоз
брюшной полости был наиболее частой причиной воз
никновения рецидива заболевания, он выявлен у 9 па
циентов после бурсэктомии, у 14 — без нее. Отмечена
тенденция к улучшению показателя общей выживаемо
сти у пациентов после бурсэктомии и без таковой: при

Клінічна хірургія. — 2016. — № 3

66
РЖ в стадии рТ1—2 — соответственно 90,5 и 88,1% (р =
0,734); в стадии рТ3—4 — 69,8 и 50,2% (р = 0,791). Улуч
шение показателей безрецидивной выживаемости при
РЖ в стадии рТ3 — 4 и выполнении бурсэктомии при
ближалось к статистически значимому (р = 0,086).
По данным еще одного отечественного одноцентро
вого РКИ, у пациентов при РЖ в стадии Т1—4, N0—2, M0
выполнение бурсэктомии статистически значимо улуч
шало показатели общей выживаемости с 40 до 53% (р =
0,05). Продолжительность операции, частота хирурги
ческих осложнений и летальность в группах не разли
чались [56].
В нескольких ретроспективных исследованиях от
мечено, что у пациентов при РЖ выполнение бурсэкто
мии не улучшало показатели общей выживаемости, од
нако обусловливало увеличение продолжительности
операции и способствовало увеличению объема крово
потери [57, 58]. В ретроспективном когортном исследо
вании пациенты, у которых диагностирована опухоль
желудка, инфильтрировавшая серозную оболочку, были
распределены на две группы: обнаружена инвазия опу
холью задней стенки желудка либо других отделов орга
на [59]. Всем пациентам произведена бурсэктомия.
Улучшение показателей общей 3— и 5—летней выжива
емости у пациентов первой группы не отмечено (р =
0,969). По данным многофакторного анализа, инвазия
опухолью серозной оболочки не была прогностичес
ким фактором выживаемости.
По данным мета—анализа [60], при выполнении бур
сэктомии не улучшались показатели общей (HR = 1,14;
95% ДИ 0,88—1,47) и безрецидивной (HR = 1,06; 95% ДИ
0,82—1,37) выживаемости. При прорастании опухолью
серозной оболочки после выполнения бурсэктомии от
мечена тенденция к улучшению показателей выживае
мости, увеличение длительности операции и объема

кровопотери. Актуальность изучения эффективности
бурсэктомии у пациентов, оперированных по поводу
РЖ, и показания к ее выполнению подтверждается в
проводимом в настоящее время в Японии РКИ JCОG 001
[61].
В современном понимании D2 ЛД — это удаление ЛУ
1—7, 8а, 9—11, 12a групп. Такой объем ЛД признан прак
тически во всех странах мира. Тем не менее, резерв
улучшения хирургического лечения РЖ не исчерпан, о
чем свидетельствуют данные приведенных исследова
ний. Вопрос о целесообразности дополнительного уда
ления части коллектора ЛУ N3 (12bр, 13, 14v, 15—18) ак
туален и требует дальнейшего изучения.
При РЖ средней и верхней трети без распростране
ния на большую кривизну выполнение спленэктомии
не способствовало улучшению результатов лечения
больных [54]. Тем не менее, вопрос об удалении селезен
ки при распространении опухоли на большую кривиз
ну желудка либо подтвержденном поражении ЛУ ворот
селезенки или группы 4sb не решен.
В настоящее время бурсэктомия рекомендована к
выполнению у пациентов при опухоли задней стенки
желудка в стадии Т3—4 (по данным JRSGC, 2010, ver. 3)
[16]. Однако для обоснования использования такого
вмешательства в повседневной практике японские уче
ные настаивают на необходимости проведения допол
нительных исследований в связи с отсутствием доста
точной доказательной базы в имеющихся работах.
Вероятно, объем операции по поводу РЖ в ближай
шем будущем будет пересмотрен, о чем свидетельству
ют данные проводимых в настоящее время многочис
ленных клинических исследований в разных регионах
мира по изучению возможности улучшения результатов
хирургического лечения больных путем расширения
его объема.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.3—002.44

ПЕРФОРАЦИЯ ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ:
НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ
И НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
С. Г. Белов, Т. И. Тамм, И. Н. Мамонтов, В. В. Непомнящий
Харьковская медицинская академия последипломного образования

PERFORATION OF PEPTIC ULCER:
NONSTANDARD SITUATIONS
AND NONSTANDARD DECISIONS
S. G. Belov, Т. I. Tamm, I. N. Mamontov, V. V. Nepomnyashchiy
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
Одним из наиболее распространенных заболеваний
является язва желудки и кишечника, которая часто обус
ловливает угрожающие жизни осложнения [1 — 3] . На
иболее частым из них является перфорация, по данным
сводной статистики, ее частота составляет 2 — 14%, ле
тальность — 10 — 40% [4 — 7]. Высокая частота неблаго
приятного исхода заболевания обусловлена как позд
ней обращаемостью пациентов, так и наличием тяже
лых сопутствующих заболеваний, трудностями диагно
стики при полиморфизме клинических проявлений,
невозможностью использовать весь комплекс исследо
ваний из—за тяжести состояния пациентов [4, 5, 8]. Все
это определяет значительные трудности при выборе
тактики лечения больных, объема хирургического вме
шательства, обусловливает необходимость принятия
нестандартных решений.
Приводим два наблюдения больных, которых по по
воду перфорации пептической язвы лечили в клинике в
2015 г., диагностика и лечение представляло существен
ные трудности.
1. Больной Ф. 68 лет, доставлен в клинику бригадой
скорой помощи в тяжелом состоянии с диагнозом: ост
рый холецистопанкреатит? Более 2 сут назад возникли
опоясыващая боль в верхней половине живота, рвота
желчью. Состояние постепенно ухудшалось, не мог са
мостоятельно передвигаться. По данным анамнеза, зло
употребляет алкоголем, диагностирована гипертониче
ская болезнь, по поводу чего лечился у терапевта, меди
цинские документы отсутствуют. Наличие язвы отрица
ет. Заторможен, на вопросы отвечает адекватно, с тру
дом из—за одышки.
Положение вынужденное — полусидя, при переходе
в положение лежа усиливается одышка. Частота дыха
ния 26 — 28 в 1 мин, пульс аритмичный, 86 в 1 мин, сла
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бого наполнения, тоны сердца глухие. АД 12,0/8,0 кПа
(90/60 мм рт. ст.). При аускультации отмечается ослаб
ленное дыхание в нижних отделах грудной полости.
Язык сухой. Живот большой из—за ожирения (рост
157 см, масса тела 98 кг), ограниченно участвует в дыха
нии. При пальпации болезнен в верхних отделах, пери
тонеальные симптомы не выражены, печень на 2 см вы
ступает из—под края реберной дуги, перистальтика не
нарушена, мочеиспускание не нарушено. Кожа синюш
ной окраски, с желтушным оттенком. Нижние конечно
сти отечны.
Диагноз: острый холецистопанкреатит.
По данным обзорной рентгенографии отмечены за
стойные явления в легких; свободный газ, воздушные
арки и уровни жидкости в брюшной полости не выявле
ны, пневматоз толстой кишки. Результаты УЗИ неин
формативны из—за выраженного гиперпневматоза.
Анализ крови: Hb 99 г/л, гематокрит 0,33, л. 8,9 × 109 в 1
л, значительный сдвиг формулы крови: миел. 0,02, мета
миел. 0,01, пал. 0,21, сегм. 0,56.
Биохимический анализ крови: мочевина 26,3
ммоль/л, креатинин 0,22 ммоль/л, билирубин общий 55
мкмоль/л, прямой 37 мкмоль/л, непрямой 18 мкмоль/л,
амилаза 30 U/L.
Назначена стандартная инфузионная и антибакте
риальная терапия, в сроки наблюдения до 4 ч оказалась
неэффективной, в связи с чем для уточнения диагноза
выполнен лапароцентез, в правой паховой области об
наружено до 150 мл содержимого темно—коричневой
окраски. По данным цитологического исследования
лейкоциты густо покрывали все поле зрения, нити фиб
рина, микроорганизмы; на фоне большого количества
детрита на всем поле зрения, определяются изменен
ные эритроциты.
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В целях дифференциации панкреонекроза от пер
форативной язвы проведена гастродуоденофиброско
пия (ГДФС), выявлен язвенный кратер в начальном от
деле двенадцатиперстной кишки (ДПК) диаметром до
10 мм, введено 50 мл 25% раствора триомбраста. При
рентгенографии отмечено поступление контрастного
вещества в свободную брюшную полость.
По результатам исследования установлен диагноз:
перфоративная язва ДПК, распространенный перито
нит, определены абсолютные показания к операции.
При повторном УЗИ (через 6 ч после лапароцентеза)
выявлены гепатоспленомегалия, диффузные изменения
печени, в боковых отделах брюшной полости свобод
ная жидкость до 1500 мл; органические изменения жел
чевыводящих путей не обнаружены.
Осмотр терапевта—кардиолога: ишемическая бо
лезнь сердца, кардиосклероз, фибрилляция предсер
дий, гипертрофия левого желудочка, уменьшение со
кратительной способности левого желудчка, гидропе
рикард, гипертоническая болезнь ІІ—ІІІ стадии, сердеч
ная недостаточность ІІІ стадии, анасарка. Ожирение 3
степени.
Заключение консилиума в составе хирургов клини
ки и анестезиологов—реаниматологов: состояние край
ней тяжести, обусловленное как хирургическим заболе
ванием, так и сопутствующей тяжелой сердечно—сосу
дистой, дыхательной, печеночно—почечной недоста
точностью. Частота дыхания (ЧД) 28 в 1 мин, пульс 98 в
1 мин; частота сокращений сердца (ЧСС) 116 в 1 мин, АД
12,0 — 12,7/6,7 — 8,0 кПа (90 — 95/50 — 60 мм рт. ст.) на
фоне инфузии дофамина 5 — 6 мг/(кг × мин); централь
ное венозное давление (ЦВД) 10 мм вод. ст., диурез 200
мл/сут. Заключение: состояние крайней тяжести делает
невозможным выполнение операции в условиях обще
го обезболивания.
Принято решение осуществить дренирование обеих
боковых каналов брюшной полости путем лапароцен
теза под местной анестезией и продолжить интенсив
ную терапию в целях подготовки к операции, дополнив
ее стоком из желудка и подавлением секреции (панта
празол 80 мг болюсно, затем 40 мл 2 раза в сутки).
Путем дренирования из брюшной полости эвакуи
ровано до 1500 мл мутного, желтушного содержимого с
фибринозными включениями.
На 3—и сутки интенсивной терапии состояние па
циента стабилизировалось: уменьшилась одышка в по
кое (ЧД 20—22 в 1 мин), больной мог лежать, ЦВД 110
мм вод. ст., АД 13,3/8,0 кПа (100/60 мм рт. ст.) без инфу
зии симпатомиметиков, диурез 1500 мл/сут, уменьши
лось содержание мочевины, креатинина и билирубина
до субнормального, нормализовались показатели АСТ,
АЛТ, электролитов. Сток из желудка составил 350 мл/сут.
Живот при пальпации мягкий, болезненный в зоне дре
нажей, уменьшилось количество отделяемого по дрена
жам. Сохраняется отечность верхних и нижних конеч
ностей.
Для уточнения дальнейшей тактики лечения прове
дена повторная гастрография с введением 50 мл триом
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браста, обнаружено поступление контрастного вещест
ва в брюшную полость, что подтвердило необходи
мость выполнения оперативного вмешательства.
Произведена верхняя и средняя срединная лапаро
томия в условиях интубационного наркоза. Отмечено
расширение венозной сети предбрюшинной клетчатки.
При ревизии брюшной полости обнаружены серозно—
желтушный выпот во всех отделах, наложения фибрина
на париетальной и висцеральной брюшине, петли тон
кой кишки расширены до 2,0 — 2,2 см, петли "нетяже
лые". Выявлена перфоративная язва передне—латераль
ной стенки ДПК диаметром до 1 см, инфильтрация
стенки кишки, распространяющаяся на окружающую
клетчатку. Печень увеличена, плотная, с множеством
плотных узлов диаметром 3 — 5 мм. С учетом тяжести
состояния пациента (субоперационно гемодинамику
поддерживали путем введения дофамина) вмешательст
во ограничено зашиванием язвы, санацией брюшной
полости раствором антисептика, дренированием зоны
операции, обеих боковых каналов и полости малого та
за.
После продолженной искусственной вентиляции
легких в 1—е сутки со 2—х суток пациент переведен на
управляемое дыхание. Состояние стабильно тяжелое.
На 3—и сутки появилась перистальтика, на 4—е сутки —
восстановилась функция кишечника, больной переве
ден на энтеральное питание, нормализовались показа
тели крови, уровень билирубина, мочевины и креатини
на. На 7—е сутки пациент переведен в общую палату. Со
хранялись отечность верхних и нижних конечностей,
экссудативный плеврит (при пункции удалено до 1 л се
розного выпота). Больной начал самостоятельно пере
двигаться без выраженной одышки, на 14—е сутки вы
писан для продолжения лечения в терапевтическом ста
ционаре.
2. Больной Г., 75 лет, госпитализирован в клинику с
диагнозом: облитерирующий атеросклероз нижних ко
нечностей, ишемия 4 стадии, гангрена дистальной фа
ланги І пальца правой стопы.
Состояние средней тяжести, жалобы на боль в ко
нечности и верхней половине живота. За 2 сут до госпи
тализации выписан из хирургического стационара, ку
да был доставлен в неотложном порядке по поводу боли
в животе. Ранее лечился по поводу язвенной болезни
ДПК, ишемической болезни сердца, гипертонической
болезни ІІІ стадии. У пациента предполагали перфора
цию язвы, которая по данным обследования не под
тверждена.
По данным ГДФС и гастробиопсии диагностирована
опухоль выходного отдела желудка, проведена противо
язвенная терапия, пациент выписан с рекомендацией
лечения гангрены стопы.
За время пребывания в стационаре (5 сут) боль в жи
воте уменьшилась, жалобы на некротические измене
ния конечности, страх ее потери, применял аналгетики.
При осмотре конечности отмечен сухой некроз дис
тальной фаланги І пальца правой стопы, пульсация под
коленной артерии сохранена.
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Анализ крови: Нb 109 г/л, количество лейкоцитов 6,1

× 109 в 1 л, существенный сдвиг лейкоцитарной форму

лы, пал. 0,23, сегм. 0,38, СОЭ 57 мм/ч, гипопротеинемия
(содержание белка 47 г/л). По данным допплерографии
обнаружен многоуровневый стеноз сосудов нижней ко
нечности (до 50 — 60% просвета), коллатеральный кро
воток сохранен.
При опросе установлено, что боль в животе сохраня
ется, была повторная рвота, в связи с чем больной отка
зывается от еды. При осмотре брюшной полости обна
ружена болезненность в правой подреберной области,
напряжение мышц, положительный симптом Щетки
на—Блюмберга. По данным ГДФС в выходном отделе
желудка по малой кривизне обнаружено изъязвление
размерами 3,5 — 4 см, циркулярно охватывающее про
свет, в котором выявлен округлый дефект диаметром 1,1
см — перфорация. Диагноз: язва—рак выходного отдела
желудка, осложненный перфорацией, местный ограни
ченный перитонит, что явилось показанием к выполне
нию срочной операции.
После предоперационной подготовки, направлен
ной на компенсацию нарушений водно—электролит
ного баланса и сопутствующих заболеваний, произве
дена лапаротомия. При ревизии обнаружена полость,
содержащая до 300 мл мутного, с желтушным окрашива
нием содержимого, ограниченная рыхлыми сращения
ми, между правой долей печени, поперечной ободоч
ной кишкой и передней брюшной стенкой. После эва
куации содержимого в пилороантральном отделе выяв
лено округлое перфоративное отверстие (см. рисунок).
Выражена воспалительная инфильтрация окружающей
клетчатки, гепатодуоденальной связки, парапанкреати
ческой клетчатки, стенок ДПК и желудка, большого
сальника. Определяюся наложения фибрина на правой
и левой долях печени, мутный выпот под левым купо
лом диафрагмы, селезенка увеличена, плотная. Учитавая
данные проведенной ранее биопсии и невозможность
макроскопически исключить малигнизацию, выполне
ны субтотальная резекция желудка по Бильрот—ІІ, сана
ция брюшной полости раствором декасана, дренирова
ние подпечечного и поддиафрагмального углублений,
правого бокового канала; трансназально введен зонд,
заведенный на 40 см ниже гастроэнтероанастомоза, для
раннего энтерального питания. Одновременно выпол
нена резекция І пальца правой стопы с головкой плюс
невой кости.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний, проведена интенсивная терапия в течение 5 сут, в
том числе трансфузия свежезамороженной плазмы в
объеме 2600 мл в целях компенсации гипопротеине
мии. Заключение гистологического исследования: язва
пилорического отдела желудка, в лимфатических узлах
из зоны левой желудочной артерии — реактивная ги
перплазия.
Пациент выписан на 14—е сутки после операции с
рекомендацией продолжить лечение у гастроэнтероло
га.
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Перфорация язвы антрального отдела желудка.

В настоящее время условно можно выделить две
группы пациентов с перфорацией гастродуоденальных
язв: более многочисленную — пациенты молодого и
среднего возраста, которых госпитализируют в первые
часы заболевания с "классическими" клиническими
проявлениями, у них диагностика и выбор тактики ле
чения не вызывают затруднений; относительно немно
гочисленную — пациенты пожилого и старческого воз
раста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, ко
торые обращаются за врачебной помощью в стадии де
компенсации через 24 ч. В таких ситуациях полимор
физм жалоб и клинических проявлений существенно
усложняет диагностику, а тяжесть состояния — возмож
ность применения современных аппаратных и инстру
ментальных методов исследования [9]. Выбор тактики
хирургического лечения при этом значительно ограни
чен из—за высокого риска неблагоприятного исхода,
что вынуждает принимать нестандартное решение.
Важным объективным методом диагностики и выбора
тактики является ГДФС в сочетании с гастрографией с
введением водорастворимого контрастного вещества.
Метод позволяет оценить размеры перфоративного от
верстия, прогнозировать невозможность его закрытия с
использованием окружающих тканей. У больных при
наличии перфоративной язвы и перитонита в комплек
се интенсивной подготовки, направленной на стабили
зацию витальных функций, важным дополнением мо
жет быть лапароцентез с эвакуацией токсичного содер
жимого из брюшной полости. Это позволяет одновре
менно с детоксикацией снизить внутрибрюшное давле
ние. Выбор методов комплексного лечения таких паци
ентов должен базироваться на индивидуальном подхо
де, с участием хирургов, анестезиологов—реаниматоло
гов, а также смежных специалистов.
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МАЛЬРОТАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТА
ПРИ НАЛИЧИИ УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ
В. В. Ганжий, И. П. Колесник, А. И. Марусий
Запорожский государственный медицинский университет,
Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье

MALROTATION BOWEL PATIENT
IF STRANGULATED INGUINAL HERNIA
V. V. Ganji, I. P. Kolesnik, A. I. Marusiy
Zaporozhye State Medical University, City Clinical Hospital of Emergency and Ambulance, Zaporozhye
Мальротация кишечника (malrotatio intestini; лат.
mains — плохой + rotatio — вращение) — аномалия раз
вития, в основе которой лежит нарушение процесса
вращения средней кишки и порочное формирование ее
брыжейки. Анатомической предпосылкой для возник
новения мальротации кишечника является общая ко
роткая брыжейка или ее отсутствие, а также патологи
ческая фиксация различных отделов средней кишки. К
моменту рождения средняя кишка (от двенадцати
перстной — ДПК до середины поперечной ободочной)
из первичного сагиттального положения совершает по
ворот на 270° против часовой стрелки, при этом уста
навливаются топографоанатомические взаимоотноше
ния, соответствующие нормальной анатомии человека
[1] . До 10—й недели эмбрионального периода средняя
кишка поворачивается на 90°, а слепая — оказывается
слева внизу (І стадия ротации). До 12—й недели петли
кишечника ротируются еще на 180°, слепая кишка по
степенно перемещается в надчревную область и далее
— в правый верхний квадрант брюшной полости (ІІ ста
дия). После 12—й недели слепая кишка опускается в ти
пичное место (III стадия). Поворот завершается при
креплением ранее не фиксированной брыжейки. Оста
новка процеса вращения на одном из этапов обусловли
вает различные патологические состояния, которые
объединяют под общим названием “аномалии ротации
и фиксации кишечника” [2]. К ним относят: отсутствие
поворота, его незавершенность, обратную ротацию, не
правильное прикрепление брыжейки. Отсутствие пово
рота обусловлено остановкой на І стадии нормальной
ротации кишечника. Как следствие, кишечник остается
"подвешенным" на узкой дорзальной брыжейке, общей
для тонкой и толстой кишки. В связи с этим возможен
заворот кишечника. Отсутствие поворота выявляют с
частотой 0,2% [3].
Остановка ротации кишечника ІІ стадии (мальрота
ция) проявляется тремя изменениями. Слепая кишка со
вершает поворот и фиксируется, а ДПК — нет, что обус
ловливает ее ущемление связками (пучками) Ледда. Ме
нее распространена ситуация, когда слепая кишка и
ДПК поворачиваются в противоположных направлени
ях, что обусловливает блокаду толстой кишки вследст
вие сдавления верхними брыжеечными сосудами. Еще
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один вариант — когда петля ДПК поворачивается в об
ратном направлении при нормальной ротации слепой
кишки, при этом тонкая кишка заключается в ее бры
жейку с формированием внутренней грыжи.
При нарушениях ІІІ стадии ртации кишечника петля
ДПК поворачивается в правильном направлении и фик
сируется, а слепая кишка — нет, что обусловливает от
сутствие надежной фиксации слепой и восходящей
ободочной кишки. Высокое положение слепой кишки в
правом верхнем квадранте создает большие трудности
при диагностике и лечении острого аппендицита.
Чаще всего мальротацию кишечника выявляют пе
диатры. Частота выявления этого порока 1 на 500 ново
рожденных [1, 3]. Большинство осложнений, связанных
с мальороацией кишечника, проявляются в течение
первого месяца жизни ребенка и требуют хирургичес
кого лечения. Симптомы мальроации кишечника у
взрослых выявляют крайне редко [1, 3]. В большинстве
наблюдений диагноз мальроации кишечника у взрос
лых устанавливают по данным рентгенологического
исследования пищеварительного канала, компьютер
ной томографии органов брюшной полости, а также
интраоперационно [4, 5]. За 40 лет отмечена тенденция
к увеличению частоты выявления мальротации кишеч
ника в связи с усовершенствованием визуализацион
ных методов диагностики.
Первые упоминания в литературе о мальротации ки
шечника у взрослых отмечены в 1900 г., основаны на ма
териалах патологоанатомического исследования [2, 4].
В 1923 г. N. M. Dott выявил связь между аномалиями раз
вития кишечника и клиническими проявлениями поро
ка [6]. В 1936 г. W. E. Ladd описал способ хирургического
лечения мальротации кишечника (операция Ледда). В
клиническом виде процедура включает 4 этапа: рассе
чение эмбриональных тяжей, покрывающих ДПК и сле
пую кишку, мобилизацию ДПК, рассечение сращений
вокруг верхней брыжеечной артерии, деторсию кишеч
ника при наличии заворота, аппеендэктомию. В после
дующем был предложен пятый этап операции Ледда —
цекопексия.
Приводим наблюдение ущемленной паховой грыжи
с некрозом участка подвздошной кишки у больного при
мальротации кишечника.
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Схема расположения кишечника.
А & до операции.
1 & некротизированный участок
подвздошной кишки;
2 & фиброзные тяжи Ледда;
3 & червеобразный отросток;
4 & илеоцекальный угол.
В & после операции.
1 & место аппендэктомии;
2 & участок культи подвздошной кишки;
3 & илеотрансверзоанастомоз;
4 & рассеченные фиброзные тяжи Ледда.

Пациент П., 78 лет, доставлен бригадой скорой меди
цинской помощи в больницу 25.10.15 с жалобами на на
личие грыжевого выпячивания в левой паховой облас
ти, боль в этой области, тошноту, рвоту. По данным
анамнеза, длительность существования грыжи 10 лет. За
3 — 4 ч до госпитализации при физической нагрузке
возникла интенсивная боль в области грыжевого выпя
чивания, после чего оно перестало вправляться в брюш
ную полость.
Состояние пациента средней тяжести. Язык сухой,
обложен белым налетом. Живот симметричный, не
вздут, участвует в дыхании, при пальпации — мягкий,
болезненный в области грыжевого выпячивания. Симп
томов раздражения брюшины нет. Перистальтика ки
шечника удовлетворительная. Печень, селезенка, почки
не пальпируются. По данным перкуссии притупления
звука нет. В левой паховой области обнаружено грыже
вое выпячивание размерами 8 × 6 см, при пальпации
плотно—эластической консистенции, болезненное, не
вправляется в брюшную полость. Симптом кашлевого
толчка отрицательный.
Госпитализирован с диагнозом: ущемленная лево
сторонняя паховая грыжа.
На этапе транспортировки в отделение грыжевое
выпячивание соамостоятельно вправилось. Учитывая
угрозу ущемления грыжи, оставлен в отделении для ди
намического наблюдения. Назначены спазмолитики,
инфузионная терапия.
26.10.15 состояние пациента ухудшилось. Жалобы на
умеренную боль в животе без четкой локализации, тош
ноту. При осмотре отмечено вздутие живота, при паль
пации — болезненность в нижних отделах, слабо поло
жительные симптомы раздражения брюшины. При аус
культации — единичные волны перистальтики.
Выполнена операция: лапаротомия, резекция участ
ка подвздошной кишки, наложен илеотрансверзоанас
томоз бок в бок, аппендэктомия, дренирование брюш
ной полости.
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Интраоперационно выявлена мальротация кишеч
ника: илеоцекальный угол, слепая кишка, червеобраз
ный отросток расположены в средней и надчревной об
ластях брюшной полости, фиксированы соединитель
нотканными фиброзными тяжами, связка Трейтца от
сутствует, ДПК продолжается в тощую по правой боко
вой области и также фиксирована фиброзными тяжами.
Кроме того, выявлен ранее ущемленный участок под
вздошной кишки длиной до 4 см с некрозом на рассто
янии до 30 см от илеоцекального угла. Произведены
рассечение эмбриональных тяжей, мобилизация сле
пой, входящей и поперечной ободочной кишки. Рассе
чены фиброзные тяжи Ледда в области ДПК. Некротизи
рованный участок тонкой кишки резецирован, учиты
вая близкое расположение пораженного участка кишки
к илеоцекальному углу, сформирован илеотрансверзоа
настомоз бок в бок с наложением двухрядных отдель
ных узловых швов. Выполнена аппендэктомия. Брюш
ная полость дренирована, послойно зашита. Произве
дено грыжесечение с пластикой пахового канала по По
стемпскому (см. рисунок).
После операции больному назначали антибактери
альные, противоязвенные обезболивающие препараты,
антикоагулянты. На 2—е сутки пациент переведен из от
деления интенсивной терапии.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний, функция кишечника восстановилась на 3—и сутки,
дренажи из брюшной полости удалены на 5—е сутки,
швы сняты на 12—е сутки, операционная рана зажила
первичным натяжением. В удовлетворительном состоя
нии пациент выписан под наблюдение хирурга поли
клиники.

ВЫВОДЫ
1. Мальротация кишечника — редко диагностируе
мая у взрослых аномалия развития. Это обусловлено на
личием неспецифических симптомов, имитирующих
другие заболевания органов брюшной полости.
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2. Операцией выбора у взрослого пациента при ин
траоперационном выявлении аномалии является рассе
чение фиброзных тяжей, фиксирующих слепую кишку

и ДПК, деторсия кишечника (при наличии заворота),
превентивная аппендэктомия, цекопексия.
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ЕНДОВАСКУЛЯРНЕ ПРИПИНЕННЯ ЕРОЗИВНОЇ КРОВОТЕЧІ
З ЯЗИКОВОЇ АРТЕРІЇ
О. Я. Попадюк, О. І. Грищук, В. Р. Гінчицький
Івано—Франківський національний медичний університет,
Івано—Франківська обласна клінічна лікарня

ЕNDOVASCULAR ARREST OF EROSIVE BLEEDING
FROM THE TONGUE ARTERY
О. Ya. Popadyuk, О. І. Gryshchuk, V. R. Ginchytskyi
Іvano—Frankivsk National Medical University,
Іvano—Frankivsk Regional Clinical Hospital
Профілактика та лікування кровотечі у пацієнтів за
наявності пухлин голови та шиї є надзвичайно важли
вою проблемою сьогодення, оскільки смертність від
цього ускладнення становить від 15 до 27%. Причиною
кровотечі найчастіше є первинні пухлини з розпадом,
променева терапія, що може спричинити кровотечу з
пухлини, ерозивна кровотеча, що виникає при пошкод
женні магістральних судин шиї [1, 2]. Ерозивна кровоте
ча з загальної та внутрішньої сонних артерій — одне з
найбільш тяжких ускладнень і одна з можливих причин
смерті хворих після операції з приводу пухлин голови
та шиї. Кровотеча може бути настільки масивною, що
хворі вмирають скоріше, ніж їм вдається надати допо
могу. Навіть якщо кровотечу вдається припинити шля
хом перев'язування загальної сонної артерії, до 70% хво
рих вмирають від ішемічного інсульту, у 20 — 30% тих,
які вижили, виникають стійкий параліч і парез кінцівок
[3, 4].
Представляємо спостереження ефективного ліку
вання ерозивної кровотечі з язикової артерії у хворого,
оперованого з приводу пухлини дна ротової порожни
ни.
Хворий М., 60 років, госпіталізований до відділення
стоматології у невідкладному порядку з кровотечею з
дна ротової порожнини. Зі слів хворого, зранку раптово
виникла кровотеча з ротової порожнини. Каретою
швидкої допомоги доставлений у районну лікарню,
звідки в екстреному порядку направлений до обласної
клінічної лікарні. Хворий блідий, лице асиметричне
внаслідок набряку м'яких тканин правої під'язикової
ділянки. У ротовій порожнині виявлена припухлість у
вигляді виразкувань, що дифузно кровоточать, вкритих
тромботичними масами. Регіонарні лімфатичні вузли
збільшені, болісні. Місяць тому хворому здійснено ре
зекцію дна ротової порожнини, нижньої щелепи та
лімфодисекція І рівня з обох боків з приводу пухлини.
Після операції проведений курс променевої терапії та
хіміотерапії.
Аналіз крові: ер. 3,6× 1012 в 1 л, гемоглобін 90 г/л, ко
льоровий показник 0,9, л. 6,4 × 109 в 1 л, пал. 0,04, сегм.
0,76, еоз. 0,02, баз. 0,01, лімф. 0,10, мон. 0,07, швидкість
зсідання еритроцитів 50 мм/год; біохімічний аналіз
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крові: сечовина 4,1 ммоль/л, креатинін 85,4 ммоль/л,
глюкоза 5,5 ммоль/л, протромбіновий індекс 80%,
міжнародне нормалізоване відношення 1 ОД, АЧТЧ 25 с,
фібриноген 2 г/л.
Діагноз: кровотеча з слизової оболонки дна ротової
порожнини. Рак дна ротової порожнини ІІІ стадії,
T3N1M0, стан після променевої терапії та хіміотерапії. У
невідкладному порядку хворому інтраопераційно при
пинена кровотеча, призначена гемостабілізуюча та
дезінтоксикаційна терапія. Перебіг раннього післяопе
раційного періоду без ускладнень.
За рекомендацією онколога пацієнту здійснено
інцизійну біопсію пухлиноподібного дефекту дна рото
вої порожнини, висновок гістологічного дослідження:
ділянки слизової оболонки вкриті гіперплазованим ба
гатошаровим плоским епітелієм з вогнищами плос
коклітинного раку в субепітеліальній ділянці.
На 10—ту добу лікування хворого у стаціонарі ви
никла профузна артеріальна кровотеча з правої полови
ни дна ротової порожнини, а саме з частини ерозії, що
прилягала до під'язикової ділянки. У невідкладному по
рядку хворий з діагнозом: гостра ерозивна кровотеча з
пухлини дна ротової порожнини, рак дна ротової по
рожнини ІІІ стадії T3N1M0, стан після променевої те
рапії та хіміотерапії переведений до відділення судинної
хірургії. З огляду на тяжкість стану хворого та немож
ливість виконання відкритого оперативного втручання,
вирішено здійснити остаточне припинення кровотечі
ендоваскулярно, шляхом емболізації язикової артерії.
Під місцевим знеболенням розчином новокаїну 0,5%
— 20 мл за Сельдингером ретроградно пунктовано ліву
загальну стегнову артерію, встановлений інтродюсер 6F.
Діагностичний катетер типу рig tail заведений у праву
загальну сонну артерію, здійснена контрастна артеріог
рафія, знайдена права язикова артерія. В артерію заведе
ний діагностичний катетер тиру JR4, проведена повтор
на контрастна артеріографія. Для емболізації застосо
вані емболи "Гелатамп" розміром 400 — 750 мкм. Після
введення емболів у язикову артерію за даними кон
трольної артеріографії відзначено відсутність контрас
тування стовбура та дистальних відділів правої язикової
артерії, відсутність евакуації контрастної речовини в
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усті та проксимальній її частині. Інтраопераційно кро
вотеча припинена. Під час операції хворий відчував за
терпання та порушення чутливості язика. Язик та дно
ротової порожнини бліді. Виражений біль язика та
під'язикової ділянки тривав протягом 2 год після опе
рації, усунутий за допомогою наркотичних аналгетиків.
Через 12 год після операції хворий відчував незначне за
терпання язика, що повністю зникло через добу. Язик та
дно ротової порожнини блідо—рожевого забарвлення.
Ознак кровотечі немає. Протягом 10 діб пацієнт перебу
вав у відділенні судинної хірургії, проведено медикамен
тозну терапію, кожного дня перев'язки під контролем
стоматологів. Ознак кровотечі та інших ускладнень не
було. Пацієнт з покращенням виписаний для лікування у
районній лікарні.
Протягом 1 року повторної кровотечі та ознак ішемії
чи інших ускладнень не було.
Результати лiкування хворих з приводу пухлин голо
ви та шиї загалом визнають незадовільними, що потре

бує його подальшого вдосконалення. Частіше, ніж за
інших злоякісних процесів, переважають неспецифiчнi
ускладнення, що суттєво утруднює проведення заплано
ваного лікування, i часто є причиною фатального кінця.
Ефективність і доцільність застосування ендоваскуляр
них методів у профілактиці та лікуванні хворих з приво
ду неспецифічних геморагічних ускладнень сьогодні
підтверджені, їх ефективно застосовують у клінічній
практиці [5].

ВИСНОВКИ
1. Ендоваскулярна хірургія є ефективним методом
профілактики й лікування хворих за неможливості ви
конання стандартних оперативних втручань.
2. Емболізація артеріального русла є ефективним і
малотравматичним методом припинення кровотечі у
хворих, яким показане виконання невідкладного опера
тивного втручання.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕМБОЛІЇ СТЕГНОВОЇ АРТЕРІЇ,
СПРИЧИНЕНОЇ КУЛЕЮ
О. В. Лігоненко, М. В. Дубинський, О. М. Безкоровайний, Д. А. Величко,
М. І. Кравців, В. І. Ляховський
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського,
Полтавська центральна районна клінічна лікарня

OBSERVATION OF A FEMORAL ARTERY EMBOLISM,
СAUSED BY A BULLET
О. V. Ligonenko, М. V. Dubynskyi, О. М. Bezkorovaynyi, D. А. Velychko,
М. І. Кravtsiv, V. І. Lyakhovskyi
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava,
Poltava Regional Clinical Hospital named after М. V. Sklifosovskiy,
Poltava Central District Clinical Hospital
Емболія артерій кінцівок є поширеним ускладнен
ням різних захворювань, насамперед, серцево—судин
ної системи. Серед причин смерті емболія судин різно
го ґенезу посідає значне місце [1, 2]. Її діагностика в су
часних умовах, як правило, не складна. Проте, емболія
сторонніми тілами при вогнепальних пораненнях є
рідкісним явищем, частіше виникає при актах насилля у
мирний час. У "В'єтнамському судинному регістрі"
зафіксовані 22 таких спостереження з 7500 поранених,
що становило 0,3% [3]. Емболія можлива тільки за пев
них умов: коли снаряд, що ранить, достатньо малий, а
його кінетична енергія у місці поранення невелика. При
цьому, пошкоджена кровоносна судина має бути біль
шого діаметра, інакше він має потрапити у серце. Вста
новити такий діагноз не завжди можливо, емболія може
проявитися через тривалий час після поранення [4]. Ут
руднення діагностики емболії стороннім тілом при по
раненнях пов'язане з тяжкістю стану потерпілого
внаслідок комбінованих та поєднаних поранень, пере
важанням клінічних ознак пошкодження внутрішніх
органів у порівнянні з ішемією тканин кінцівки, виник
ненням оклюзії артерії на значній відстані від місця по
ранення. Оскільки хірургічну допомогу при виникненні
емболії магістральних артерій кінцівок слід надавати у
терміновому порядку, питання її діагностики є актуаль
ним.
Проаналізоване рідкісне спостереження емболії
стегнової артерії, спричиненої кулею.
До приймального відділення 23.01.15 звернувся хво
рий, який скаржився на біль в пахвинній ділянці зліва,
загальну слабість, втрату свідомості. З слів хворого, ви
ходячи з машини, він впав на металевий прут, що
ввійшов у тіло зліва від кореня мошонки. Стан хворого
тяжкий, свідомість збережена, загальмований, на питан
ня відповідає з затримкою. Шкіра і видимі слизові обо
лонки бліді. Периферійні лімфатичні вузли не збіль
шені. Підшкірний прошарок без патологічних змін, на
бряків немає. В легенях везикулярне дихання, ослаблене
у нижніх відділах. Частота дихання 22 за 1 хв. Пульс 110
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за 1 хв, АТ 13,3/9,3 кПа (100/70 мм рт. ст.). Тони серця
ритмічні, дещо ослаблені. Язик вологий, чистий. Живіт
не здутий, обмежено бере участь у диханні. При паль
пації виявлене напруження м'язів передньої черевної
стінки, болючість в усіх відділах, позитивний симптом
Щоткіна—Блюмберга. При аускультації перистальтика
кишечнику не виявлена. Симптом Пастернацького нега
тивний з обох боків. За даними ректального досліджен
ня, тонус зовнішнього сфінктера відхідника збереже
ний, ампула прямої кишки не розширена, містить кал.
На висоті пальця патологічні зміни не виявлені. Кал зви
чайного забарвлення. Встановлений сечовий катетер,
отримано біля 200 мл світлої сечі. На нижній поверхні
лівої половини мошонки, ближче до її основи, виявле
ний дефект шкіри діаметром до 1,5 см, без виділення
крові, незначний набряк тканин навколо рани.
Хворому в терміновому порядку проведені лабора
торні дослідження, ЕКГ, оглядова рентгенографія ор
ганів грудної порожнини, УЗД органів черевної порож
нини. За даними рентгенографії органів грудної порож
нини з захопленням куполів діафрагми виявлена смуж
ка повітря між печінкою та діафрагмою, за даними УЗД
органів черевної порожнини — ознаки парезу кишеч
нику та вільна рідина у черевній порожнині. Аналіз
крові: ер. 4,4 × 1012 в 1 л, гемоглобін 132 г/л, кол. пок. 0,89,
гематокрит 0,41, л. 22,3 × 109 в 1 л, ШОЄ 4 мм/год, еоз. 0,
пал. 0,30, сегм. 0,58, лімф. 0,10, мон. 0,02. Аналіз сечі без
патологічних змін.
Проведений консиліум, встановлений діагноз: про
никне поранення мошонки та черевної порожнини, ус
кладнене
перфорацією
порожнистого
органа,
внутрішньочеревною кровотечею, гострий перитоніт. У
терміновому порядку виконане оперативне втручання.
Під ендотрахеальним наркозом здійснена лапаротомія.
У черевній порожнині, переважно у порожнині малого
таза містилося до 1500 мл крові з домішками калу, які ви
далені. Під час ревізії виявлене наскрізне поранення
сигмоподібної ободової кишки у ділянці ректосиг
моїдного переходу, рани діаметром до 1 см, наскрізне
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поранення тонкої кишки діаметром до 1 см на відстані
до 70 см від зв'язки Трейтца. Крім того, відзначена заоче
ревинна гематома об'ємом до 500 мл з дефектами
пристінкової очеревини довжиною до 1,5 см на 4 см
нижче кореня брижі та до 2 см — на 1 см вище пе
рехідної складки пристінкової очеревини на сечовий
міхур. Під час пальцевого дослідження ранового каналу
встановлено, що він розташований у лівій половині мо
шонки. Активної кровотечі з ранового каналу не було.
Хворому здійснено клиноподібну резекцію тонкої киш
ки, накладений анастомоз кінець у кінець. Обидва отво
ри у сигмоподібній ободовій кишці зашиті, сформована
бічна сигмостома. Біля кореня брижі розширений де
фект пристінкової очеревини, видалена заочеревинна
гематома. Активної кровотечі не було. Черевна порож
нина промита розчинами антисептиків, дренована у
клубових ділянках. Під час ревізії ранового каналу мо
шонки встановлене, що яєчко зміщене, структури
сім'яного канатика не пошкоджені, активної кровотечі
немає. По ходу каналу встановлений гумовий випуск
ник.
Діагноз після операції: проникне поранення черев
ної порожнини з пошкодженням товстої, тонкої кишки,
брижі,
ускладнене
заочеревинною
гематомою,
внутрішньочеревною кровотечею. Обмежений каловий
перитоніт.
Після операції хворий перебував у реанімаційному
відділенні, проведені антибактеріальна та інфузійна те
рапія, клініко—лабораторний моніторинг. Ввечері у
хворого виникло психомоторне збудження, зниження
АТ до 9,3/5,3 кПа (70/40 мм рт. ст.). Застосовано штучну
вентиляцію легень. Оглянутий черговим хірургом, кро
вотеча не виявлена. По дренажу у правій клубовій
ділянці почала виділятися незначна кількість темної
крові. Пацієнт неконтактний. Пульс 130 за 1 хв, АТ
16,0/10,7 кПа (120/80 мм рт. ст.). Терміново зібраний
консиліум, встановлено внутрішньочеревну кровотечу
та показання до здійснення термінової релапаротомії.
Виконано релапаротомію, у черевній порожнині вияв
лено до 800 мл темної, з згустками крові, яка видалена.
Під час ревізії встановлено збільшення заочеревинної
гематоми, що поширювалася праворуч від хребта. З ме
тою мобілізації сигмоподібної та низхідної ободової
кишки для достатнього доступу до заочеревинного про
стору від'єднана сигмостома. При ревізії заочеревинної
гематоми виявлена пульсуюча кровотеча, припинена
шляхом притискання черевної частини аорти до хреб
та. В операційну терміново викликаний судинний
хірург, при ревізії виявлене поранення задньої поверхні
черевної частини аорти у ділянці біфуркації з перехо
дом на задню поверхню правої спільної клубової артерії
з їх дефектом до 1/5 окружності. Рана на аорті та клу
бовій артерії з рваними краями, адекватно здійснити їх
пластику неможливо. Права спільна клубова артерія
відсічена від аорти, мобілізована. Здійснене зашивання
аорти з пластикою дефекту. Права спільна клубова ар
терія вшита у середню третину лівої спільної клубової
артерії, накладений анастомоз кінець у бік. Після зняття
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затискачів шви герметичні, аорта та артерії пульсують.
Крім того, під час ревізії виявлене крайове пошкоджен
ня нижньої порожнистої вени з поширенням на вену
хребта, яка перев'язана, на рану накладений лінійний
шов. У зв'язку з тривалим оперативним втручанням на
судинах, наявністю сигмостоми прийняте рішення та
виконана операція Гартманна з видаленням ділянки по
шкодженої сигмоподібної ободової кишки. Черевна по
рожнина промита розчинами антисептиків, дренована
у підребер'ї та пахвинних ділянках з обох боків. Додат
ково встановлені дренажі у заочеревинний простір. Ра
на пошарово зашита. Тривалість операції 7 год. Під час
операції перелито до 1200 мл еритроцитів. Діагноз після
операції: стан після операції з приводу проникного по
ранення черевної порожнини з пошкодженням тонкої
та товстої кишки (1—ша доба). Пошкодження аорти,
правої спільної клубової артерії, нижньої порожнистої
вени,
ускладнене
заочеревинною
гематомою,
внутрішньочеревною кровотечею. Геморагічний шок ІІІ
ступеня.
Хворий після операції перебував у реанімаційному
відділенні, проведена інфузійна та антибактеріальна те
рапія. Стан оцінений як тяжкий, пульс 98 — 128 за 1 хв,
АТ 16,0/10,7 кПа (120/80 мм рт. ст.). Під час огляду чер
говим хірургом відзначено блідість шкіри, зниження
температури правої нижньої кінцівки, обмеження ак
тивних рухів пальців правої стопи. Під час пальпації ви
явлений біль у м'язах правої гомілки. Пульсація на
правій нижній кінцівці тільки у пахвинній ділянці, на
лівій — на всіх рівнях. Хворий у терміновому порядку
оглянутий судинним хірургом. Скликаний консиліум,
пацієнт повідомив, що він не падав, а отримав вогне
пальне поранення з пістолета. Прийняте рішення про
термінове втручання з приводу гострого тромбозу пра
вої стегнової артерії.
У невідкладному порядку проведена оглядова рент
генографія органів черевної порожнини, сторонні тіла
не виявлені. Під час оперативного втручання у хворого з
загальної стегнової артерії видалені ембол — стороннє
тіло (куля калібру 5,45) та низхідні тромби. Після опе
рації відзначено пульсацію на артеріях обох стоп.
Пацієнт перебував у реанімаційному відділенні, під час
огляду виявлені набряк правої стопи та гомілки, обме
ження активних рухів пальців правої стопи.
Під час лікування у реанімаційному відділенні у хво
рого відзначали анемію, гіпопротеїнемію. На 6—ту добу
видалені дренажі з черевної порожнини, на 8—му добу
за рішенням консиліуму хворий з покращенням стану
переведений у хірургічне відділення. Видалені дренажі з
заочеревинної ділянки. Зберігався незначний набряк
правої стопи і гомілки, пульс на правій стопі ослабле
ний, активні рухи пальців правої стопи у повному обсязі.
Операційні рани у задовільному стані.
На 10—ту добу пацієнт у задовільному стані, після
зняття всіх швів, з функціонуючою сигмостомою випи
саний для амбулаторного лікування.
Пацієнт оглянутий через 6 міс після операції. Стан
задовільний, скаржиться на незначний біль у правій
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нижній кінцівці під час тривалої ходьби. Відзначено де
яку пастозність стопи та гомілки справа, активні рухи у
суглобах правої нижньої кінцівки збережені, пульсація
артерій на всіх рівнях. Клінічні аналізи без патологічних
змін. Сигмостома функціонує. Пацієнта готують до ви
конання реконструктивної операції на товстому кишеч
нику.
Таким чином, емболія артерії стороннім тілом у хво
рого діагностована з запізненням, оскільки хворий при
ховав причину травми, йому не проводили оглядову

рентгенографію органів черевної порожнини після
госпіталізації. З огляду на тяжкість поранення, клінічні
прояви ішемії тканин правої нижньої кінцівки виникли
тільки на 3—тю добу. Це пов'язували з виконанням ре
конструктивної операції на черевній частині аорти та
клубових артеріях. У подальшому під час лікування хво
рих з приводу вогнепальних поранень необхідне про
ведення діагностичних досліджень інших ділянок тіла,
не виключаючи при цьому емболію судини та міграцію
стороннього тіла.
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