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ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И БЛИЖАЙШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАЗОВОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ
АНАТОМО–ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕЗЕРВУАРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ НОВОГО ТИПА ПОСЛЕ КОЛЭКТОМИИ,
ПРЕДЕЛЬНО НИЗКОЙ ПЕРЕДНЕЙ РЕЗЕКЦИИ
ПРЯМОЙ КИШКИ, МУКОЗЭКТОМИИ
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SUBSTANTIATION OF FORMATION AND IMMEDIATE
RESULTS OF APPLICATION OF A NEW KIND
OF PELVIC SMALL INTESTINAL АNATOMIC–FUNCTIONAL
THE RESERVOIRE–TYPE CONSTRUCTION
AFTER PERFORMANCE OF COLECTOMY,
EXTREMELY LOW RECTAL RESECTION AND МUCOSECTOMY
Part 1
А. I. Poyda, V. М. Melnik
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К

олэктомия с предельно низ
кой передней резекцией
прямой кишки, мукозэкто
мией хирургического зад
непроходного канала до уровня
прямокишечно–заднепроходной
линии – достаточно радикальная
операция по поводу язвенного ко
лита, семейного аденоматозного
полипоза [1 – 3]. Такую операцию
некоторые авторы выполняют так
же по поводу болезни Крона тол
стой кишки, при тотальном пораже
нии [1, 2]. Ее преимуществами, кро
ме достаточного радикализма, явля
ются сохранение сфинктерного ап
парата прямой кишки, возможность
выполнения реконструктивно–вос
становительного этапа путем фор
мирования тазового тонкокишеч
ного резервуара, илеоэндоанально
го или резервуарно–анального ана
стомоза. Восстановление естествен
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Реферат
Для профилактики тяжелых проявлений постколэктомического и диарейного синдро'
мов, синдрома вторичной анальной инконтиненции, возникающих после выполнения
обширной радикальной операции – колэктомии, предельно низкой передней резекции
прямой кишки, мукозэктомии по поводу тяжелых диффузных неопухолевых заболева'
ний толстой кишки разработана тазовая тонкокишечная анатомо–функциональная ре'
зервуарная конструкция (ТТКАФРК) нового типа, включающая тонкокишечный резерву'
ар и илеоэндоанальный анастомоз. По данным рентгенологического контроля транзи'
та контрастного вещества по тонкой кишке установлены закономерности ее располо'
жения в брюшной полости, особенности морфологической перестройки в поздние сро'
ки после операции. Применение разработанной конструкции нового типа у 26 пациен'
тов позволило существенно уменьшить частоту возникновения послеоперационных ос'
ложнений, рецидивов заболевания, улучшить функциональные результаты лечения.
Ключевые слова: постколэктомический синдром; тазовый тонкокишечный резервуар;
илеоэндоанальный анастомоз; функциональные результаты.

Abstract
For prophylaxis of severe signs of the postcolectomy and diarrheal syndromes, as well as the
secondary anal incontinence syndrome, occurring after extended radical operation – colec'
tomy, extremely low anterior rectal resection, mucosectomy, performed for severe diffuse
nontumoral colon diseases, a pelvic small–intestinal anatomic–functional reservoir construc'
tion of a new type, which includes a small–intestinal reservoir with ileoendoanal anastomosis,
was elaborated. In accordance to data on roentgenological control of the contrast
small–intestinal transit the laws of its abdominal localization and peculiarities of morphologi'
cal reconstruction in late terms after the operation were established. Application of a new
type construction elaborated in 26 patients have permitted to reduce the occurrence rate for
postoperative complications and the disease recurrences essentially, as well as to improve
functional results of treatment.
Кey words: postcolectomy syndrome; pelvic small intestinal reservoir; ileoendoanal anasto'
mosis; functional results.
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ного транзита содержимого по ос
тавшимся отделам кишечника, его
депонирование в сформированном
резервуаре, сохранение функции
анальной континенции способству
ют улучшению процессов кишечно
го пищеварения и всасывания,
уменьшению выраженности тяже
лых метаболических нарушений,
обусловленных удалением толстой
кишки, диарейного и постколэкто
мического синдромов [1, 4].
Недостатками наиболее часто
используемых J–подобного тазово
го тонкокишечного резервуара и
резервуарно–анального анастомоза
являются значительная частота по
слеоперационных осложнений, на
рушения эвакуации содержимого,
функции анальной континенции.
Частота послеоперационных ос
ложнений – распространенного пе
ритонита, тазового абсцесса – со
ставляет 4,7 – 9,2%, они обусловлены
несостоятельностью швов J–подоб
ного тонкокишечного резервуара
или резервуарно–анального анас
томоза [5 – 7], травматичностью
формирования указанной конст
рукции вследствие пересечения в
продольном направлении на значи
тельном протяжении стенки тонкой
кишки, сложенной в виде латинской
буквы J, с последующим сшиванием
ее краев по линии разреза [1, 4]. Это
неизбежно ухудшает иннервацию,
трофику, сократительную способ
ность стенки кишки, сформирован
ного резервуара, обусловливает уве
личение его размеров, нарушение
эвакуации содержимого [1]. В таких
ситуациях J–подобный резервуар
представляет собой анатомическую
емкость, в которой происходят из
быточное накопление и задержка
эвакуации содержимого. Иногда
формируется мегарезервуар, в поло
сти которого процессы распада и
гниения доминируют над процесса
ми ферментного расщепления и
всасывания, что способствует воз
никновению резервуарита, который
наблюдают у 7,2 – 23,9% опериро
ванных больных [1, 3, 5, 6].
Кроме задержки эвакуации со
держимого из J–подобного резерву
ара, преимущественно в позднем
послеоперационном периоде воз

никает синдром вторичной аналь
ной инконтиненции, что обусловле
но функциональными нарушения
ми и морфологическими изменени
ями сфинктерного аппарата пря
мой кишки вследствие частых тони
ческих сокращений его мышечных
структур в ответ на заполнение со
держимым эндоанально располо
женного резервуара [1].
Указанные недостатки J–подоб
ного тонкокишечного тазового ре
зервуара и резервуарно–анального
анастомоза обусловили необходи
мость разработки тазовой ТТКАФРК
нового типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тазовая тонкокишечная анато
мо–функциональная резервуарная
конструкция (ТТКАФРК) нового ти
па предусматривает возникновение
после формирования тонкокишеч
ного резервуара и илеоэндоаналь
ного анастомоза новых взаимоот
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Тазовая тонкокишечная
анатомо'функциональная
резервуарная конструкция
нового типа.
1 ' тонкокишечный резервуар;
2 ' илеоэндоанальный анастомоз;
3 ' внутренний сфинктер заднего
прохода;
4 ' наружный сфинктер заднего
прохода.

ношений между петлями терми
нального отдела тонкой кишки и де
мукозированным хирургическим
заднепроходным каналом. Реализа
ция концепции такой конструкции
предусматривала решение трех ос
новных задач.
1. Создание условий для благо
приятного физиологического тече
ния пристеночного кишечного пи
щеварения и всасывания.
2. Улучшение репаративных про
цессов в зоне илеоэндоанального
анастомоза, уменьшение риска воз
никновения послеоперационных
осложнений.
3. Восстановление функции ана
льной континенции.
В соответствии с представлен
ной концепцией создания ТТКАФРК
для обеспечения условий благопри
ятного физиологического течения
пристеночного кишечного пищева
рения и всасывания разработан спо
соб формирования тонкокишечно
го резервуара (см. рисунок) после
выполнения колэктомии и нада
нальной резекции прямой кишки
[8]. Принципиальные особенности
технических аспектов указанного
способа включали сохранение ана
томической целостности стенки
тонкой кишки, создание факторов
физиологического замедления про
движения содержимого по тонкой
кишке, увеличение продолжитель
ности его контакта с поверхностью
слизистой оболочки, что способст
вовало улучшению процессов при
стеночного пищеварения и всасы
вания. Указанные положения реали
зованы путем создания анатомичес
ких изгибов в виде трипликатуры
петель терминального отдела тон
кой кишки по типу циклорезервуара
с помощью наложенных по брыже
ечному краю серозно–мышечных
швов.
Для обеспечения достаточного
радикализма, улучшения репаратив
ных процессов в области илеоэндо
анального анастомоза и функции
анальной континенции разработа
ны способ выполнения мукозэкто
мии [9], а также формирования иле
оэндоанального анастомоза [10].
Способ мукозэктомии предусматри
вал удаление только слизистой обо
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лочки хирургического заднепро
ходного канала при отсутствии по
ражения глубжележащей подслизи
стой основы. Это позволяло сохра
нить целостность подслизистой ос
новы хирургического заднепроход
ного канала, богатой кровеносными
сосудами и нервными структурами,
внутреннего сфинктера заднего
прохода и обеспечить благоприят
ные условия заживления илеоэндоа
нального анастомоза, а также сохра
нить функцию безсознательного
компонента анальной континен
ции. Улучшению репаративных
процессов и сохранению функции
анальной континенции также спо
собствовало применение некото
рых технических аспектов, предус
матривающих формирование анас
томоза на двух уровнях – между де
мукозированной поверхностью хи
рургического заднепроходного ка
нала и стенкой отрезка подвздош
ной кишки, а также расположение
отрезка подвздошной кишки про
ксимальнее значительной части
порций сфинктерного аппарата
прямой кишки. Формирование ана
стомоза на двух уровнях позволяло
увеличить площадь сращения и, со
ответственно, механическую проч
ность соустья. Расположение отрез
ка подвздошной кишки прокси
мальнее уровня прямокишечно–
заднепроходной линии и значи
тельной части порций сфинктеров
заднего прохода предупреждало
возникновение анальной инконти
ненции благодаря уменьшению
травмы мышечных структур. Преду
преждению анальной инконтинен
ции также способствовало размеще
ние резервуара проксимальнее
сформированного анастомоза, что
исключало статическое воздействие
резервуара на сфинктерный аппа
рат прямой кишки, особенно при
его заполнении.
В Колопроктологическом цент
ре Украины за период с 2001 до
2015 г. с использованием разрабо
танной конструкции после колэкто
мии, предельно низкой передней
резекции прямой кишки, мукозэк
томии оперированы 26 пациентов
по поводу тяжелых неопухолевых
заболеваний толстой кишки. Муж
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чин было 14 (53,8%), женщин – 12
(46,2%), возраст больных от 18 до 36
лет, в среднем (29 ± 2,4) года. По по
воду язвенного колита оперирова
ны 11 (42,3%) пациентов, болезни
Крона толстой кишки при тоталь
ном поражении – 8 (30,8%), семей
ного аденоматозного полипоза – 7
(26,9%).
Первичная реконструктивно–
восстановительная операция вы
полнена у 16 (61,5%) пациентов, из
них 9 (34,3%) – оперированы по от
носительным показаниям в связи с
тяжелым течением язвенного коли
та и болезни Крона толстой кишки,
необратимыми изменениями сли
зистой оболочки толстой кишки,
неэффективностью и бесперспек
тивностью дальнейшего консерва
тивного лечения. Этим пациентам
одновременно с радикальным эта
пом – колэктомией, предельно низ
кой передней резекцией прямой
кишки, мукозэктомией ее нижнеам
пулярного отдела до прямокишеч
но–заднепроходной линии первич
но сформирована ТТКАФРК нового
типа. Такая же первичная реконст
руктивно–восстановительная опе
рация выполнена у 7 (26,9%) паци
ентов по поводу семейного адено
матозного полипоза. По абсолют
ным показаниям оперированы 10
(38,5%) пациентов, преимуществен
но в связи с возникновением ост
рых осложнений – перитонита или
кишечного кровотечения при яз
венном колите и болезни Крона
толстой кишки. Вначале у них осу
ществляли только условно ради
кальный этап хирургического вме
шательства – колэктомию с резек
цией прямой кишки, формирование
культи прямой кишки, илеостомы
по Бруку. Вторым этапом хирурги
ческого лечения (через 1 – 2 года)
выполняли резекцию культи прямой
кишки, мукозэктомию хирургичес
кого заднепроходного канала до
прямокишечно–заднепроходной
линии, вторичную реконструктив
но–восстановительную операцию с
применением ТТКАФРК нового ти
па. Как при первичных, так и вто
ричных реконструктивно–восста
новительных операциях сформиро
ванную конструкцию "отключали"

путем наложения протектирующей
петлевой илеостомы, которую "за
крывали" локально, с применением
местного доступа, через 2 – 4 мес,
после заживления илеоэндоаналь
ного соустья.
Результаты операций оценивали
на основании анализа частоты по
слеоперационных осложнений, мо
торно–эвакуаторной функции тон
кой кишки, функции анальной кон
тиненции. Кроме клинических кри
териев оценки функциональных ре
зультатов, изучали моторно–эвакуа
торную функцию тонкой кишки пу
тем рентгенологического контроля
транзита контрастного вещества по
тонкой кишке, а также анализа осо
бенностей морфологической пере
стройки тонкой кишки. Функцию
анальной континенции оценивали с
помощью метода сфинктерометрии
с использованием сфинктеромет
ра–тренажера фирмы ProMedico.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Послеоперационные осложне
ния возникли у 5 (19,2%) больных.
Абсцесс полости малого таза обра
зовался у 1 (3,8%) пациента, опери
рованного по поводу семейного
аденоматозного полипоза, вследст
вие повышенной кровоточивости
тканей на фоне эссенциальной
тромбоцитопении. Абсцесс вскрыт
на 7–е сутки после операции пара
анальным доступом через раневой
канал, использованный для дрени
рования пресакрального простран
ства. Нагноение операционной ра
ны возникло у 1 (3,8%) пациента на
фоне сахарного диабета. Лечение
осложнения проведено в соответст
вие с общепринятыми стандартами
лечения гнойных ран. У 1 (3,8%) па
циента выявлен резервуарит через 3
мес после устранения протектирую
щей петлевой илеостомы вследст
вии ишемии стенки кишки в облас
ти сформированного резервуара.
Ишемическая природа резервуари
та подтверждена результатами ме
зентерикографии, положительный
эффект достигнут при применении
ангиопротекторов,
препаратов,
улучшающих реологические свой
ства крови и перфузию тканей. Вну
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тренний тонкокишечно–влагалищ
ный свищ образовался у пациентки,
оперированной по поводу болезни
Крона толстой кишки, вследствие
технической ошибки, допущенной
при формировании илеоэндоаналь
ного анастомоза. Вероятно, во вре
мя наложения второго уровня швов
между краем отрезка тонкой кишки,
расположенной эндоанально, и пе
редней стенкой хирургического
заднепроходного канала на уровне
прямокишечно–заднепроходной
линии была прошита задняя стенка
влагалища. В связи с неэффективно
стью консервативных мероприя
тий, направленных на заживление

свища (механическое удаление сли
зистой оболочки свища, санация
свищевого хода растворами анти
септиков) в течение 3 мес, осуще
ствлены экстирпация заднепроход
ного канала, устранение тонкоки
шечного резервуара путем разобще
ния петель тонкой кишки, на кото
рые были наложены серозно–мы
шечные швы, сформирована пожиз
ненная илеостома. Наружный свищ
тонкой кишки, открывшийся в обла
сти промежности через 3 мес после
"закрытия" протектирующей илеос
томы, возник также у пациента, опе
рированного по поводу болезни
Крона толстой кишки, вследствие

рецидива заболевания в сформиро
ванном тонкокишечном резервуаре.
Проведение базисной консерватив
ной терапии с применением препа
ратов – производных месалазина, в
частности, пентасы, а также меро
приятий, направленных на заживле
ние свища, оказались неэффектив
ными. Через 6 мес после устранения
протектирующей илеостомы произ
ведены экстирпация культи хирур
гического заднепроходного канала,
удаление тонкокишечного резерву
ара, сформирована пожизненная
илеостома. После операции все па
циенты живы.
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ГОРМОНАЛЬНО–ГЕНЕТИЧНОЗАЛЕЖНА ТЕРАПІЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВІТАМІНУ К ХВОРИХ
З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ КРОВОТЕЧІ
І. Д. Дужий, С. В. Харченко
Сумський державний університет, медичний інститут

HORMONALLY–GENETICALLY DEPENDENT THERAPY,
USING VITAMIN K IN PATIENTS,
SUFFERING THE ULCER HEMORRHAGE
І. D. Duzhyi, S. V. Kharchenko
Sumy State University, Medical Institute
а даними лабораторії до
сліджень Маастрихтського
університету, вітамін К – це
сімейство біохімічно актив
них сполук, спільним для яких є мо
лекула 2–метилнафтохінону. Прий
нято розділяти вітамін К на три гру
пи: К1 – філохінони, К2 – менахіно
ни, К3 – менадіони [1]. Клінічне зна
чення наведених груп вітаміну К не
достатньо вивчене, хоча спочатку,
після відкриття вітаміну К датським
вченим H. Dam у 1929 р., прийнято
було вважати його вітаміном з єди
ною функцією, від чого походить
назва Koagulations–Vitamin.
У наш час беззаперечні факти
участі вітаміну К у різних фізіо
логічних процесах поступово змі
нюють наукове уявлення, аргументу
ючи широку функціональність. Ві
дома роль вітаміну К як антигемо
рагічного засобу, фактору профілак
тики атеросклерозу й кальцифікації
артерій, стабілізації структури кіс
ток, проліферації клітин та процесу
запалення [2].
За даними Лондонського центру
вивчення гемостазу та тромбозу, ос
новним джерелом вітаміну К для
тканин організму є менадіони, які,
попередньо депонуючись у печінці,
при необхідності виділяються для
потреби периферійних тканин. Для
забезпечення тканинним вітаміном
К менадіон постійно циркулює у
плазмі крові, отже, його паренте
ральне застосування у клінічній
практиці є обґрунтованим. Менаді
он доступний у "фармакологічній"
водорозчинній формі на ринку

З
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Реферат
Патофізіологічні механізми впливу вітаміну К, у тому числі за виразкового уражен'
ня травного каналу, недостатньо вивчені. Дослідження фармакогеноміки дозуван'
ня вітаміну К дає новий підхід до терапії хворих з приводу шлунково–кишкової кро'
вотечі. Вивчені можливості титрування доз вітаміну К3 (менадіон) залежно від
рівня естрогенемії та генетичної конституції щодо генів–кандидатів ESR1
(rs2234693) та VKORC1 (rs9923231). Обстежені 36 хворих, яких лікували з приводу
виразкової кровотечі. Концентрацію естрадіолу у сироватці крові досліджували за
методом твердофазного імуноферментного аналізу, генотипування здійснювали
за показниками ланцюгової реакції з полімеразою (ЛРП) з аналізом довжини рес'
трикційних фрагментів. Початкова добова доза менадіону 20 мг. Після визначення
генотипу (1 – 2–га доба після госпіталізації) у хворих за нормоестрогенемії носіїв
генотипів СС/GG, CC/GA, CT/GG, CT/GA вітамінотерапію продовжували у добовій
дозі 20 мг, за умовно–патологічного варіанту генотипу дозу вітаміну К збільшува'
ли до 30 мг. Визначення вмісту гормонів та генетичної конституції хворих дає мож'
ливість персоніфікувати підхід до застосування вітаміну К3 при виразковій крово'
течі.
Ключові слова: виразкова кровотеча; естроген; поліморфізм генів.

Abstract
Pathophysiological mechanisms of the vitamin K impact, including those in the gut with
ulcerative affection, are studied still insufficiently. Investigations of pharmacogenomics
of the vitamin К gives a new approach to therapy in patients, suffering gastro–intestin'
al hemorrhage. Possibilities of titration of the vitamin К3 (menadione) doses, depend'
ing on level of estrogenemia and genetic constitution, concerning genes–candidates
ESR1 (rs2234693) and VKORC1 (rs9923231), were studied. There were examined 36
patients, who were treated for the ulcer hemorrhage. The blood serum concentration of
estradiol was investigated in accordance to method of solid phase enzyme immunoas'
say, the genotyping procedure was performed in accordance to indices of polymerase
chain reaction with analysis of the restrictional fragments length. The initial daily dose
of menadione have constituted 20 mg. After a genotype determination made (first–sec'
ond day after admittance to hospital) in patients with normoestrogenemia in genotypes
СС/GG, CC/GA, CT/GG, CT/GA a vitaminotherapy was prolonged in daily dose of 20
mg, and in a conditionally–pathological variant of genotype the dose of vitamin K was
enhanced up to 30 mg. Determination of hormones and the patients' genetic constitu'
tion makes possible to apply a personified approach for the vitamin K3 application in the
ulcerative hemorrhage.
Кey words: the ulcer hemorrhage; estrogen; polymorphism of genes.

лікарських засобів, проте, визначен
ня його вмісту у крові не нормалізо
ване через відсутність офіційної
клініко–лабораторної норми. Існує
гіпотеза (G. Lippi, M. Franchini, 2011)
щодо можливості мікрофлори ки

шечнику здорової людини чи хво
рого виробляти достатню кількість
вітаміну К. З точки зору доказовості,
оцінку індивідуального та попу
ляційного статусу вітаміну К за по
казниками коагулограми вважають
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неспецифічною на відміну від "опо
середкованої" діагностики концент
рації некарбоксильованих форм
фактору зсідання ІІ та остеокальци
ну у крові, що можуть свідчити про
нормальний обмін вітаміну. Про
блемною є аналітична оцінка при
використанні антикоагулянтів, ан
тибактеріальної теріпії, дієтотерапії,
оскільки за таких ситуацій пору
шується всмоктування вітаміну К,
змінюється його обмін в організмі
[2].
Сьогодні норма споживання ві
таміну К для людини обчислена ли
ше для філохінонів, хоча загальна
активність вітаміну К на 25% не зале
жить від філохінонів, а зумовлена
менахінонами [1]. Дискусійним є оп
тимальна як дієтична, так і профі
лактична добова доза вітаміну К. Для
громадян України добова доза віта
міну К, ані здорових, ані хворих при
виразці шлунка та дванадцятипалої
кишки (ДПК), не визначена. Немає
такої норми за інформацією Ук
раїнського науково–дослідного ін
ституту харчування та Інституту
харчової біотехнології та геноміки
НАН України. На думку вчених лабо
раторії Маастрихтського універси
тету, вітамін К нетоксичний у вели
ких дозах і не зумовлює підвищення
ризику виникнення тромбозу.
При кровотечі відзначають дефі
цит вітаміну К, і, як наслідок, втрату
можливості нормально виробляти
К–вітамінзалежні фактори зсідання
крові (II, VII, IX, X), що зумовлює не
обхідність проведення вітаміноте
рапії у хворих при кровотечі будь–
якого ґенезу. Дія вітаміну К у гастро
ентерологічній практиці не вивче
на, деякі дослідники стверджують,
що при захворюваннях травного ка
налу існує тенденція до виникнення
К–вітаміндефіцитних станів. Так,
при хворобі Крона виявлено недо
статність вітаміну К [3].
Вплив вітаміну К при шлунко
во–кишковій кровотечі прямо не
встановлений, проте, виявлені муко
зопротекторні властивості менаді
ону щодо слизової оболонки шлун
ка, що свідчить про доцільність про
ведення вітамінотерапії за виразко
вого ураження шлунка та ДПК [4]. В
Україні за чинними Національними

клінічними протоколами лікування
шлунково–кишкової кровотечі (На
каз МОЗ України № 297), доза віта
міну К при лікуванні виразкової кро
вотечі не визначена, що аргументує
значущість та актуальність пошуку
індивідуального режиму вітаміноте
рапії для досягнення гемостазу. От
же, терапевтичну дозу вітаміну К
визначає клініцист.
Для діагностичної стратегії ми
обрали два гени, що відповідають за
метаболізм естрадіолу і вітаміну К –
ESR1 (rs2234693) та VKORC1
(rs9923231). На перший погляд, таке
поєднання не має сенсу, проте, при
ретельному вивченні виявлено, що
як естроген, так і вітамін К містяться
у рослинних продуктах і потрапля
ють в організм з їжею. Естрадіол діє
через стероїдні рецептори, функціо
нальність яких для вітаміну К не виз
начена. Доведено, що, аналогічно ес
трогену, менадіон також є тканинос
пецифічною біоактивною речови
ною. При виразці шлунка та ДПК ре
цептори естрогену в їх слизовій
оболонці зникають, що є ознакою
захисної функції [5].
Можна вважати спільним сте
роїдоподібний ефект вітаміну К, ад
же він, як і естроген, має протиосте
опорозну, протиатеросклеротичну
та антигеморагічну дію [2]. Антиге
морагічна функція естрогену вста
новлена в експерименті з моделю
вання крововтрати, провідну роль у
цих процесах відіграє альфа–рецеп
тор естрогену [6].
Доведена залежність між генним
поліморфізмом людини, концент
рацією вітаміну К (групи філохіно
нів) та естрогеном крові. Так, в осіб
за E3/E2 та E2/E2 генотипів за
аполіпопротеїном Е концентрація
філохінону в крові більша, ніж у
носіїв E3/E4 та E4/E4 генотипів [7].
Вчені Мічиганського університету
вважають, що ген ESR1 регулює кон
центрацію естрогену в крові і васку
ляризацію тканин при серцево–су
динних захворюваннях у людини
[8]. Поліморфні гени постійно регу
люють майже 4% естрогену у сиро
ватці, проте, для вітаміну К ці показ
ники не визначені. Порушення у ге
нотипі VKORC1 відіграє патогене
тичну роль у чутливості до гемо
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рагічних ускладнень на тлі терапії з
використанням таблетованих анти
коагулянтів (варфарин тощо) та
стабільності гемостазу, визначає
можливість виникнення виразкової
кровотечі медикаментозного ґенезу
[9].
Оскільки обрані гени–кандидати
відіграють вирішальну роль у біоре
гуляції ферментно–рецепторної
чутливості до вітаміну К та естроге
ну для всього організму, доцільно
вивчити їх вплив на слизову оболон
ку шлунка та ДПК з огляду на не
обхідність оптимального дозування
вітаміну К3 у хворих при шлунко
во–кишковій кровотечі.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2014 – 2015 рр. проведене
дослідження за участі 36 хворих,
госпіталізованих з приводу виразко
вої шлунково–кишкової кровотечі
до хірургічного відділення Обласно
го центру шлунково–кишкових кро
вотеч Сумської обласної клінічної
лікарні. Критерії включення у до
слідження: вік хворих старше 18
років, етіологія кровотечі (виразка
шлунка чи ДПК), госпіталізація хво
рого до спеціалізованого хірургіч
ного відділення, відсутність гормо
нотерапії, згода на участь у дослід
женні. Алгоритм дослідження: виз
начення етіології та клінічних про
явів кровотечі, лабораторна діагнос
тика естрогенемії з використанням
імуноферментного методу, геноти
пування конституції хворого. Кон
центрацію естрадіолу у сироватці
крові визначали з застосуванням
твердофазного імуноферментного
аналізу за протоколами виробника
(ХЕМА Со., Ltd). Для чоловіків вважа
ли нормальним рівень естрадіолу
від 0,029 до 0,3 нмоль/л. У жінок ре
продуктивного віку рівень гормонів
залежав від фази циклу: за фоліку
лярної фази – 0,05 – 0,7 нмоль/л, за
лютеїнової фази – 0,1 – 1,1 нмоль/л,
за овуляторної фази – 0,34 – 1,8
нмоль/л, у період менопаузи – до
0,23 нмоль/л. Генотипування прово
дили для визначення генного
поліморфізму
генів–кандидатів
ESR1 (rs2234693) та VKORC1
(rs9923231) у хворих з подальшим

hirurgiya.com.ua

11
проведенням ЛРП з аналізом довжи
ни рестрикційних фрагментів (PCR
– RFLP) за раніше описаною методи
кою [10].
Для вітамінотерапії застосова
ний менадіон натрію бісульфіт (ві
касол) по 10 мг в ампулі, 1 мл. За до
бової дози 20 мг внутрішньом'язово
її поділяли на 2 рази (вранці і вве
чері), якщо 30 мг – додатково прово
дили ін'єкцію вдень, доза одноразо
вого введення не перевищувала 10
мг. Дослідження проведене з дотри
манням національних норм біоети
ки і Ґельсінської декларації (2013).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх хворих лікування за ло
кальними та загальноукраїнськими
протоколами виявилося успішним.
Після клінічного обстеження і оцін

ки даних ендоскопії шлунка і ДПК
дозування вітаміну К3 здійснене у
два етапи. Початковою вважали до
бову дозу 20 мг. Після визначення ге
нотипу (1 – 2–га доба після госпіта
лізації) здійснювали корекцію дози
залежно від генетичної конституції
та концентрації естрадіолу в крові.
За умови нормоестрогенемії у носіїв
генотипів СС/GG, CC/GA, CT/GG,
CT/GA вітамінотерапію продовжува
ли у добовій дозі 20 мг, у хворих за
умовно патологічних варіантів ге
нотипу дозу вітаміну К3 збільшували
до 30 мг.
Гіперестрогенемію не спос
терігали. Пацієнти виписані під на
гляд хірурга поліклініки.

ВИСНОВКИ
1. Емпірично початкова терапев
тична добова доза вітаміну К3 (ме

надіону) у хворих при виразковій
кровотечі рекомендована 20 мг.
2. Залежно від гормонально–ге
нетичного статусу добова доза
вітаміну К3 при виразковій крово
течі може становити від 20 до 30 мг.
3. Гормонально–генетична діаг
ностика дає можливість персоніфі
кувати добову дозу вітаміну К3 для
кожного хворого при виразковій
кровотечі.
Перспектива подальших дослід
жень: розробити дизайн клінічного
дослідження з аналізом ефектив
ності застосування гормонально–
генетичної діагностики та індивіду
альної вітамінотерапії хворих за
різних видів шлунково–кишкової
кровотечі; визначити добову дозу
вітаміну К для громадян України, яку
забезпечує вживання продуктів хар
чування.
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ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ:
КЛАСИФІКАЦІЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ, КРИТЕРІЇ
ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ,
ЛІКУВАЛЬНО–ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ
М. Ю. Ничитайло, М. С. Загрійчук, А. І. Гуцуляк, А. В. Гоман,
А. В. Стоколос, В. В. Присяжнюк
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME:
CLASSIFICATION, THE RISK FACTORS,
CRITERIA OF THE DIAGNOSIS ESTABLISHMENT,
TREATMENT–DIAGNOSTIC ALGORITHM
М. Yu. Nichitaylo, М. S. Zagriychuk, А. І. Gutsulyak, А. V. Gomon,
А. V. Stokolos, V. V. Prysyazhnyuk
Shalimov National of Institute Surgery and Transplantology NAMS of Ukraine, Kyiv
олецистектомія (ХЕ) за час
тотою виконання посідає
третє місце в структурі усіх
хірургічних операцій, по
ступаючись апендектомії та плас
тиці грижі передньої черевної
стінки [1]. За даними Американської
асоціації хірургів, в світі щороку ви
конують понад 1,5 млн операцій ХЕ
[2], в Україні – 35 000. Збільшення
частоти виконання ХЕ, насамперед,
пов'язане з широким впроваджен
ням у клінічну практику лапаро
скопічних хірургічних технологій
[3]. Основні показання до виконання
ХЕ:
– жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ),
гострий та хронічний калькульоз
ний холецистит та їх ускладнення
– безкам'яний холецистит
– поліпи (поліпоз) жовчного мі
хура
– травма жовчного міхура
– пухлини (рак) жовчного міхура
– як етап більш складних опера
тивних втручань.
Незважаючи на високу ефек
тивність цього оперативного втру
чання, частота ускладнень у віддале
ному періоді досить значна, основ
ним ускладненням є ПХЕС. За дани
ми академіка О. О. Шалімова, часто
та виникнення ПХЕС становила 10 –
30% [4]. Сьогодні, за даними біль
шості досліджень, середня частота
виникнення ПХЕС становить 10 –

Х

Реферат
Висвітлений власний досвід хірургічного лікування пацієнтів з приводу постхоле'
цистектомічного синдрому (ПХЕС) в період з 2010 по 2015 р. Наведена модифіко'
вана класифікація ПХЕС, проаналізовані найближчі й віддалені результати лікуван'
ня хворих, технічні аспекти та особливості виконання деяких оперативних втру'
чань, фактори ризику виникнення ПХЕС.
Ключові слова: постхолецистектомічний синдром; хірургічне лікування; фактори
ризику.

Abstract
Own experience of surgical treatment of patients for postcholecystectomy syndrome
(PCHES) in a 2010 – 2015 yrs period was enlighten. The PCHES modified classification
was adduced, the immediate and remote results of the patients' treatment were ana'
lyzed, technical aspects and peculiarities of performance of some operative interven'
tions, the risk factors for the PCHES occurrence were analyzed.
Кey words: postcholecystectomy syndrome; surgical treatment; the risk factors.

15% [5]. Проблема ускладнюється
відсутністю загальноприйнятого ви
значення ПХЕС, максимально ефек
тивного лікувально– діагностично
го алгоритму, методів його профі
лактики [6]. Часто діагноз ПХЕС
встановлюють лише на підставі відо
мостей про виконання ХЕ в анам
незі без анлізу будь–яких інших кри
теріїв, що зумовлює подальше ліку
вання хворих непрофільними фа
хівцями та незадовільні результати.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В своїй практиці ми використо
вуємо визначення: ПХЕС не як окре
мого захворювання, а як збірне по
няття, що включає комплекс мор
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фо–функціональних розладів в ор
ганах гепатопанкреатобіліарної зо
ни, що виникли у віддалені строки
після виконання ХЕ, прямо чи опо
середковано з нею пов'язаних.
Ми також модифікували та до
повнили класифікацію ПХЕС О. О.
Шалімова (1993), зробили її більш
зручною у повсякденному користу
ванні (схема 1).
1. Хірургічно асоційований
ПХЕС виникає внаслідок погрішнос
тей або помилок під час виконання
ХЕ, недостатнього передоперацій
ного обстеження хворих або неко
ригованих під час операції змін, що
виникли на тлі ЖКХ та холециститу.
2. Терапевтично асоційований
ПХЕС пов'язаний з змінами в орга
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ПХЕС

Хірургічно асоційований
(хірургічний)

ПХЕС, зумовлений
змінами, що виникли
під час виконання ХЕ

Терапевтично асоційований
(терапевтичний)

ПХЕС пов'язаний,
з захворюваннями
жовчного міхура
та змінами в органах
гепатопанкреато'
дуоденальної зоні,
не коригованими
під час ХЕ

ПХЕС
невстановленої етіології

Захворювання органів
гепатопанкреатобіліарної
зони, пов'язані
з тривалим перебігом
холециститу

Нервово'кінетичні
розлади жовчних проток
та ДПК

Примітка. ДПК — дванадцятипала кишка
Схема 1.
Класифікація ПХЕС.

нах гепатопанкреатобіліарної зони
внаслідок тривалого існування ЖКХ,
органічних чи функціональних за
хворювань суміжних органів та нер
вово–кінетичних порушень функці
онування механізмів транспорту
жовчі.
3. ПХЕС невстановленої етіології
– достовірна причина не встановле
на, проте, є ознаки двох попередніх
видів.
До хірургічно асоційованого
ПХЕС належать:
ПХЕС, пов'язаний з захворюван
нями жовчного міхура та змінами в
жовчних протоках, не кориговани
ми під час виконання ХЕ
а) стенозуючий папіліт
б) стеноз жовчних проток
в) тубулярний стеноз спільної
жовчної протоки (СЖП)
г) резидуальний холедохолітіаз
д) кісти жовчних проток
ж) паразитарні захворювання
жовчних проток
з) внутрішньопечінкові і навко
лопечінкові абсцеси
е) холангіогенний сепсис
є) пухлини печінки, жовчних
проток та підшлункової залози.
ПХЕС, зумовлений змінами, що
виникли під час виконання ХЕ
а)
ятрогенне
пошкодження
жовчних проток
б) рубцева стриктура і деформа
ція жовчних проток
в) деформація ДПК з порушен
ням евакуації вмісту
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г) залишковий жовчний міхур
(кукса), конкременти в черевній по
рожнині
д) сторонні тіла жовчних проток
(нитки, голки, стенти, фрагменти
дренажів)
ж) невринома пересічених нер
вів (за типом "фантомного болю").
До терапевтично асоційованого
ПХЕС належать:
Захворювання органів гепато
панкреатобіліарної зони, пов'язані з
тривалим існуванням холециститу:
а) хронічний холангіогепатит
б) хронічний панкреатит
в) перихоледохеальний лімфаде
ніт
г) хронічний гастродуоденіт.
Нервово–кінетичні порушення
жовчних проток і ДПК
а) дискінезія жовчних проток і
великого сосочка ДПК (ВСДК)
б) гіпотонія ВСДК
в) гіпертонія ВСДК
г) гіпокінезія ДПК
д) рефлюкс–гастрит.
Також ми виділяємо основні кри
терії, за наявності яких може бути
встановлений діагноз хірургічно
асоційованого (хірургічного) ПХЕС.
Постійний чи періодичний біль
різної інтенсивності в правій підре
бровій чи надчеревній ділянці, що
виник через 1 міс і пізніше після ХЕ.
Наявність чіткого зв'язку між
операцією та появою болю: після
операції скарги збереглися, з'яви
лись нові або прогресували існуючі.

Епізоди тимчасової жовтяниці
або наявність постійної жовтяниці,
що виникла не менш ніж через 1 міс
після ХЕ, механічний ґенез якої до
ведений за даними інструменталь
них та лабораторних методів.
Немотивоване підвищення тем
ператури тіла, озноб (ознаки холан
гіту).
Розширення часткових жовчних
проток понад 5 мм та/або СЖП по
над 8 мм за даними інструменталь
них методів дослідження (УЗД, ендо
УЗД, МРХПГ, РПХГ, КТ).
Наявність скупчень рідини чи
пухлиноподібних утворень в гепа
топанкреатобіліарній зоні за дани
ми інструментальних методів до
слідження.
Запорукою успішного лікування
пацієнтів з приводу ПХЕС є своєчас
не визначення факторів ризику, які
ми поділяємо на передопераційні,
інтраопераційні та післяопераційні.
Відповідно, основні передопера
ційні фактори ризику виникнення
ПХЕС.
1. Тривалість холециститу понад
5 років, наявність в анамнезі 3 епі
зодів "жовчної кольки" і більше різ
ної інтенсивності.
2. "Відключений" жовчний міхур.
3. Холедохолітіаз.
4. Наявність в анамнезі відомо
стей про міграцію конкремента
та/або обтураційну жовтяницю.
5. Гострі та деструктивні форми
холециститу.
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6. Раніше виконані оперативні
втручання на органах черевної по
рожнини.
7.
Холецисто–холедохеальні
(синдром Міріцці), холецисто–дуо
денальні, холецисто–інтестинальні,
холецисто–гастральні, холецисто–
ободові нориці.
8. Інтрапечінкове розташування
жовчного міхура.
9. Діаметр СЖП понад 7 мм (за
даними УЗД, ендоУЗД, МРХПГ).
10. Супутні захворювання ор
ганів гепатопанкреатобіліарної зо
ни (кісти, пухлини, рубцева або руб
цево–виразкова деформація ДПК)
та інших органів і систем.
11. Коротка (менше 1 см) або
довга (більше 3 см) міхурова прото
ка.
12. Чоловіча стать.
13. Дитячий (менше 10 років) та
літній (старше 70 років) вік.
Інтраопераційні фактори ризику
виникнення ПХЕС.

1. Застосування відкритого до
ступу під час виконання ХЕ.
2. Тривалість втручання понад 2
год.
3. Пошкодження жовчних про
ток та суміжних органів, діагносто
ване інтраопераційно, в найближчо
му або віддаленому періоді після
операції.
4. Тривале використання елект
рокоагуляції в зоні гепатодуоде
нальної зв'язки.
5. Виконання холедохолітотомії,
наявність зовнішнього дренажа
СЖП.
6. Встановлення більше 5 кліпс.
7. Виконання хірургом менше 30
операцій ХЕ (крива навчання).
8. Порушення цілісності жовчно
го міхура під час операції (розрив) з
витіканням жовчі та випадінням
конкрементів у вільну черевну по
рожнину.
9. Інтенсивна інтраопераційна
кровотеча, об'єм понад 1 л.

10. Конверсія з лапароскопічно
го у відкритий доступ.
11. Встановлення дренажних
трубок в підпечінкове заглиблення
та ложе жовчного міхура.
Післяопераційні фактори ризику
виникнення ПХЕС.
1. Наявність недренованих за
пливів та скупчень рідини в зоні
операції.
2. Неадекватна антибактеріальна
терапія, виникнення місцевих гній
них (абсцес, білома) та генералізо
ваних (перитоніт, сепсис) септич
них ускладнень.
3. Тривале (понад 3 доби) перебу
вання дренажу в гепатопанкреа
тобіліарній зоні.
4. Некоректне ведення пацієнтів
за встановленого зовнішнього дре
нажу СЖП (нерегулярне промиван
ня, грубі маніпуляції – неконтрольо
ване підтягування, відрив), перед
часне видалення дренажу.
5. Відсутність адекватної проти

Пацієнт

Анамнез

Даних щодо ризику
виникнення ПХЕС немає

УЗД, ендоУЗД,
ГДФС, МРХПГ, РХПГ,
дуоденоскопія,
фістулографія лабораторні
дослідження

Анамнез: наявність факторів
ризику виникнення ПХЕС

Високий ризик виникнення
ПХЕС

УЗД, ГДФС,
лабораторні дослідження

Даних щодо ризику
виникнення ПХЕС
немає

Низький або середній
ризик виникнення ПХЕС

Лапароскопічна/відкрита ХЕ,
інтраопераційна активна
профілактика ПХЕС

Лапароскопічна ХЕ,
стандартна
інтраопераційна
профілактика ПХЕС

Лапароскопічна ХЕ,
стандартна
інтраопераційна
профілактика ПХЕС

Розширена реабілітація
з розширеним моніторингом

Стандартна
реабілітація

Стандартна реабілітація
з розширеним
моніторингом

Є дані щодо ризику
виникнення ПХЕС

Схема 2.
Лікувально' діагностичний алгоритм у пацієнтів при припущенні про виникнення ПХЕС.
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запальної терапії у хворих з групи
ризику.
6. Неадекватне лікування пацієн
тів (без призначення препаратів ур
содезоксихолєвої кислоти протягом
3 – 6 міс) після операції.
7. Нерегулярний та/або неко
ректний моніторинг пацієнтів з гру
пи ризику фахівцями (хірургом, гас
троентерологом) за місцем прожи
вання.
8. Не належне інформування па
цієнта оперуючим хірургом щодо
можливості виникнення ПХЕС та
методів його попередження.
Важливе значення в клінічній
практиці має лікувально–діагнос
тичний алгоритм, різні варіанти
якого наведені як у вітчизняній, так і
зарубіжній літературі. Ми викорис
товуємо оригінальний лікувально–
діагностичний алгоритм (схема 2).
За наведеним алгоритмом, стан
дартне обстеження пацієнта почи
наємо з детального аналізу даних
анамнезу.
Якщо фактори ризику не вияв
лені, застосовуємо стандартний об
сяг досліджень, що включає УЗД ор
ганів черевної порожнини, ГДФС,
загальний та біохімічний аналізи
крові, загальний аналіз сечі, кардіог
рафію, виконуємо ХЕ з стандартною
інтраопераційною профілактикою
ПХЕС та стандартною схемою після
операційної реабілітації.
Якщо за даними обстеження фак
тори ризику ПХЕС виявлені, діагнос
тичний алгоритм розширюємо мак
симально, обов'язково включаємо
УЗД, ендоУЗД, ГДФС, МРХПГ, РХПГ,
дуоденоскопію, фістулографію (за
наявності зовнішнього дренажу
жовчних проток), лабораторні
досдідження.
Подальша тактика залежить від
результатів обстеження. Якщо ризик
виникнення ПХЕС низький або се
редній, виконуємо лапароскопічну
ХЕ з стандартною інтраоперацій
ною профілактикою ПХЕС, яку до
повнюємо стандартною післяопе
раційною реабілітацією з розшире
ним післяопераційним моніторин
гом. При прогнозуванні тяжкого
ПХЕС видалення жовчного міхура (з
використанням відкритого або ла
пароскопічного доступу) допов
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Ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó ÏÕÅÑ ó 2010 – 2015 ð.
Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà
ïîêàçíèêà, %

Çàãàëüíà ÷àñòîòà âèíèêíåííÿ ÏÕÅÑ
×àñòîòà âèíèêíåííÿ ÏÕÅÑ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³
×àñòîòà âèíèêíåííÿ òÿæêîãî ÏÕÅÑ
×àñòîòà âèêîíàííÿ åíäîñêîï³÷íèõ õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó
ÏÕÅÑ
×àñòîòà âèêîíàííÿ ëàïàðîñêîï³÷íèõ õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó
ÏÕÅÑ
×àñòîòà âèêîíàííÿ â³äêðèòèõ õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó ÏÕÅÑ
ßê³ñòü æèòòÿ ÷åðåç 12, 18 ³ 24 ì³ñ (çà îïèòóâàëüíèêîì SF–36 òà ²ÏßÆ)
õîðîøà
çàäîâ³ëüíà
íåçàäîâ³ëüíà
×àñòîòà âèêîíàííÿ ðåëàïàðîñêîï³¿ (ðåëàïàðîòîì³¿) ó õâîðèõ, ðàí³øå
îïåðîâàíèõ ç ïðèâîäó ÏÕÅÑ

11,6
1,7
0,9

нюємо активною інтраопераційною
профілактикою ПХЕС, після чого за
стосовуємо схему активної післяо
пераційної профілактики та розши
реного післяопераційного моніто
рингу.
Стандартна
інтраопераційна
профілактика ПХЕС передбачає
чітку візуалізацію структур трикут
ника Кало, селективне виділення та
пересічення міхурової протоки без
пошкодження СЖП, дозоване вико
ристання електрокоагуляції, макси
мально щадне та обережне маніпу
лювання на тканинах в зоні опе
рації.
Активна інтраопераційна профі
лактика передбачає проведення
інтраопераційної холангіографії,
холедохотомії з ревізією СЖП та
ВСДК, інтраопераційного УЗД гепа
топанкреатобіліарної зони, інтрао
пераційне внутрішньопротокове
введення протизапальних (предні
золон) та антибактеріальних (гепа
цеф–комбі, грандазол) препаратів.
До стандартної післяопераційної
профілактики та стандартного
післяопераційного моніторингу від
носимо призначення дієти № 5 про
тягом 2 міс; мотиліуму або дуспа
толіну протягом 1 міс; УЗД органів
черевної порожнини через 6, 12 міс,
потім 1 раз на рік.
Розширена
післяопераційна
профілактика та розширений після
операційний моніторинг включа
ють: призначення дієти № 5 протя
гом 4 – 6 міс; мотиліуму або дуспа
толіну протягом 2 міс; урсофальку

64,3
28,3
7,4
68,7
24,3
7
2,8

по 500 мг протягом 3 міс; креону по
25 000 ОД протягом 1 міс. За наяв
ності зовнішнього дренажу СЖП
введення в нього преднізолону 1 мл
двічі на добу протягом 14 діб; УЗД
через 1, 3, 6, 12 міс, далі – двічі на рік;
МРХПГ через 6, 12 міс, далі 1 раз на 2
роки.
За такою схемою у відділі лапаро
скопічної хірургії та холелітіазу ліку
вали 997 пацієнтів з приводу різних
форм ПХЕС за період з 2010 по 2015
р., яким виконані 903 оперативних
втручання з використанням різних
доступів (ендоскопічний, лапаро
скопічний, відкритий).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати застосування запро
понованого лікувально–діагностич
ного алгоритму наведені у таб
лиці.
Отже, частота виникнення ПХЕС
значно зменшилась, особливо тяж
кого ПХЕС. Значно збільшилася час
тота виконання ендоскопічних хі
рургічних втручань та лапароско
пічних операцій, натомість, відкри
тих операцій – прогнозовано змен
шилась.
Віддалені результати хірургічно
го лікування пацієнтів з приводу
ПХЕС оцінювали за даними стан
дартного опитувальника SF–36 та
інтегрального показника якості
життя (ІПЯЖ), стан як хороший
оцінили
68,7%
пацієнтів,
за
довільний – 24,3%, незадовільний –
7%.
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ВИСНОВКИ
1. ПХЕС – це комплекс порушень
органів гепатопанкреатобіліарної
зони, некоректне лікування яких зу
мовлює значне погіршення якості
життя пацієнтів після виконання ХЕ.
2. Основа профілактики ПХЕС –
це максимально повне доопера
ційне обстеження та правильне ви
конання ХЕ на тлі теорії "критично
го погляду безпеки".

3. Частота виникнення ПХЕС
значно менша у спеціалізованих хі
рургічних стаціонарах, профілем
яких є гепатопанкреатобіліарна хі
рургія.
4. Впровадження запропонова
ного діагностично–лікувального ал
горитму сприяло достовірному
зменшенню частоти виникнення
ПХЕС, особливо його тяжких форм.

5. Спільне лікування пацієнтів з
приводу хірургічних і терапевтич
них захворювань органів гепато
панкреатобіліарної зони хірургами
та гастроентерологами забезпечує
достовірне підвищення його ефек
тивності.
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БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ В СОЧЕТАНИИ
С ДОЗИРОВАННОЙ ПАПИЛЛОТОМИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ
"ТРУДНЫХ" ФОРМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Е. И. Шаповалова, В. В. Грубник, А. И. Ткаченко, Д. В. Герасимов, Р. П. Ромак
Одесский национальный медицинский университет,
Одесская областная клиническая больница

BALLOON DILATATION IN COMBINATION WITH A DOSED
PAPILLOTOMY IN THE TREATMENT OF DIFFICULT FORMS
OF CHOLEDOCHOLITHIASIS
Е. I. Shapovalova, V. V. Grubnik, А. I. Тkachenko, D. V. Gerasimov, R. P. Romak
Оdessa National Medical University,
Оdessa Regional Clinical Hospital
онкременты в желчных про
токах диагностируют у 7 –
20% пациентов при желчно
каменной болезни [1].
Возможности хирургического
лечения холедохолитиаза в послед
нее время расширились благодаря
развитию миниинвазивной хирур
гии [2].
Важным этапом лечения холедо
холитиаза является ЭПСТ, которую
применяют у 78 – 89% больных [3].
При выполнении полной ЭПСТ в 6 –
10% наблюдений возможно возник
новение осложнений: ретродуоде
нальной перфорации (в 0,5 – 1,5%),
массивного кровотечения (в 1 – 6%),
острого панкреатита (в 2 – 6%), в
том числе деструктивного, леталь
ность составляет 1,5 – 3,2% [1, 4]. Са
мым тяжелым осложнением при
полной ЭПСТ является перфорация
задней стенки двенадцатиперстной
кишки (ДПК), что обусловливает об
разование флегмоны забрюшинно
го пространства, перитонита с вы
сокой летальностью. При этом вы
полнение ЭПСТ не всегда гаранти
рует удаление конкрементов, в не
которых ситуациях выявляют око
лопапиллярные дивертикулы, "труд
ные" конкременты. В современной
литературе понятие "трудные" кон
кременты ("difficult stones") предус
матривает, что эти конкременты не
могут быть удалены при примене
нии рентгеноэндоскопических ме
тодов из–за их больших размеров
без использования дополнительных
методик литотрипсии [2]. Осложне

К
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Реферат
Изучены результаты лечения за период с 2008 по 2015 г. 57 пациентов по поводу
"трудного" холедохолитиаза, у которых использовали дозированную папиллото'
мию в сочетании с баллонной дилатацией.
Установлены преимущества применения комбинированной дозированной эндо'
скопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) и баллонной дилатации по сравне'
нию с полной ЭПСТ при лечении "трудных" конкрементов ("difficult stones") обще'
го желчного протока (ОЖП). Применение методики обеспечивало хороший до'
ступ через большой сосочек двенадцатиперстной кишки (БСДК), позволило осу'
ществить экстракцию конкрементов при его меньшей травматизации, что спо'
собствовало сохранению его функции, уменьшению частоты послеоперационных
осложнений, длительности лечения пациентов в стационаре, частоты отдаленных
осложнений. С использованием опросника SF–36 проанализировано качество
жизни пациентов, у которых удалось сохранить функцию БСДК в отдаленном пе'
риоде.
Ключевые слова: холедохолитиаз; "трудные" конкременты; баллонная дилата'
ция; эндоскопическая папиллосфинктеротомия.

Abstract
Results of treatment was studied in 2008 – 2015 yrs in 57 patients, suffering "difficult
stones" (choledocholithiasis), in whom a dosed papillotomy in combination with the bal'
loon dilatation. The advantages of application of combined dosed endoscopic papil'
losphincterotomy and balloon dilatation, comparing with complete endoscopic papil'
losphincterotomy, while treating "difficult stones" of common biliary duct, were estab'
lished. Application of the procedure have guaranteed a good access through the duo'
denal papilla magna and have permitted to perform the calculi extraction in a less trau'
matic way, what have promoted its function preservation, and reduction of a postoper'
ative complications rate, the patients' stationary treatment duration, and the remote
complications rate. Using questionnaire SF–36, the quality of life was analyzed in
patients, in whom in remote period the duodenal papilla magna function was preserved.
Кey words: choledocholithiasis; "difficult" calculi; balloon dilatation; endoscopic papil'
losphincterotomy.

ния в отдаленном послеоперацион
ном периоде наблюдают у 13,3%
больных после полной ЭПСТ вслед
ствие утраты функции БСДК, в том
числе холангит, обусловленный ре
флюксом содержимого ДПК, стено
зирующий папиллит, рецидивирую
щие конкременты [5].
Баллонная дилатация БСДК как
возможная альтернатива ЭПСТ
впервые применена в 90–х годах ХХ

в. В настоящее время некоторые за
рубежные ученые [6, 7] ограниченно
используют методику баллонной
дилатации БСДК, за исключением
Японии и Кореи [8]. Возможности
такого вмешательства ограничены в
связи с тем, что при увеличении
объема дилатации возможны раз
рыв ампулы БСДК и возникновение
тяжелого панкреатита (у 7,4% боль
ных) с летальным исходом [4].
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Стандартным методом лечения
является ЭПСТ с последующим мно
гократным выполнением эндоско
пии с расширением БСДК. В отли
чие от такой методики, мы предла
гаем выполнять однократное вме
шательство с использованием дози
рованной ЭПСТ в сочетании с бал
лонной дилатацией БСДК. Изучена
эффективность применения мето
дики при лечении "трудных" форм
холедохолитиаза.
Цель работы: оценка возможнос
ти лечения больных по поводу холе
дохолитиаза путем комбинирован
ного применения дозированной
ЭПСТ и баллонной дилатации БСДК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
лечения за период с 2008 по 2015 г.
57 пациентов по поводу холедохо
литиаза c использованием комби
нированной дозированной ЭПСТ и
баллонной дилатации БСДК (основ
ная группа). Контрольная группа
включала 62 пациента, у которых
осуществлена полная ЭПСТ.
В основной группе женщин было
36 (63%), мужчин – 21 (36%). Воз
раст больных от 37 до 76 лет, в сред
нем 58 лет. У всех пациентов обна
ружены крупные (диаметром 10 –
13 мм) и множественные конкре
менты.
Желтушная форма холедохоли
тиаза отмечена у 40 (70,1%) боль
ных, у 17 (29,8%) – холедохолитиаз
был бессимптомным. Признаки хо
лангита наблюдали у 37 (64,9%)
больных. Содержание билирубина
100 – 200 мкмоль/л, также наблюда
ли незначительную гипопротеине
мию, превышение показателей ти
моловой пробы и активности транс
аминаз в 2 раза. В диагностике учи
тывали наличие признака желчной
гипертензии – расширение желч
ных протоков по данным ультразву
кового исследования (УЗИ). Диа
метр ОЖП 10 – 13 мм. Компьютер
ная томография (КТ) проведена у 26
(45,6%) пациентов в качестве уточ
няющего неинвазивного метода до
полнительной диагностики патоло
гии желчных протоков. Магниторе
зонансная (МР) холангиография ис

пользована у 8 (14%) пациентов как
высокоинформативный современ
ный неинвазивный метод исследо
вания. Показанием к выполнению
МР–холангиографии были спорные
ситуации "трудного" холедохолити
аза.
Важным является выбор пра
вильного объема сфинктеротомии
– "уровня дозированности" с учетом
анатомии БСДК, а также режимов
коагуляции при рассечении сфинк
тера. Дозированная ЭПСТ, которую
в последнее время широко приме
няют, включает частичное рассече
ние крыши ампулы БСДК, при пол
ной ЭПСТ производят частичное
рассечение собственного сфинкте
ра ОЖП.
Продольная складка, располо
женная на границе соединения
стенки ДПК и интрамуральной час
ти ОЖП, может быть ориентиром
максимальной длины ЭПСТ. Мы
применяли смешаный ток с мощно
стью резки, силой тока 3,5 – 4,0 и ко
агуляцией 3,5 по регулировочной
шкале стандартного диатермокоагу
лятора фирмы "Olympus" (Япония).
Такой подход уменьшает риск воз
никновения кровотечения и перфо
рации ДПК. Для адекватной коагуля
ции краев разреза и контроля его
протяженности рассечение осуще
ствляли подачей коротких серий то
ка, медленно, постепенно вытягивая
сфинктеротом, что обеспечивало
соприкосновение с тканями только
кончика режущей струны. Таким об
разом, папиллотомию выполняли
на уровне сфинктера БСДК на про
тяжении до 5 мм. При этом не рассе
кали сфинктер протока поджелу
дочной железы (при отсутствии
анатомических
особенностей).
Верхний и нижний сфинктер ОЖП
расширяли.
Манипуляцию проводили с по
мощью баллонного дилататора
фирмы Endo–Flex (Германия), раз
мер рабочей части 30 × 10 мм, диа
метр 7 F, давление 6 атм. Продолжи
тельность постепенного увеличе
ния объема баллонного дилататора
5 мин. Конкременты извлекали так:
баллонный дилататор проводили по
проводнику вглубь по ОЖП за кон
кременты, затем баллон раздували и
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осуществляли тракцию баллона в
ДПК с извлечением конкрементов.
Для уменьшения травматизации
БСДК в клинике при выполнении
баллонной дилатации вводили нит
раты (пат. Украины 2708, 2004). Ме
тодика
позволяет
расслабить
сфинктер БСДК и осуществить дила
тацию, уменьшить риск разрыва
БСДК и вероятность возникновения
тяжелого панкреатита.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Эффективность удаления кон
крементов из желчных протоков
при использовании комбинирован
ной методики значительно выше.
Успешная экстракция конкрементов
из ОЖП с использованием комби
нированной дозированной ЭПСТ и
баллонной дилатации произведена
у 53 (93%) пациентов. При этом на
блюдали регресс клинических при
знаков холестаза, что проявлялось
снижением уровня билирубина, ак
тивности аланинаминотрансфера
зы (АлАТ), щелочной фосфатазы
(ЩФ), гамма–глутамилтранспепти
дазы (ГГТП). При технических слож
ностях удаления конкрементов у 4
(7%) пациентов, при невозможнос
ти во время первого сеанса извлечь
все конкременты из–за их размеров
и угрозе вклинения конкремента ус
тановлен биллиарный стент. Кон
кременты извлекали при последую
щих сеансах литоэкстракции. В
среднем проведены 1 – 3 дополни
тельных сеанса с успешным удале
нием конкрементов.
После применения комбиниро
ванной методики острый панкреа
тит возник у 3 (5,2%) больных, про
ведение консервативной терапии
позволило достичь абортивного те
чения. Все пациенты живы. Длитель
ность лечения больных в стациона
ре составила в среднем (5 ± 2) дня.
Тяжелых осложнений, в частности,
массивного кровотечения, перфо
рации задней стенки ДПК, тяжелого
панкреатита не наблюдали. Изуче
ны отдаленные результаты лечения
33 (57,8%) пациентов основной и 31
пациента контрольной группы.
Продолжительность наблюдения от
1 до 24 мес, в среднем 18 мес. Каче
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ство жизни пациентов оценивали с
помощью опросника SF–36 (The
Medical Outcomes Study Short Form
36 Items Health Survey).
У пациентов обеих групп прово
дили клиническое обследование,
УЗИ, биохимические исследования.
Отдаленные результаты оказались
лучше в основной группе (см. таб
лицу).
Основной жалобой пациентов
контрольной группы была боль в
правой подреберной области после
еды. Со временем выраженность бо
левого синдрома увеличивалась, что
обусловлено не изменением интен
сивности боли, а частыми рециди
вирующими приступами панкреа
тита или холангита. Изучены биохи
мические показатели функции пе
чени у больных обеих групп. Несмо
тря на то, что уровень билирубина и
его фракций существенно не разли
чался в обеих группах, такие показа
тели, как активность АлАТ, ГГТП, ти
моловая проба, были достоверно
больше у больных контрольной
группы. При использовании комби
нированной методики холангит у
пациентов не наблюдали. Пациенты
не отмечали тяжесть в правой под
реберной области, горечь во рту,
боль в надчревной области после
еды, вздутие живота, периодический
озноб.
По данным опросника SF–36 от
мечено уменьшение некоторых па
раметров качества жизни у пациен
тов контрольной группы, в том чис
ле по шкале физического функцио
нирования (PF) – на 11,16 балла, ро
левого физического функциониро
вания (RP) – на 4,51 балла, интен
сивности боли (BP) – на 7,64 балла,
общего состояния здоровья (GH) –
на 6,33 балла, жизненной активнос
ти (VT) – на 17,19 балла, социальной
активности (SF) – на 10,38 балла, ро
левого эмоционального функцио
нирования (RE) – на 10,06 балла,
психического здоровья (MH) – на
5,19 балла.

Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà æèçíè
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ, áàëëîâ
â ãðóïïàõ (x ± m)
êîíòðîëüíîé
îñíîâíîé

Ïîêàçàòåëü

ÐF (ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü)
65 ± 4
76 ± 3*
RP (ðîëü ôèçè÷åñêèõ ïðîáëåì â îðãàíèçàöèè
73 ± 3
77 ± 3
æèçíåäåÿòåëüíîñòè)
BP (ôèçè÷åñêàÿ áîëü)
73 ± 3
80 ± 2*
GH (îáùåå âîñïðèÿòèå çäîðîâüÿ)
71 ± 2
87 ± 3*
VT (æèçíåñïîñîáíîñòü)
66 ± 3
83 ± 3*
SF (ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü)
65 ± 3
75 ± 2*
RE (ðîëü ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì â îãðàíè÷åíèè
64 ± 2
74 ± 3*
æèçíåäåÿòåëüíîñòè)
MH (ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå)
88 ± 4
93 ± 4
Ïðèìå÷àíèå. * – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè
â êîíòðîëüíîé ãðóïïå (ð < 0,01 – 0,05).
В отдаленном послеоперацион
ном периоде у больных контроль
ной группы чаще выявляли реци
дивный холангит и рецидивные
конкременты в желчных протоках
по данным УЗИ. Эти осложнения
обусловлены дуоденобилиарным
рефлюксом. У пациентов основной
группы удалось с успехом удалить
"трудные" конкременты, уменьшить
частоту осложнений.
Таким образом, при анализе от
даленных результатов отмечены оп
ределенные преимущества комби
нированной дозированной ЭПСТ с
баллонной дилатацией, позволяю
щей сохранить функцию сфинктер
ного аппарата БСДК и избежать воз
можных осложнений, связанных с
рефлюксом содержимого ДПК в
протоковую систему печени. Осо
бенно это важно у больных молодо
го возраста, у которых, в первую
очередь, следует стремиться сохра
нить сфинктерный аппарат БСДК.
Введение нитратов перед выпол
нением баллонной дилатации пре
дотвращает разрыв сфинктера
БСДК, что позволяет избежать ост
рого панкреатита.
Использование комбинирован
ной методики лечения холедохоли
тиаза позволяет обеспечить хоро
ший доступ через БСДК и выпол
нить экстракцию конкрементов с

его меньшей травматизацией и воз
можностью сохранения функции,
уменьшить длительность лечения
пациентов в стационаре, частоту
возникновения осложнений в бли
жайшем и отдаленном послеопера
ционном периоде.

ВЫВОДЫ
1. Современный подход в лече
нии холедохолитиаза предусматри
вает использование эндоскопичес
ких оперативных вмешательств (до
зированной ЭПСТ, баллонной дила
тации и экстракции конкрементов).
2. Комбинированная дозирован
ная ЭПСТ в сочетании с баллонной
дилатацией является эффективным
миниинвазивным методом лечения
холедохолитиаза, полная ЭПСТ ас
социируется с большой частотой
послеоперационных осложнений.
3. Выполнение дозированной
ЭПСТ в сочетании с баллонной ди
латацией позволяет наиболее пол
но, с меньшей частотой осложне
ний осуществить экстракцию кон
крементов, сохранить функцию
БСДК, улучшить качество жизни па
циентов.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО Й СТАРЕЧОГО ВІКУ
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PECULIARITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
OF AN ACUTE PANCREATITIS IN ELDERLY
AND SENILE PATIENTS
D. V. Osadchuk, A. V. Chornomydz
Теrnopil State Medical University named after І. Ya. Gorbachevskyi MH of Ukraine,
Теrnopil Municipal Communal Hospital of a First Aid
острий панкреатит (ГП) –
одне з найбільш тяжких хі
рургічних захворювань ор
ганів черевної порожнини
[1 – 3]. Захворюваність на ГП в Ук
раїні має неухильну тенденцію до
збільшення, за останнє десятиріччя
він виходить на друге місце серед
гострих захворювань органів черев
ної порожнини після гострого апен
дициту [2].
За даними Світового конгресу га
строентерологів, частота виявлення
ГП у хворих похилого віку стано
вить 30 – 66% [4], найбільша – у віці
між 61–м і 70–м роками життя. По
хилий вік пацієнта при ГП корелює з
несприятливим прогнозом перебігу
хвороби [5, 6]. При ГП смертність
пацієнтів старшого віку становить
20 – 25%, у загальній популяції –
8–10% [7, 8]. Все це свідчить про ви
никнення з віком чинників, що
сприяють появі захворювання [5, 6].
Це пов'язане, насамперед, з морфо
функціональними змінами ПЗ при
старінні.
Вікові зміни ПЗ виявляють вже
після 30 – 40 років. Особливої уваги
заслуговують навколопротоковий
фіброз, гіперплазія епітелію аж до
утворення виростів, спрямованих
всередину протоки, облітерація
проток, зменшення загальної маси
паренхіми ПЗ, розростання жирової
тканини [9]. До 75–90 років загальна
маса функціонуючої тканини ПЗ
іноді зменшується до 30 – 40%. Вона
заміщується сполучнотканинними
елементами, у 10 – 15% – виявляють
відкладення амілоїду в ПЗ. Ураження
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Реферат
Досліджені особливості клінічного перебігу, діагностики й лікування пацієнтів
старшого віку з приводу гострого панкреатиту (ГП). Встановлено, що перебіг ГП у
таких хворих атиповий, з скудними симптомами. Ускладнюють діагностику пізня
госпіталізація, наявність супутніх захворювань, низька реактивність систем захис'
ту організму, морфофункціональні зміни підшлункової залози (ПЗ). Завжди слід
припускати ураження ПЗ у хворих при виникненні болю в животі, незважаючи на
діагноз, встановлений при направленні у стаціонар. Лікування хворих з приводу
ГП необхідно проводити спільно з анестезіологом і терапевтом з огляду на на'
явність супутніх захворювань. Оперативне втручання виконують за наявності лише
ускладнень, що загрожують життю хворого, неефективності консервативної те'
рапії. Перевагу віддають мініінвазивним технологіям.
Ключові слова: підшлункова залоза; гострий панкреатит; клінічний перебіг за'
хворювання; хворі похилого та старечого віку.

Abstract
Peculiarities of clinical course, diagnosis and treatment of elderly patients for an acute
pancreatitis were analyzed. There was established, that the clinical course of an acute
pancreatitis is atypical with obscure symptoms. Late admittance to hospital, presence
of concomitant diseases, low reactivity of the organism defense systems,
morpho–functional changes in pancreatic gland complicate the early diagnosis. While
the abdominal pain occurrence in the patient it is necessary always to keep in mind the
diagnosis of an acute pancreatitis and not to rely on the diagnosis with which the patient
was delivered to hospital. Because of presence of several concomitant diseases in a
patient with an acute pancreatitis the treatment must be multimodal with multidiscipli'
nary approach, including surgeon, anesthesiologist and therapeutist. Оperative inter'
vention is mandatory only in presence of a life–threatening complications and in insuf'
ficiency of conservative therapy. Miniinvasive technologies constitute the first–line pro'
cedures.
Кey words: pancreas; acute pancreatitis; clinical course of the disease; elderly and
senile patients.

судин спричиняє хронічну ішемію
органа, пригнічення активності сис
теми антиоксидантного захисту. Це
надзвичайно важливо, оскільки у
тканині ПЗ і в молодому віці ак
тивність антиоксидантного захисту
найнижча в організмі. Існує певна
послідовність морфологічних змін у
ПЗ: зміни судин, розростання спо
лучної тканини і жирової кліткови
ни, атрофія органа [9]. У свою чергу,
вікові зміни структури секреторно

го апарату ПЗ є однією з основних
причин порушення її зовнішньосе
креторної функції при старінні.
Важливими є вікові зміни у біліарній
системі, зокрема, у жовчному міхурі.
Так, з віком знижується реакція
стінки міхура на холецистокінін,
підвищується літогенність жовчі
(збільшуються вміст холестерину в
жовчі, розміри міцел тощо) [9].
У зв'язку з збільшенням трива
лості життя в більшості країн світу
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частка людей похилого віку невпин
но зростає, і, за даними ВООЗ, до
2050 р. – може становити 22% насе
лення земної кулі [4]. Відповідно до
рекомендацій ВООЗ, виділяють по
хилий (61 – 74 роки – у чоловіків, 56
– 74 роки – у жінок), старечий (75 –
90 років) вік та довгожителів (90
років і старше).
В Україні встановлено тенденцію
до загального постаріння населен
ня. Відповідно до міжнародних кри
теріїв, населення вважають старим,
якщо частка осіб віком 65 років і
старше перевищує 7%.
На початок 2015 р. майже кожен
сьомий житель України був віком 65
років і старше (кожний десятий чо
ловік та кожна п’ята жінка [10].
Станом на початок 2015 р.
кількість осіб віком 60 років і старше
становила 9330,4 тис, або 21,8% (чо
ловіків – 3317,3 тис, жінок – 6013,1
тис) [11].
Найчастіше причиною виник
нення ГП у пацієнтів старшого віку є
захворювання жовчовивідних шля
хів [6]. За даними статистики, при ГП
їх виявляють у 60–80% хворих [8].
Важливе значення має й аліментар
ний чинник. Часто захворювання у
пацієнтів цієї групи виникає після
вживання великої кількості білкової
та особливо жирної їжі, алкоголю.
Таким чином, вивчення особли
востей діагностики й лікування ГП у
хворих похилого і старечого віку є
надзвичайно актуальним.
Мета роботи: визначити особли
вості клінічного перебігу, діагности
ки та лікування ГП у хворих похило
го й старечого віку на основі досвіду
клініки та даних сучасної літерату
ри.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2013 по 2015 р. у
хірургічному відділені з приводу ГП
лікували 546 хворих, з них 138 (25%)
– похилого й старечого віку. Дест
руктивний ГП діагностований у 84
(15,4%) хворих, в тому числі старшо
го віку – у 15 (11%).
Чоловіків було 64%, жінок – 36%.
Деструктивний ГП встановлений у
69% чоловіків та 31% жінок. У похи
лому та старечому віці переважала
захворюваність у жінок, в тому числі
набряковий ГП діагностували у 63%
жінок і 37% чоловіків, деструктив
ний – відповідно у 73 і 27%.
Це, передусім, пов'язане з збіль
шенням ролі біліарного чинника, а
також кількості жіночого населення
у популяції похилого й старечого
віку.
Крім того, відзначене збільшення
відносної кількості жінок у міру
збільшення віку (див. талицю).
За етіологією переважав біліар
ний чинник (68%), алкогольно–алі
ментарний – становив 30%. При
цьому у чоловіків переважав ГП ал
когольної природи, у жінок – біліар
ної.
Всім хворим після госпіталізації
проведене стандартне обстеження
за відповідними протоколами на
дання медичної допомоги [12].
З апаратних методів застосовува
ли ультразвукове дослідження (УЗД)
органів черевної порожнини та пле
вральних синусів, езофагогастроду
оденофіброскопію, оглядову рент
генографію черевної порожнини і
грудної клітки, комп'ютерну томо
графію (КТ), ЕКГ, ехокоронарогра
фію.

Ñòàòåâî–â³êîâà ïðîïîðö³ÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ó 2014 ð. [8]
Â³ê, ðîê³â

55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 94

Ñï³ââ³äíîøåííÿ,%
÷îëîâ³ê³â

æ³íîê

43,6
41,3
38,3
34,4
32,3
28,5
23,9
21,8

56,4
58,7
61,7
65,6
67,7
71,5
76,1
78,2
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Для оцінки особливостей пе
ребігу ГП у хворих похилого та ста
речого віку аналізували дані анамне
зу захворювання, клінічні симпто
ми, результати лабораторних та
інструментальних методів. Результа
ти лікування хворих оцінювали за
тривалістю госпіталізації, смерт
ністю та частотою ускладнень.
Статистична обробка результатів
проведена за стандартною методи
кою.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Особливістю клінічного перебігу
ГП у хворих похилого та старечого
віку є пізня госпіталізація. Так, лише
31 (22%) пацієнт госпіталізований у
строки до 24 год від початку захво
рювання.
Пізня госпіталізація пов'язана з
багатьма чинниками: через страх
перед лікарнею або смертю, відсут
ність засобів транспорту або догля
дальників за хворим чи домашніми
тваринами, скрутне матеріальне
становище, небажання турбувати
рідних тощо [8].
У 45% хворих старшого віку при
направленні в стаціонар встановле
ний невірний діагноз, зокрема, у
25% – хронічного панкреатиту. У
більшості спостережень невірний
діагноз встановлювали при набря
ковому ГП, при деструктивному – у
27%. Труднощі діагностики, пере
дусім, пов'язані з скудними клінічни
ми симптомами. Найбільш частий
симптом захворювання у пацієнтів
старшого віку – раптовий біль у над
черевній ділянці після вживання ве
ликої кількості їжі, особливо жирної
або консервованої. Біль частіше сти
скаючий, нерідко оперізуючий, час
то нелокалізований, ниючий, не
інтенсивний навіть за деструктив
ного ГП. Порушення больової чут
ливості часто пов'язане з постійним
застосуванням аналгетиків з приво
ду хронічного болю (при захворю
ваннях хребта, суглобів, серця то
що).
Особливістю є також менш вира
жене напруження м'язів передньої
черевної стінки та симптом Щот
кіна–Блюмберга внаслідок їх ат
рофії. Другий за частотою симптом
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захворювання – часте невпинне
блювання малими порціями, що, як
правило, не полегшує стан. Іноді
блювання є основним симптомом,
поряд з загальною слабістю та дис
комфортом у животі, переважно у
надчеревній ділянці.
Часто у хворих похилого та ста
речого віку при ГП переважають
симптоми парезу кишечнику. Незва
жаючи на виражені больові відчуття,
живіт при пальпації м'який, у надче
ревній ділянці виявляють незначне
напруження м'язів. Така невідповід
ність є характерною ознакою пан
креатиту у хворих старшого віку. Ви
раженість загальних симптомів, зок
рема, загальної слабості, нудоти, за
барвлення шкіри, тахікардії, тахі
пное, передусім, залежить від наяв
ності супутніх захворювань. Так, су
путні захворювання серцево–су
динної системи виявлені у 99%
пацієнтів, нирок – у 16%, дихальної
системи –у 42%, ожиріння – у 32%,
цукровий діабет – у 14%. У більшості
спостережень ці захворювання
поєднані.
З ускладнень деструктивного ГП
у похилому та старечому віці пере
важали поліорганна недостатність –
у 60% хворих, плеврит – у 78%, пери
тоніт – у 76%, шок – у 20%, тромбо
емболічні ускладнення – у 33%,
гнійні – у 27%.
Певну складність становить діаг
ностика гнійно–септичних усклад
нень. Це, передусім, пов'язане з час
тою відсутністю гіпертермії (нерід
ко відзначають гіпотермію) та сис
темної реакції на гнійне вогнище.
Важливе діагностичне значення
мають лабораторні дослідження. Та
кий важливий діагностичний мар
кер ГП, як визначення активності
амілази у сечі, у хворих похилого й
старечого віку мало інформативний.
Так, у 64% хворих відзначене її підви
щення не більше ніж удвічі, у 26% – у
3 – 4 рази, у 10% – більш, ніж у 4 ра
зи. Це зумовлене тим, що до вікового
зменшення кількості функціоную
чої паренхіми ПЗ додаються дест
руктивні зміни, спричинені пато
логічним процесом. Внаслідок цьо
го відбувається майже повне руйну
вання ацинарних клітин ПЗ, що
продукують панкреатичні фермен
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ти. Отже, відсутність гіперфермен
темії та гіперферментурії не виклю
чає наявності ГП у хворих старшого
віку.
При дослідженні крові виявля
ють помірний лейкоцитоз, зсув лей
коцитарної формули вліво, підви
щення ШОЕ, гіпопротеїнемію. При
цьому частіше виявляли зсув форму
ли вліво (у 71% спостережень), ніж
лейкоцитоз (у 42%). Це пов'язане з
пригніченням імунної реактивності
організму. Часто у хворих літнього
віку відзначали гіперглікемію і глю
козурію, що пов'язане з недо
статністю ендокринної функції ПЗ.
Найчастіше діагноз ГП базувався
на виявлені набряку ПЗ, її деструкції,
псевдокіст та інших ускладнень за
даними УЗД (зміни виявлені у 98%
хворих).
Ускладнюють діагностику також
порушення розумових здібностей
внаслідок гарячки, дисбалансу елек
тролітів або дії лікарських засобів
(наприклад, опіатів, седативних), де
менція, порушення слуху, інтокси
кація, психічні розлади.
Лікування хворих з приводу ГП
починали з консервативних засобів.
При виявленні деструктивного ГП
чи за наявності тяжких супутніх за
хворювань лікування проводили у
відділені анестезіології та інтенсив
ної терапії, за інших обставин – у
хірургічному відділенні.
У комплексі консервативної те
рапії застосовували: декомпресію
шлунка, місцеву гіпотермію; корек
цію дегідратації (інфузійна терапія);
знеболення та спазмолітичну те
рапію; пригнічення секреції шлунка
(блокатори протонної помпи); ан
тибактеріальну терапію (карбапене
ми, цефалоспорини ІV покоління +
орнідазол); стимуляцію діурезу; про
філактику тромбоемболічних ус
кладнень (низькомолекулярні гепа
рини в профілактичних дозах); сти
муляцію перистальтики (метокло
прамід, очисні клізми, препарати ка
лію, сорбілакт, раннє ентеральне
харчування); корекцію порушень
мікроциркуляції (пентоксифілін,
корвітин, реосорбілакт); корекцію
гіпопротеїнемії (альбумін, аміно
кислоти за потреби); інтенсивну по
синдромну терапію, спрямовану на

корекцію діяльності серцево–су
динної системи (за нестабільної ге
модинаміки), респіраторну під
тримку тощо.
Особливістю консервативної те
рапії ГП у хворих похилого та старе
чого віку є корекція об'єму інфузій
ної терапії спільно з анестезіологом
та терапевтом, зважаючи на на
явність супутніх захворювань та
стан серцево–судинної системи.
Обов'язковим є призначення анти
бактеріальних препаратів та анти
коагулянтів. Ефективність викорис
тання препаратів соматостатину, за
нашими даними, є сумнівною, при
значення інгібіторів протеаз ефек
тивне лише в перші 3 доби від почат
ку захворювання.
Обов'язковою є корекція супут
ніх захворювань для попередження
поліорганної недостатності.
У хворих похилого й старечого
віку хірургічне втручання з приводу
ГП слід виконувати лише за життє
вими показаннями внаслідок виник
нення ускладнень (абсцес, кровоте
ча, перитоніт). Це пов'язане з тим,
що зміни серцево–судинної та ди
хальної систем, порушення обмін
них процесів значно обмежують
адаптаційні можливості організму,
зумовлюють виникнення тяжких ус
кладнень після операції (серце
во–судинну недостатність, пнев
монію, тромбоемболію тощо).
Оперовані 73% хворих з приводу
деструктивного ГП та 1 хворий – на
брякового (діагностична лапаро
скопія). У 4 хворих оперативні втру
чання здійснені з приводу біліарно
го панкреатиту (у 3 – лапаротомія з
зовнішнім дренуванням жовчних
проток, в 1 – ендоскопічна папіло
сфінктеротомія); у 4 – гнійно–сеп
тичних ускладнень (у 3 – лапаро
томія, в 1 – лапароскопія з подаль
шим дренуванням черевної порож
нини). У решти хворих виконані ла
пароскопія з дренуванням черевної
порожнини з приводу перитоніту.
Тривалість лікування хворого у
стаціонарі з приводу набрякового
ГП становила у середньому (7,3 ±
2,1) дня, деструктивного – (15,25 ±
2,5) дня. Тобто, вона практично не
відрізнялась від такої у пацієнтів мо
лодшого віку – за набрякового ГП
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(6,8 ± 1,8 дня), за деструктивного –
(12,1 ± 3,4) дня.
За період спостереження з при
воду ГП померли 12 хворих, з них
похилого й старечого віку – 9. Тобто,
смертність від деструктивного ГП у
них становила 37,5%, що майже
втричі перевищувало загальні по
казники смертності від цього захво
рювання. З них оперовані 6 хворих.
Післяопераційна летальність при
деструктивному панкреатиті у хво
рих похилого та старечого віку ста
новила 37%. Причиною смерті 2
хворих була тромбоемболія легене
вої артерії, 6 – поліорганна недо
статність, 1 хворої – шок.
Таким чином, ГП у хворих похи
лого й старечого віку має особли
вості клінічного перебігу, діагности

ки й лікування, що потребує підви
щеної уваги у зв'язку з високою час
тотою ускладнень та смертності.

ВИСНОВКИ
1. У зв'язку з збільшенням кіль
кості осіб похилого й старечого віку
у популяції збільшується частота ви
явлення у них ГП.
2. Основним етіологічним чин
ником ГП у пацієнтів старшого віку є
захворювання біліаної системи.
3. Діагностика ГП у хворих похи
лого й старечого віку ускладнена у
зв'язку з скудністю клінічних симп
томів та малою інформативністю
лабораторних тестів. Основним ме
тодом при встановленні діагнозу є
УЗД та КТ. Особливу увагу слід звер
тати на появу болю в животі, незва

жаючи на діагноз при направленні у
стаціонар. Завжди слід припускати
наявність ураження ПЗ.
4. Хворих похилого віку з приво
ду ГП, як правило, госпіталізують.
5. Лікування хворих з приводу ГП
необхідно проводити спільно з ане
стезіологом та терапевтом з огляду
на наявність супутніх захворювань.
Обов'язковим є призначення анти
бактеріальної терапії та антикоагу
лянтів.
6. Оперативне втручання вико
ристовують лише при виникненні
ускладнень, що загрожують життю
хворого, неефективності консерва
тивної терапії. Перевагу віддають
мініінвазивним методам лікування.
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РАННІ УСКЛАДНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ, ОПЕРОВАНИХ
З ПРИВОДУ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
В. П. Шкарбан
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

EARLY COMPLICATIONS IN PATIENTS,
ОPERATED FOR NEUROENDOCRINE TUMORS
OF PANCREATIC GLAND
V. P. Shkarban
National Institute of Surgery and Transplantology n. a. О. О. Shalimov NAMS of Ukraine, Kyiv
перативні втручання на ПЗ
завжди асоціюються з висо
ким ризиком виникнення
ранніх післяопераційних
ускладнень. Незважаючи на значні
досягнення сучасної хірургії ПЗ,
зниження післяопераційної леталь
ності при онкологічних захворю
ваннях ПЗ у провідних панкреато
логічних центрах до 3 – 5%, частота
післяопераційних ускладнень до
сить висока [1, 2]. Прогноз за наяв
ності НЕП ПЗ більш сприятливий,
ніж за наявності протокової адено
карциноми, що зумовлює відмін
ності хірургічної тактики лікування
пацієнтів та особливості перебігу
післяопераційного періоду [3 – 5].
Мета дослідження: оцінка харак
теру та частоти ранніх післяопе
раційних хірургічних ускладнень у
пацієнтів, оперованих з приводу
НЕП ПЗ.

О

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В клініці в період з 2004 по 2015
р. лікували 154 пацієнтів з приводу
НЕП ПЗ, гормонально активні пух
лини діагностовані у 62 (40,3%) з
них, нефункціонуючі пухлини – у 92
(59,7%). Оперативні втручання на
ПЗ здійснені у 138 (87,1%) хворих.
Техніка виконання оперативних
втручань на ПЗ з приводу гормо
нально активних та нефункціоную
чих НЕП ПЗ суттєво не різнилася,
проте, принципово відмінними, як
щодо техніки виконання, так і час
тоти й характеру ранніх післяопе
раційних ускладнень були резек

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проаналізовані ранні ускладнення, що виникли у 154 пацієнтів, оперованих з при'
воду нейроендокринних пухлин (НЕП) підшлункової залози (ПЗ). Оперативні втру'
чання на ПЗ виконані у 138 (87,1%) хворих, в тому числі резекційні – у 82 (59,4%),
органозберігальні – у 56 (40,6%). Найбільш частим ускладненням було утворення
зовнішньої панкреатичної нориці. За даними уніваріантного та мультиваріантного
аналізу прогностичних факторів впливу виконаних оперативних втручань на ви'
никнення післяопераційних хірургічних ускладнень, найбільш значущим фактором
при органозберігальних операціях є відстань пухлини від протоки ПЗ, при ре'
зекційних – м'яка щільність тканини ПЗ. Використання розробленого діагностич'
но–лікувального алгоритму дозволило достовірно зменшити загальну частоту ус'
кладнень у пацієнтів, оперованих з приводу НЕП ПЗ, з 36,8 до 15%, при ре'
зекційних оперативних втручаннях – з 30 до 11,3%, органозберігальних – з 44,4 до
21%.
Ключові слова: нейроендокринні пухлини; резекція підшлункової залози; орга'
нозберігальні операції.

Abstract
Early complications, which have had occurred in 154 patients, оperated for neuroen'
docrine pancreatic tumors (NET), were analyzed. Оperative interventions on pancreat'
ic gland were performed in 138 (87.1%) patients, including the resectional interventions
– in 82 (59.4%), and the organ–preserving – in 56 (40.6%). The external pancreatic fis'
tula formation have had constituted the most frequent complication. In accordance to
data of univariate and multivariate analysis done, investigating impact of prognostic
factors of the operations performed on the postoperative surgical complications occur'
rence, the most significant factor in organ–preserving operations is the distance from
the tumor to pancreatic duct, and in the resectional operations – low density of pancre'
atic tissue. Application of the elaborated diagnostic–treatment algorithm have permit'
ted to reduce trustworthy a general rate of complications in the patients, оperated on
for the pancreatic NET, from 36.8 to 15%, in the resectional operative interventions –
from 30 to 11.3%, and in the оrgan–preserving – from 44.4 to 21%.
Кey words: neuroendocrine tumors; pancreatic resection; оrgan–preserving opera'
tions.

ційні та органозберігальні операції
на ПЗ.
Проведений порівняльний ана
ліз післяопераційних ускладнень у
пацієнтів, яким здійснені органоз
берігальні та резекційні втручання
на ПЗ з приводу НЕП. Резекційні
оперативні втручання виконані у 82
(59,4%) пацієнтів – панкреатодуоде
нальна резекція (ПДР), дистальна

резекція ПЗ, тотальна панкреатек
томія; органозберігальні втручання
на ПЗ – у 56 (40,6%) – енуклеація
пухлини, локальна та центральна
резекція ПЗ. З метою зменшення ча
стоти післяопераційних ускладнень
та розробки оптимальних методів їх
профілактики проведений уніварі
антний та мультиваріантний аналіз
прогностичних факторів впливу на
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виникнення післяопераційних хі
рургічних ускладнень у пацієнтів,
оперованих з приводу НЕП ПЗ за
лежно від характеру виконаних опе
ративних втручань. Загальними ви
хідними показниками аналізу для
всіх оперативних втручань були:
стать пацієнта, вік, розміри пухлини,
її гормональний статус, локалізація,
тяжкість інтраопераційної крововт
рати, щільність тканини ПЗ, що
оцінювали шляхом пальпації орга
на. Специфічними показниками для
органозберігальних операцій були
відстань пухлини від протоки ПЗ за
даними інструментальних методів
дослідження, для резекційних –
діаметр протоки ПЗ та необхідність
реконструкції судин. Результатив
ним фактором оцінки достовірності
обраних критеріїв була наявність
післяопераційних ускладнень.
Характер післяопераційних ус
кладнень оцінювали по кожному
фактору окремо, що дало змогу виз
начити найбільш вагомі критерії

Òàáëèöÿ 1.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Найбільш частим ускладненням
як після органозберігальних, так і
резекційних втручань на ПЗ була
зовнішня панкреатична нориця, яка
утворилася відповідно у 14 (25,0%)
та 9 (11,0%) хворих. За тяжкістю в
обох групах переважали нориці лег
кого ступеня (Grade A). Гострий
післяопераційний панкреатит ви
ник у 4 (7,1%) пацієнтів після орга
нозберігальних та у 2 (2,4%) – ре
зекційних втручань на ПЗ. Кри

теріями встановлення діагнозу було
підвищення активності амілази у
крові пацієнта більш ніж у 3 рази у
порівнянні з такою в нормі протя
гом більш ніж 3 діб після операції та
відповідні клінічні прояви.
Гостра внутрішньочеревна кро
вотеча виникла у 2 (3,6%) пацієнтів
після органозберігальних операцій
та у 4 (4,9%) – резекційних. Це ус
кладнення найбільш загрозливе, по
требує проведення негайних ліку
вальних заходів. Причиною виник
нення гострої внутрішньочеревної
кровотечі в усіх хворих була арозія
судини, що виникла на тлі функ
ціонування панкреатичної нориці в
ранньому післяопераційному пер
іоді.
Шлунково–кишкова кровотеча
діагностована по 1 спостереженню
в обох групах (відповідно в 1,2 та
1,8%). У 2 (3,6%) пацієнтів після орга
нозберігальних та в 1 (1,2%) – ре
зекційних операцій виник абсцес
черевної порожнини. У 3 (3,7%)
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впливу на частоту їх виникнення та
тяжкість. Різні ускладнення, що ви
никли в одного пацієнта, при оста
точній порівняльній оцінці резуль
татів лікування вважали поєднани
ми. Тяжкість зовнішньої панкреа
тичної нориці оцінювали за загаль
ноприйнятою класифікацією, роз
робленою Міжнародною групою з
дослідження панкреатичної нориці
[6].

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà
íàÿâíîñò³ óñêëàäíåííÿ
â³äñóòíîñò³ óñêëàäíåííÿ
(n=16)
(n=40)
àáñ.
%
àáñ.
%

ð

Â³äíîøåííÿ øàíñ³â OR
(95% Ä²)

7
9

43,8
22,5

9
31

56,3
77,5

0,132

2,68
(0,78 – 9,22)

12
4

52,2
12,1

11
29

47,8
87,9

0,003*

7,91
(2,1 – 29,8)*

10
6

38,5
20

16
24

61,5
80

0,137

2,5
(0,76 – 8,25)

6
10

35,3
25,6

11
29

64,7
74,4

0,464

1,58
(0,46 – 5,3)

11
5

47,8
15,2

12
28

52,2
84,8

0,014*

5,13
(1,46 – 18,0)*

13
3

59,1
8,8

9
31

40,9
91,2

0,0005*

14,9
(3,47 – 64,2)*

11
5

44
16,1

14
26

56
83,9

0,028*

4,1 (
1,18 – 14,13)*

7
9

31,8
26,5

15
25

68,2
73,5

0,671

1,3
(0,40 – 4,21)

* – ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùà çàëåæí³ñòü ÷àñòîòè âèíèêíåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü â³ä äîñë³äæóâàíèõ
ïàðàìåòð³â (ð<0,05). Òå æ ó òàáë. 2.
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Òàáëèöÿ 2.

Àíàë³ç âïëèâó ïðîãíîñòè÷íèõ ôàêòîð³â íà ÷àñòîòó âèíèêíåííÿ óñêëàäíåíü ó ïàö³ºíò³â
ï³ñëÿ ðåçåêö³éíèõ îïåðàö³é íà ÏÇ
Ïàðàìåòðè
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пацієнтів після резекційних опера
тивних втручань спостерігали гаст
ростаз, в 1 (1,2%) – внутрішньоче
ревну гематому, після органозбе
рігальних втручань таких усклад
нень не було.
Проведений аналіз впливу різ
них факторів на частоту виникнен
ня ускладнень після виконання ор
ганозберігальних операцій у паці
єнтів з приводу НЕП ПЗ свідчив, що
найбільш статистично значущим
фактором, що впливав на частоту
виникнення ускладнень, є відстань
пухлини від протоки ПЗ. Якщо ця
відстань менше 3 мм, ризик виник
нення післяопераційних ускладнень
збільшувався у 14,9 разу. Вагомими
прогностичними факторами є та
кож вік пацієнта старше 55 років,
при цьому вірогідність виникнення
післяопераційних ускладнень збіль
шувалася у 7,9 разу, локалізація пух
лини в головці ПЗ (у 5,13 разу) та

hirurgiya.com.ua

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà
íàÿâíîñò³ óñêëàäíåííÿ
â³äñóòíîñò³ óñêëàäíåííÿ
(n=13)
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%
àáñ.
%

ð
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0,154
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(0,70 – 8,67)

5
8

18,5
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22
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81,5
85,5

0,645

1,34
(0,39 – 4,55)
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7

19,4
13,7

25
44

80,6
86,3

0,498

1,51
(0,46 – 4,99)

9
4

33,3
7,3

18
51

66,7
92,7

0,004*

6,38
(1,75 – 23,27)*

0,335

2,33
(0,40 – 13,53)

0,003*

8,56
(1,76 – 41,63)*

2
11

28,6
14,7
11
2

5
64
21,3
8,6

71,4
85,3
27
42

78,7
91,4

інтраопераційна крововтрата понад
500 мл (у 4,1 разу). За іншими пара
метрами статистично значуща за
лежність не встановлена (табл. 1).
Аналогічний аналіз впливу про
гностичних факторів після резек
ційних операцій з приводу НЕП ПЗ
свідчив, що найбільш значущими
факторами, що впливали на частоту
виникнення післяопераційних ус
кладнень, були м'яка щільність тка
нини ПЗ, при цьому частота їх ви
никнення збільшувалась у 8,56 разу,
інтраопераційна крововтрата понад
500 мл (у 6,38 разу), вік пацієнта (у
3,72 разу). В той же час, діаметр про
токи ПЗ, що вважають найбільш
впливовим фактором при вико
нанні резекційних втручань, за да
ними сучасних дослідників [7], у на
шому дослідженні не мав суттєвого
впливу, що зумовлене, на нашу дум
ку, переважанням дистальної ре
зекції ПЗ (табл. 2).

На підставі визначення статис
тично значущих факторів впливу на
частоту виникнення післяопера
ційних ускладнень залежно від ха
рактеру оперативного втручання на
ПЗ запропонований оптимальний
метод хірургічного лікування кож
ного конкретного хворого, розроб
лені ефективні методи профілакти
ки післяопераційних ускладнень,
створений оптимальний діагнос
тично–лікувальний алгоритм для
пацієнтів з НЕП ПЗ.
Встановлене статистично значу
ще зменшення загальної частоти ус
кладнень у пацієнтів, оперованих з
приводу НЕП ПЗ, з 36,8% – в період
до використання запропонованого
діагностично–лікувального алго
ритму до 15,0% (р=0,006), в тому
числі після резекційних оператив
них втручань – з 30 до 11,3%
(р=0,048), органозберігальних — з
44,4 до 21% (р=0,078).
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ВИСНОВКИ
1. Післяопераційні ускладнення у
пацієнтів, оперованих з приводу
НЕП ПЗ, за характером та частотою
виникнення зіставні з такими за
інших онкологічних захворювань
ПЗ, найбільш частим ускладненням
є зовнішня панкреатична нориця.
2. Порівняльний аналіз частоти
післяопераційних ускладнень за
лежно від виду оперативного втру
чання свідчив про достовірно більші
показники після органозберігаль

них оперативних втручань на ПЗ у
порівнянні з такими після резекцій
них, що зумовлене більш тяжкою
травмою ПЗ, не завжди точною
інтраопераційною діагностикою
пошкодження протоки ПЗ, виконан
ня резекції ПЗ не в межах анато
мічних ділянок, що значно підвищує
ризик виникнення зовнішньої пан
креатичної нориці.
3. При локалізації пухлини на
відстані менше 3 мм від протоки ПЗ
достовірно підвищується ризик ви

никнення ускладнень після вико
нання органозберігальних операцій
на ПЗ, що свідчить про доцільність
виконання резекційних оператив
них втручань за такої ситуації.
4. Використання розробленого
сучасного діагностично–лікуваль
ного алгоритму ведення пацієнтів з
нейроендокринними пухлинами ПЗ
дозволило достовірно покращити
найближчі результати лікування та
ких пацієнтів.
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СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ
Д. А. Евтушенко
Харьковский национальный медицинский университет,
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков

PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT
OF ADHESIVE DISEASE OF PERITONEUM
D.А.Yevtushenko
Kharkiv National Medical University,
Zaytsev Institute of General and Emergency Surgery NAMS of Ukraine, Kharkov
о данным литературы, у 55 –
70% пациентов после хи
рургического вмешательст
ва на органах брюшной по
лости возникает спаечный процесс,
что обусловливает такое тяжелое ос
ложнение, как спаечная ОНК [1, 2].
Послеоперационная летальность
при неблагоприятном течении спа
ечной ОНК составляет 16 – 25% [3].
Тяжелые осложнения, обуслов
ленные образованием спаек, послу
жили стимулом для разработки мно
гочисленных методов предупрежде
ния их возникновения [4]. Тем не ме
нее, этиология и патогенез спаек
брюшины недостаточно изучены,
большинство предложенных проти
воспаечных методов и средств про
филактики не используют в клини
ческой практике из–за низкой эф
фективности или сложности приме
нения. Наиболее сложной задачей
является предупреждение рецидива
спаечной ОНК, частота которого со
ставляет 60 – 70% [5].
Поэтому поиск надежных мето
дов профилактики СББ является ак
туальной проблемой абдоминаль
ной хирургии [6, 7].
Целью оперативного лечения па
циентов по поводу СББ является
восстановление адекватного функ
ционирования пищеварительного
канала,устранение повышенного
внутрибрюшного давления, преду
преждение адгезиогенеза. Положи
тельный эффект достигается путем
адекватного выбора доступа, объема
висцеролиза, его прецизионности,
уменьшения длительности опера
тивного вмешательства.

П
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Реферат
По поводу спаечной болезни брюшины (СББ) висцеролиз выполнен у 235 боль'
ных, из них у 47 – тотальный, при вовлечении в рубцово–спаечный процесс боль'
шого сальника у 33 – осуществлена резекция пряди большого сальника. Объем и
техника оперативного вмешательства зависели от выраженности СББ, числа ра'
нее выполненных операций, изменений кишечника. Индивидуализированный
подход к выбору метода хирургического лечения позволил существенно улучшить
его результат при СББ, осложненной острой непроходимостью кишечника (ОНК),
в раннем и отдаленном послеоперационном периоде.
Ключевые слова: спаечная болезнь брюшины; острая спаечная непроходимость
кишечника.

Abstract
For the adhesive disease of peritoneum (ADP) viscerolysis was performed in 235
patients, of them in 47 – a total one, while a great omentum cicatricial–adhesive
involvement occurred, so in 33 – a partial omental resection was performed. The vol'
ume and technique of operative intervention have had depended on the number of
operations performed and intestinal changes present. Individualized approach to
choice of the surgical method of treatment have permitted to improve its result essen'
tially in ADP, complicated by an acute ileus, in early and remote postoperative period.
Кey words: adhesive disease of peritoneum; acute adhesive ileus.

Висцеролиз выполнен у 235 па
циентов по поводу СББ, в том числе
у 47 – тотальный, при вовлечении в
рубцово–спаечный процесс боль
шого сальника у 33 больных осуще
ствлена резекция пряди большого
сальника, у остальных – локальный
висцеролиз.
При выполнении лапаротомии
иссекали послеоперационный ру
бец. Технические сложности возни
кали при вхождении в брюшную по
лость. Этот этап операции сопро
вождается высоким риском повреж
дения (десерозации, перфорации)
подлежащих к послеоперационно
му рубцу органов.
Этапы рассечения рубцово–из
мененного апоневроза и вскрытия
брюшной полости сопровождаются
высоким риском повреждения внут
ренних органов.

Длительность висцеролиза зави
сит от выраженности спаечного
процесса в брюшной полости.
Корреляция между длительнос
тью оперативного вмешательства и
выраженностью спаечного процес
са представлена в табл. 1.
При локализации спаечного
процесса в надчревной области вы
полняли верхнюю срединную лапа
ротомию, в средней и подчревной –
среднюю и нижнюю срединную ла
паротомию.
Основное правило выбора опе
ративного доступа – это использо
вание кратчайшего пути к зоне спа
ечного процесса в брюшной полос
ти.
Это позволяет избежать травмы
других областей брюшной полости,
обеспечивает удобство манипули
рования в брюшной полости.
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Òàáëèöà 1.

Äëèòåëüíîñòü îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà â çàâèñèìîñòè
îò òÿæåñòè ñïàå÷íîãî ïðîöåññà
Ñïàå÷íûé ïðîöåññ
ëîêàëüíûé
ðàñïðîñòðàíåííûé
(n=116)
(n=149)
Ò, ìèí
Ò, ìèí
n
n
(x ± m)
(x ± m)

Îïåðàöèÿ

Ëàïàðîòîìèÿ
âåðõíÿÿ ñðåäèííàÿ
11
97 ± 14
19
144 ± 13
ñðåäíÿÿ ñðåäèííàÿ
50
75 ± 5
94
124 ± 4
íèæíÿÿ ñðåäèííàÿ
17
73 ± 5
24
106 ± 12
ËÀ
38
61 ± 9
12
81 ± 17
Ïðèìå÷àíèå. ËÀ – ëàïàðîñêîïè÷åñêèé àäãåçèîëèçèñ; n – ÷èñëî áîëüíûõ;
Ò – äëèòåëüíîñòü îïåðàöèè.

Длительность оперативного вме
шательство зависит от распростра
ненности спаечного процесса. Ла
пароскопический адгезиолизис вы
полнен у 50 больных.
Для достижения прецизионного
адгезиолизиса вводили 0,5% раствор
новокаина, что обеспечивало гид
ропрепаровку тканей, блокирова
ние рецепторов, улучшение микро
циркуляции. Острым путем от пари
етальной брюшины отделяли все
подпаянные к ней органы брюшной
полости. Спайки и тяжи между пет

Òàáëèöà 2.

лями кишечника и другими органа
ми рассекали острым путем, выделя
ли из рубцово–спаечных сращений
брыжейки тонкой кишки с ее пол
ным расправлением.
По данным ревизии брюшной
полости оценивали выраженность
спаечного процесса в зависимости
от распространенности сращений
(табл. 2).
Выраженность спаечного про
цесса в брюшной полости опреде
ляет объем оперативного вмеша
тельства (табл. 3).

Õàðàêòåðèñòèêà ñïàå÷íîãî ïðîöåññà â áðþøíîé ïîëîñòè
Ëîêàëèçàöèÿ ñïàåê

Çîíà îïåðàöèè
Ïîñëåîïåðàöèîííûé ðóáåö, áîëüøîé ñàëüíèê
Çîíà îïåðàöèè, áîëüøîé ñàëüíèê
Ïîñëåîïåðàöèîííûé ðóáåö, òîíêàÿ êèøêà
Çîíà îïåðàöèè, òîíêàÿ êèøêà
Âñÿ òîíêàÿ êèøêà
Âñÿ áðþøíàÿ ïîëîñòü
Èòîãî …

Òàáëèöà 3.

Лапароскопический адгезиоли
зис осуществляли у 38 больных при
локальном невыраженном спаеч
ном процессе. Метод открытого вве
дения первого троакара использо
вали у 12 больных. Выполняли ми
нилапаротомию в области пупка.
Проводили пальцевую ревизию
брюшной полости в области досту
па, визуализировали висцеральный
листок брюшины, накладывали
швы, вводили троакар. Края раны
сближали, затягивали швы, что обес
печивало герметичность брюшной
полости. Накладывали пневмопери
тонеум и проводили ревизию
брюшной полости для определения
точек введения троакаров. При тех
нических трудностях троакары вво
дили поэтапно, по мере адгезиоли
зиса. Ревизию большого сальника и
петель кишечника проводили с при
менением зажимов Бэбкока и рет
ракторов для выявления спавшегося
участка кишки. Висцеролиз в бессо
судистых зонах выполняли ножни
цами, спайки, содержащие сосуды,
рассекали с помощью биполярной
коагуляции. При плотной фиксации

Ñïàå÷íûé ïðîöåññ
ðàñïðîñòðàíåííûé
òîòàëüíûé
àáñ.
%
àáñ.
%

ëîêàëüíûé
àáñ.
%

16
27
8
30
28
109

6,0
10,2
3,0
11,3
10,6

7
14
14
24
21
80

41,1

2,6
5,3
5,3
9,1
7,9

51
25
76

30,2

19,2
9,4
6,0

âñåãî
àáñ.

%

23
41
22
54
49
51
25
265

8,7
15,5
8,3
20,4
18,5
19,2
9,4
100

Îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà, âûïîëíåííûå ïî ïîâîäó ÑÁÁ, îñëîæíåííîé ÎÍÊ.
Îïåðàöèÿ

Âèñöåðîëèç, èíòóáàöèÿ òîíêîãî êèøå÷íèêà
Âèñöåðîëèç, ðåçåêöèÿ ñåãìåíòà òîíêîé êèøêè, èíòóáàöèÿ
òîíêîãî êèøå÷íèêà
Âèñöåðîëèç, îáõîäíîé ñïàå÷íûé àíàñòîìîç
Âèñöåðîëèç, ðåçåêöèÿ òîëñòîé êèøêè, èíòóáàöèÿ òîíêîãî è
òîëñòîãî êèøå÷íèêà
Âèñöåðîëèç, ïëàñòèêà ãðûæåâûõ âîðîò
Ëàïàðîñêîïè÷åñêèé àäãåçèîëèçèñ ñ ÏÑÑ
Ýòàïíûé àäãåçèîëèçèñ ñ ÏÑÑ, èñïîëüçîâàíèåì ïîâòîðíîãî ËÀ
ïî òèïó ''second look ''
Èòîãî …
Ïðèìå÷àíèå. ÏÑÑ – ïðîòèâîñïàå÷íîå ñðåäñòâî.
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îñíîâíîé
àáñ.
%

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%

âñåãî
àáñ.

%

23

17,0

45

34,6

68

25,7

20

14,8

33

25,4

53

20,0

5

3,7

-

5

1,9

5

3,7

12

9,2

17

6,4

32
29

23,7
21,5

40
-

30,8

72
35

27,2
13,2

21

15,6

-

15

5,7

135

100

130

265

100

100
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петли кишки к висцеральному лист
ку брюшины участок фиксирован
ной париетальной брюшины высе
кали.
При ревизии органов брюшной
полости в области спаек наблюдали
перифокальный процесс различной
выраженности. Перифокальные из
менения в виде рубцов выявлены у
110 больных – ограниченный пери
фокальный процесс; рубцово–спа
ечный процесс, распространяю
щийся на прилежащие органы, вы
явлен при местном распростране
нии спаечного процесса – у 37 боль
ных, диффузном – у 79; рубцо
во–спаечный процесс во всей
брюшной полости с вовлечением
прилежащих органов выявлен у 68
больных при тотальном спаечном
процессе.
Хирургическое лечение СББ пре
дусматривало устранение спаеч
но–рубцового
перифокального
процесса. При локальном вовлече
нии в процесс участков тонкой киш
ки у 6 (2,2%) больных выполнена ре
зекция этого сегмента кишки.
Дуоденоеюнальный анастомоз
формировали над связкой Трейтца,
что обеспечивало минимальное на
тяжение тканей в зоне анастомоза.
Мобилизовали дуоденоеюнальный
переход. После резекции участка
тонкой кишки с дефектом в преде
лах неповрежденных участков про
ксимальный и дистальный сегменты
дуоденоеюнальной зоны сшивали
путем наложения двухрядного шва,
формировали дуоденоеюнальный
анастомоз конец в конец или конец
в бок. Зону анастомоза укрывали
пластиной Тахокомб, которую фик
сировали швами викриловой нитью
(пат. Украины 64173).
При локализации дефекта в об
ласти илеоцекального клапана фор
мировали илеоасцендоанастомоз.
Отсепаровывали кишку от прилежа
щих тканей. После резекции илео
цекального сегмента с дефектом в
пределах непораженных тканей на
кладывали илеоасцендостому.
Части подвздошной и восходя
щей ободочной кишки сшивали пу
тем наложения трехрядного шва.
Осуществляли интубацию тонкой и
толстой кишки через асцендостому.
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В целях декомпрессии межкишеч
ного анастомоза через асцендосто
му вводили дренажные декомпрес
сионные трубки.
После выполнения висцеролиза
эвакуировали свободную жидкость,
кровь из брюшной полости, контро
лировали гемостаз и целостность
органов. Выявленные участки десе
розации зашивали.
Нами разработаны способы изо
ляции поврежденных участков киш
ки: травмированные участки кишки
изолировали с помощью пластины
Тахокомба, которую фиксировали
узловыми швами нитью викрил, что
обеспечивало репарацию мезотели
оцитов.
Фиксированная пластина изоли
ровала травмированный участок се
розной оболочки кишки, обеспечи
вая отсутствие экссудации и репара
цию тканей.
Вторым этапом илеоасцендосто
му закрывали забрюшинно (пат. Ук
раины 65124).
При распространенном и то
тальном рубцовом процессе воз
можно формирование спаечных
конгломератов. В целях профилак
тики рецидива СББ нами разрабо
тан способ наложения обходного
межкишечного анастомоза.
При формировании спаечного
конгломерата из петель кишечника
накладывали обходной еюнотранс
верзоанастомоз: осуществляли вис
церолиз тонкой кишки на протяже
нии 1 м от связки Трейтца; на попе
речной ободочной кишке выделяли
участок длиной 4 см и накладывали
еюнотрансверзоанастомоз бок в
бок на уровне свободной ленты
(tenia libera) с использованием ли
нейного сшивающего аппарата так,
чтобы тонкая кишка располагалась
вдоль оси поперечной ободочной
кишки. Интубировали кишечник с
помощью трансназально введенно
го за зону анастомоза зонда. После
интубации кишечника зону анасто
моза дополнительно укрывали плас
тиной Тахокомба циркулярно на
протяжении всей зоны швов анасто
моза и фиксировали ее к стенке
кишки узловыми швами викриловой
нитью, что обеспечивало изоляцию
кишки от париетального листка

брюшины (пат. Украины 76766). Си
нергизм выполненных мероприя
тий позволяет предотвратить реци
див спаечной ОНК.
Анализ течения раннего после
операционного периода проведен у
всех больных.
Перистальтика в основной груп
пе восстановилась на 1 – 2–е сутки
после операции, газы начали отхо
дить на 2 – 3–и сутки, стул был на 3
– 4–е сутки. В группе сравнения пе
ристальтика восстановилась на 2 –
3–и сутки, газы начали отходить на
3–4–е сутки, стул был на 4 – 5–е сут
ки.
Продолжительность лечения па
циента после операции в основной
группе составила в среднем 9 – 11
дней, в группе сравнения – 13 – 14
дней.
Ранняя ОНК возникла у 3 (2,2%)
больных основной группы и 7
(5,4%) – группы сравнения, им про
изведены релапаротомия, висцеро
лиз, интубация тонкой кишки.
Несостоятельность швов анасто
моза отмечена у 2 (1,5%) больных
основной группы и 5 (3,8%) – груп
пы сравнения, у них выполнены ре
лапаротомия, висцеролиз, выведе
ние колостомы.
Перфорация острых язв тонкой
кишки диагностирована у 4 (3,0%)
больных основной группы и 6
(4,6%) – группы сравнения, им про
изведены релапаротомия, висцеро
лиз, резекция сегмента тонкой киш
ки – у 2 (1,5%) больных основной
группы и 4 (3,1%) – группы сравне
ния; зашивание острых язв тонкой
кишки (по 2 пациента в каждой
группе), интубация тонкой кишки.
Нагноение операционной раны
возникло у 2 (1,5%) больных основ
ной группы и 5 (3,8%) – группы
сравнения.
Пневмония после операции вы
явлена у 3 (2,2%) больных основной
группы и 3 (2,3%) – группы сравне
ния.
После операции в основной
группе умерли 2 (1,5%) больных, в
группе сравнения – 5 (3,8%).
В отдаленном послеоперацион
ном периоде частота клинических
проявлений СББ в виде болевого
синдрома уменьшилась с 11,4 до
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8,6%, нарушения пассажа содержи
мого по пищеварительному каналу
– с 4,8 до 2,8%, исключен риск по
вторных
оперативных
вмеша
тельств.
Таким образом, использование
индивидуализированного подхода к

выбору метода хирургического ле
чения позволило существенно улуч
шить его результат у пациентов при
СББ, осложненной ОНК, в раннем
послеоперационном периоде, поз
волило уменьшить продолжитель
ность лечения больных в стациона

ре после операции, риск возникно
вения ранней ОНК до 2,2%, несосто
ятельности швов анастомоза – до
1,5%, перфорации острых язв тон
кой кишки – до 3,0%; послеопераци
онную летальность – до 1,5%.
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еконструкция артерий с
восстановлением кровотока
в бедренно–подколенном
сегменте является стандарт
ным методом лечения окклюзион
ных заболеваний. При выполнении
таких операций используют им
плантаты в виде протеза, изготов
ленного из тефлона (ПТФЕ), поли
мера, химически устойчивого к раз
личным воздействиям. К сожале
нию, через некоторое время у 20%
оперированных пациентов возни
кает несостоятельность протеза [1 –
3].
Причинами утраты функцио
нальности искусственных сосудис
тых протезов являются:
– технические погрешности при
их имплантации [2];
– несостоятельность сосудов
притока и оттока вследствие высо
кого периферического давления,
нарушений свертывающей системы
крови [3];
– системное воспаление неуста
новленной этиологии;
– ранние осложнения, обуслов
ленные отторжением организмом
протеза сосуда.
Первые два пункта связаны с тех
никой выполнения оперативного
вмешательства и анатомическими
особенностями пациента, следую
щие два относятся к иммунному от

Р
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Реферат
Изучены сосудистые протезы, удаленные в связи с утратой функциональных
свойств. С помощью различных методов установлено, что это обусловлено фор'
мированием тромбов как реакцией организма на материал протеза. Предложена
методика тестирования на совместимость с использованием атомно–силового
микроскопа (АСМ). Составляющие гуморального иммунитета пациента распозна'
ют материал протеза и запускают механизмы отторжения при негативной реак'
ции.
Ключевые слова: протезы сосудов; утрата функциональности протеза; отторже'
ние; атомно–силовой микроскоп; аффинное взаимодействие.

Abstract
Vascular prostheses, excised because of their functional properties loss, were studied.
Using different methods there was established, that this complication is caused by the
thrombus formation as a reaction of organism on the prosthesis material. The testing
procedure on compatibility was proposed, using аtomic–power microscope.
Components of a patient immunity may identify the prosthesis material and start the
rejection mechanisms in case of negative reaction.
Кey words: prostheses of the vessels; the prosthesis functionality loss; rejection;
аtomic–power microscope; the affinity interaction.

вету организма больного на им
плантацию инородного тела. При
включении протеза в кровеносную
систему форменные элементы кро
ви, активные биомолекулы, в част
ности, иммуноглобулины, фибри
ноген, интерфероны, интерлейки
ны и др. контактируют с его поверх
ностью. Реакцию организма на эн
догенный материал следует рассма
тривать как начальную стадию за
живления раны, при которой фор
мируется временный матрикс, со
стоящий из фибриногена, биохими
ческих агентов, активированных

тромбоцитов, воспалительных и эн
дотелиальных клеток [4, 5]. Сущест
венный вклад в этот процесс вносит
имплантат, который активирует им
мунные реакции и обусловливает
локальное персистирующее воспа
ление. Вследствие этого вокруг им
плантата формируется фиброзная
ткань. Иммуноглобулины класса G
(IgG) составляют до 70% всего се
мейства иммуноглобулинов, они
первыми вступают в контакт с анти
генами, при этом активируется вся
система иммунного ответа. Наряду с
ними запускаются и другие меха
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Рис. 1.
Исходный сосудистый протез.
а ' поперечный срез, стрелками указаны слои, вверху ' внешний, внизу ' внутренний;
б ' изображение в рассеянном свете ОМ; в ' изображение СЭМ.

низмы, в которых участвуют различ
ные вещества. При установлении
протеза предполагают, что основ
ную роль играет IgG как составляю
щая гуморального иммунитета па
циента [5]. Возникающие при этом
осложнения рассматривают как ло
кальный персистирующий ответ
иммунной системы организма па
циента на инородное тело, чаще
всего как следствие инфицирования
сосудистого протеза. Однако по
данным бактериологического ис
следования экссудата, в месте уста
новки имплантата в большинстве
наблюдений условно патогенные
или патогенные микроорганизмы
не выявляют.
Целью исследования было уста
новление возможности до опера
ции распознавания IgG пациента на
поверхности имплантата эпитопов,
которые могли бы образовывать с
ними аффинные пары, и является ли
реакция организма на установку
протеза возможной причиной несо

а

стоятельности шунта. Силу аффин
ного взаимодействия между IgG па
циента и поверхностью искусствен
ного сосудистого протеза определя
ли с использованием АСМ в контакт
ном режиме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2014 г. обследованы 4 больных,
у которых возник тромб протеза (от
70% просвета до полной окклюзии)
после операции бедренно–подко
ленного шунтирования. Выполнены
повторные вмешательства для уст
ранения окклюзии. У 2 пациентов
протезы, утратившие функциональ
ность, иссечены и заменены. Извле
ченный материал фиксировали в
10% растворе нейтрального форма
лина, проводили дегидратацию в
спиртах восходящей концентрации.
Затем часть образцов с использова
нием стандартной методики гото
вили для гистологического исследо
вания, на другую часть образцов на

б
Рис. 2.
Удаленный сосудистый протез.
а ' образование неоинтимы после нахождения в организме;
б ' шовный материал со следами воспаления (пунктирная стрелка), стенка
протеза (сплошная стрелка).
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
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носили слой золота для проведения
исследований с помощью сканиру
ющего электронного микроскопа
(СЭМ) и сравнивали их поверхность
с исходными протезами.
У больных перед повторной вос
становительной операцией набира
ли кровь для проведения стандарт
ного анализа, определения уровня
С–реактивного протеина (СРП), IgG
в целях определения совместимос
ти материала протеза сосуда (им
плантата) с организмом больного с
помощью АСМ [6, 7]. Исходный сосу
дистый протез исследовали с помо
щью оптического микроскопа (ОМ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исходные протезы сосудов ис
следовали с помощью ОМ и СЭМ.
Сосудистый протез является слож
ной инженерной конструкцией с
неоднородной структурированной
поверхностью (рис. 1).
Внешняя поверхность протеза
сосуда (имплантата) гладкая, внут
ренняя структура представляет упо
рядоченное переплетение нитей с
неравномерным распределением
частиц углерода.
У двух пациентов через 6 мес по
сле аорто–бедренного шунтирова
ния возникли осложнения, что по
требовало проведения ревизии про
теза. При повторной реконструк
ции сосудистого русла протезы за
менены. По данным гистологичес
кого исследования препаратов из
влеченных имплантатов (рис. 2)
внутренняя поверхность протеза
представляла кольцо из фиброзной
соединительной ткани с множест
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вом остатков гигантских клеток и
истонченным слоем внутренней
оболочки. В просвете виден свежий
тромб, что стало причиной утраты
функциональности протеза.
Просвет сосуда составлял менее
10% исходного диаметра, закрыт
свежим тромбом, который образо
вался вследствие ухудшения гемоди
намики. Сформированная неоинти
ма и фиброзная соединительная
ткань равномерной толщины по пе
риметру.
Отмечены признаки воспаления
вокруг шовного материала, а также
расслоение имплантата. В поле зре
ния большое количество соедини
тельной ткани без характерных для
клеток неоинтимы структур.
Сегменты протеза (имплантата)
после его извлечения исследованы с
помощью ОМ в прямом и рассеян
ном свете (рис. 3).
Протез значительно изменился.
Его внешняя поверхность утратила
плотную структуру, внутренняя по
верхность пронизана остатками ги
гантских клеток, просвет на 90% за
полнен неоинтимой с переходом в
фиброзную соединительную ткань.
Остаток просвета окклюзирован
свежим красным тромбом. Старый
тромб припаян к неоинтиме, с при
знаками васкуляризации. Равномер
ное формирование неоинтимы сви
детельствует, что стеноз с остатками
многочисленных гигантских клеток
обусловлен реакцией организма на
инородное тело.
Исследование совместимости
материала имплантата с организ
мом больного. Выделенные из кро
ви больного IgG наносили на зонд
АСМ и измеряли силу аффинного
взаимодействия (F) функционали

Рис. 3.
Сопоставление поперечного среза
исходного сосудистого протеза
и извлеченного из организма
больного.

зированного зонда и поверхности
имплантата (пат. Украины 87387,
2009). Полученные данные сопос
тавляли с отдаленными послеопера
ционными клиническими результа
тами.
Анализ данных АСМ и результа
тов ОМ показал, что имплантат все
гда обусловливает реакцию орга
низма, которую можно измерить
как аффинное взаимодействие меж
ду его поверхностью и зондом АСМ
с нанесенными IgG больного. Дан
ные АСМ соответствуют клиничес
ким признакам в отдаленном после
операционном периоде (см. табли
цу).
Сила взаимодействия между чис
тым зондом АСМ и поверхностью
имплантата (сила Вандерваальса)
составляла (6,2 ± 1,4) нН.
Аффинное взаимодействие меж
ду поверхностью протеза и суммар
ным количеством IgG, выделенных
из крови больных 1 и 2, во всех из
мерениях превышало силу молеку

лярного взаимодействия. У больно
го 1 при вмешательстве по извлече
нию и замене утратившего функци
ональность протеза кровь набирали
до операции, после нее и через 1
мес. Содержание СРП существенно
различалось. Уровень СРП 17,7 мг/л
свидетельствовал о наличии воспа
лительного процесса, в последую
щем он достоверно снижался. Аф
финное взаимодействие между IgG
пациента и поверхностью имплан
тата было таким же высоким, как и
исходное. Аналогичную зависи
мость наблюдали у больного 2. Для
сравнения проведено тестирование
совместимости материала протеза с
помощью АСМ еще у 2 больных.
Уровень СРП у них был в пределах
нормы. Аффинное взаимодействие
IgG, выделенных из крови, было в 2
раза меньше, чем у больных 1 и 2.
Следовательно, в отдаленном пери
оде у больных 3 и 4 не должны воз
никнуть осложнения, связанные с
утратой функциональности проте
за.
Гистологические исследования
подтвердили результаты визуаль
ных методов. Отмечено значитель
ное влияние организма на инород
ное тело – сосудистый протез, его
расслоение, выраженная воспали
тельная реакция вокруг шовного ма
териала, хотя все заканчивалось оте
ком тканей, формированием грубо
го соединительнотканного слоя во
круг протеза. Тело протеза организм
изолирует в капсулу, которая фор
мировалась в течение длительного
времени, пока просвет сосуда не
уменьшился до 10% исходного.
Можно предположить, что критиче
ский, гемодинамически значимый
стеноз возник вследствие формиро

Óðîâåíü ÑÐÏ, ïîêàçàòåëè êðîâè è âåëè÷èíà F
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вания тромба. Более ранний тромб, следы которого
видны в соединительнотканном слое, не оказывал тако
го решающего влияния на функциональность протеза.
Показательно сопоставление поперечного среза исход
ного протеза и извлеченного из организма больного.
Результаты АСМ тестирования показали, что даже по
сле снижения уровня СРП (показателя острого воспале
ния) в организме больного сохраняются элементы гу
морального иммунитета, распознающие протез как
инородное тело. Следовательно, при повторном приме
нении протеза из того же материала возможно возник
новение подобных осложнений, скорость прогресси
рования которых будет значительно больше, чем пре
дыдущего.

ВЫВОДЫ
1. При проведении повторного протезирования
(шунтирования) необходимо использовать импланта
ты другой природы, чтобы избежать осложнений (фе
номен Артюса).
2. В организме существует иммунная память, кото
рую следует предусмотреть, используя АСМ метод тес
тирования имплантатов.
3. При установлении сосудистых протезов показано
их тестирование для оценки совместимости с организ
мом больного.
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SURGICAL TREATMENT
OF AN ACUTE MESENTERIAL ISCHEMIA
Е. N. Shepehtko, D. А. Garmash, А. К. Кurbanov, V. О. Маrchenko, Yu. S. Kozak
Bogomolets National Medical University МH of Ukraine, Kiev
страя
мезентериальная
ишемия (ОМИ) представля
ет наиболее сложную про
блему в неотложной абдо
минальной хирургии, сопровожда
ется самым высоким уровнем как
общей, так и послеоперационной
летальности – 65 – 85% [1, 2]. Позд
нее установление диагноза, распро
страненность некроза кишечника –
наиболее значимые прогностичес
кие факторы при ОМИ [3, 4], поэто
му ранняя целенаправленная диа
гностика и применение адекватного
оперативного пособия являются
ключевыми факторами уменьшения
летальности у таких пациентов [5, 6].
Приоритетным направлением в хи
рургической тактике является пато
генетически обоснованное вмеша
тельство на сосудистом русле – ре
васкуляризация сосудов брыжейки
[1, 7–10]. Такой стратегический под
ход позволяет уменьшить протя
женность некроза кишечника, пре
дотвратить последствия продол
женного тромбоза, увеличить пока
затели выживаемости больных [1, 7].
Важно избежать послеоперацион
ных осложнений и, как следствие,
повторной операционной травмы,
непереносимых для больного из–за
срыва компенсаторных ресурсов
организма. Наиболее часто деком
пенсацию мезентериального крово
тока обусловливает тромбоэмболия
артерий брыжейки [11], методом ре
васкуляризации является ТЭЭ из них
[7, 9, 10].
Целью исследования явилась оп
тимизация хирургической тактики
на основании анализа результатов
оперативного лечения ОМИ с при
менением резекции кишечника при

О
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Реферат
Обобщен опыт хирургического лечения 143 пациентов по поводу острой мезенте'
риальной ишемии (ОМИ). Изолированная резекция кишечника осуществлена у 41
пациента (летальность 65,9%), резекция кишечника, дополненная тромбэмболэк'
томией (ТЭЭ) сосудов брыжейки – у 9 (летальность 33,3%). При выполнении соче'
танного вмешательства послеоперационная летальность в 2 раза ниже, чем после
изолированной резекции кишечника.
Ключевые слова: острая мезентериальная ишемия; артерии брыжейки; резек'
ция кишечника; тромбэмболэктомия.

Abstract
Experience of surgical treatment of 143 patients, suffering an acute mesenterial
ischemia, was summarized. Isolated intestinal resection was performed in 41 patients
(lethality 65.9%), intestinal resection with the mesenterial vessels thrombembolectomy
– in 9 (lethality 33.3%). After performance of the combined intervention postoperative
lethality was in two times lower, than after isolated intestinal resection.
Кey words: acute mesenterial ischemia; mesenterial arteries; intestinal resection;
thrombembolectomy.

его инфаркте и сочетания резекции
кишечника с ТЭЭ из сосудов бры
жейки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный ана
лиз результатов хирургического ле
чения 100 пациентов по поводу
ОМИ в период с 2000 по 2013 г. Кро
ме того, проанализированы резуль
таты лечения 43 пациентов, у кото
рых диагноз ОМИ установлен по
данным патологоанатомического
исследования. Статистическая обра
ботка данных проведена с помощью
программы "MedCalc" с использова
нием стандартных методик. Во всех
процедурах обработки данных p<
0,05 принят как статистически до
стоверный.
Мужчин было 61 (42,7%), жен
щин – 82 (57,3%). У 100 (70%) боль
ных диагноз ОМИ установлен при
жизни, из них 50 – оперированы, у
остальных вмешательство признано

непереносимым (обширный некроз
кишечника, невозможность стаби
лизировать витальные функции).
Необходимость раннего установле
ния диагноза подтверждена кривой
выживаемости в группе неопериро
ванных пациентов.
Началом заболевания считали
момент впервые возникшей боли в
животе как проявления ишемии ки
шечника.
Продолжительность жизни 50%
неоперированных пациентов соста
вила 1 сут, на вторые сутки умерли
82,6% больных (см. рисунок).
Возраст пациентов в среднем
(72,5 ± 11,4) года, в том числе жен
щин (75,9 ± 11) лет, мужчин – (68 ±
10,5) года (р<0,0001). Частота воз
никновения ОМИ у женщин на
14,6% превышала соответствующий
показатель у мужчин (p<0,05). Час
тота возникновения ОМИ вследст
вие мезентериального венозного
тромбоза составила 11,2%, что со
гласуется с данными литературы.
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Артериальная ОМИ возникла у
127 (88,8%) пациентов, в том числе
54 (42,5%) мужчин и 73 (57,5%) жен
щин; венозная – у 16 (11,2%), в том
числе 7 (43,9%) мужчин и 9 (56,1%)
женщин.
Объем поражения кишечника у
134 (93%) больных включал бассейн
верхней брыжеечной артерии
(ВБА). Гангрена тонкого кишечника
выявлена у 96 (67,1%) пациентов,
тонкой и правой половины ободоч
ной кишки – у 38 (26,6%), левой по
ловины ободочной кишки – у 8
(5,6%), сигмовидной ободочной и
верхнеампулярного отдела прямой
кишки – у 1 (0,7%).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оперированы 50 пациентов.
Изолированная резекция кишечни
ка осуществлена у 41 пациента, ре
зекция кишечника, дополненная
ТЭЭ сосудов брыжейки – у 9. Разли
чия среднего возраста пациентов в
обеих группах статистически недо
стоверны (р>0,05).
Из оперативных вмешательств в
обеих группах наиболее часто вы
полняли резекцию тонкого кишеч
ника – у 29 (71,4%) больных и резек
цию тонкого кишечника с право
сторонней гемиколэктомией – у 6
(14,3%). Левосторонняя гемиколэк
томия осуществлена у 4 (9,5%) боль
ных, тотальная колэктомия и резек
ция сигмовидной ободочной кишки
– по 1 (2,4%) наблюдению.
Из сочетанных оперативных
вмешательств ТЭЭ из ВБА и резек
ция тонкого кишечника выполнены
у 4 (44,4%) больных, ТЭЭ из ВБА, ре
зекция тонкого кишечника и право
сторонняя гемиколэктомия – у 2
(22,2%), ТЭЭ из нижней брыжеечной
артерии и резекция сигмовидной
ободочной кишки; тромбэктомия из
верхней брыжеечной вены (ВБВ),
резекция тонкого кишечника, пра
восторонняя гемиколэктомия, ре
зекция поперечной ободочной
кишки; тромбэктомия из ВБВ, резек
ция тонкого кишечника – по 1
(11,1%) наблюдению.
После изолированной резекции
кишечника у одного пациента осу
ществлена пограммированная сана

Кривая выживаемости
(Каплана'Мейера)
в группе неоперированных
пациентов.

ционная лапаростомия через 48 ч, у
7 – операция лапаростомии выпол
нена "по требованию", обнаружены
послеоперационные осложнения:
продолжающийся некроз кишечни
ка – в 5 наблюдениях, что потребо
вало повторной резекции кишки;
перфорация острых язв кишечника
– в 2, произведено зашивание пер
форативных отверстий. После соче
танных операций у одного больно
го выполнена программированная
санационная лапаростомия через
72 ч, еще у одного – лапаростомия
"по требованию" через 12 сут с за
шиванием микроперфорации ост
рой язвы толстой кишки, возникшей
на расстоянии 1,5 см от анастомоза,
летальный исход вследствие про
грессирования синдрома полиор
ганной недостаточности. Разрабо
тан способ хирургического лечения
острого артериального мезентери
ального тромбоза с некрозом тон
кой и ободочной кишки, включаю
щий артериотомию, тромбэктомию
из ВБА, субтотальную резекцию
тонкой кишки, правостороннюю ге
миколэктомию, наложение антипе
ристальтического еюнотрансверзо
анастомоза с помощью линейного
сшивателя с последующим наложе
нием клапанных швов на линию ап
паратного шва анастомоза атравма
тичной нитью и формированием
клапанного (антирефлюксного) ею
нотрансверзоанастомоза [12].
Общая послеоперационная ле
тальность (исключая пробную лапа
ротомию) составила 60%. После
изолированной резекции кишечни
ка умерли 27 (65,9%) больных, после
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сочетанного вмешательства – 3
(33,3%). Следовательно, при выпол
нении сочетанных операций уда
лось вдвое снизить послеопераци
онную летальность по сравнению с
таковой при изолированной резек
ции кишечника (р > 0,05).
ОМИ, будучи сравнительно ред
ким заболеванием [1, 2] с неспеци
фическими клиническими проявле
ниями и отсутствием надежных ла
бораторных маркеров [5, 13], пред
ставляет диагностический вызов для
врачей. По данным исследования, у
30% пациентов диагноз не был уста
новлен при жизни. На примере кри
вой Каплана–Мейера продемонст
рировано, что врач располагает
крайне ограниченным временем
для проведения диагностических и
лечебных мероприятий. При этом
они будут эффективными в еще бо
лее коротком временном "окне", по
скольку необратимые системные
сдвиги возникают гораздо раньше.
Это подтверждают данные литера
туры, свидетельствующие о том, что
большинство больных после успеш
но проведенных оперативных вме
шательств умерли вследствие по
лиорганной недостаточности [3, 4].
Следует подчеркнуть, что более чем
у 67% обследованных пациентов
объем поражения кишечника был
не критическим, что позволяло при
своевременном выполнении опера
тивного вмешательства надеяться
на благоприятный прогноз. При по
ражении как тонкого, так и толстого
кишечника перспективным пред
ставляется осуществление реваску
ляризации до возникновения ост
рого эпизода заболевания, посколь
ку, по данным литературы, не менее
чем у 40% из них в анамнезе имеют
ся сведения о наличии хронической
мезентериальной ишемии.
Современная тактика лечения
ОМИ предусматривает совместную
работу сосудистых, эндоваскуляр
ных хирургов и хирургов общего
профиля в условиях "гибридной"
операционной [14 – 16]. За послед
ние годы частота выполнения эндо
васкулярных вмешательств значи
тельно увеличилась, уменьшилась
летальность [10], особенно в группе
пациентов при остром тромбозе ар
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терий брыжейки [9]. Метод лимити
рован возникновением перитонита,
отсутствием необходимого кругло
суточного инструментального и ка
дрового обеспечения. Реваскуляри
зацию следует осуществлять прежде
любых вмешательств на кишечнике.
Некоторые авторы советуют при от
сутствии сосудистого хирурга резе
цировать некротизированный учас
ток кишечника, "закрыть" живот и
транспортировать больного в сосу
дистый центр для последующего вы
полнения операции на сосудистом
русле [14]. По данным европейских
исследований, из ретроспективного
анализа исключены открытые опе

ративные вмешательства, ограничи
вающиеся изолированной резекци
ей кишечника [5, 8]. Это свидетель
ствует, что реваскуляризация имеет
первостепенное,
стратегически
важное значение в лечении ОМИ [1,
7, 9, 10]. Результаты проведенного
исследования подтверждают, что
при выполнении по поводу ОМИ
ТЭЭ в сочетании с резекцией ки
шечника при его инфаркте умень
шаются послеоперационная леталь
ность и риск возникновения после
операционных осложнений, обус
ловленных продолженным тромбо
зом.

ВЫВОДЫ
1. Хирургическое лечение ОМИ
должно включать реваскуляриза
цию сосудов брыжейки и направле
но на уменьшение объема резекции
кишечника при его инфаркте.
2. Выполнение сочетанного вме
шательства (резекции кишечника с
ТЭЭ сосудов брыжейки) по поводу
ОМИ в два раза снижает послеопе
рационную летальность по сравне
нию с таковой при изолированной
резекции кишечника, а также риск
продолженного тромбоза, перфора
ции острых язв оставшегося отрезка
кишечника.
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ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО БРОНХА
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CLINICAL SIGNIFICANCE OF ANATOMICAL PECULIARITIES
OF THE INTERMEDIATE BRONCHUS RAMIFICATION
WHILE PERFORMANCE OF TYPICAL RIGHT–SIDED LOWER
LOBECTOMY
N. S. Opanasenko, А. E. Кshanovskiy, V. B. Bychkovskiy, А. B. Randyuk,
А. V. Теreshkovich, B. N. Konik, S. М. Shalagay
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ипичная резекция струк
турной части легкого (сег
мента, доли) или всего лег
кого предусматривает раз
дельное выделение и пересечение
элементов корня этого участка: ле
гочной артерии, легочной вены и
бронха. Учитывая анатомическую
вариабельность ветвления проме
жуточного бронха, типичная ниж
няя правосторонняя лобэктомия
имеет технические особенности.
Бронх нижней доли является про
должением промежуточного брон
ха (рис. 1).
Он соответствует части, распо
ложенной между началом бронха
средней доли и его первой коллате
ральной ветвью, которая является

Т

Рис. 1. Схема бронхиального дерева
(выделен исследуемый участок).

Реферат
При выполнении типичной резекции нижней доли правого легкого возможны раз'
личные варианты сечения бронхиальных структур в зависимости от особенностей
ветвления промежуточного бронха. Изучены клиническое значение, а также кри'
терии выбора интраоперационной тактики при типичной нижней лобэктомии. От'
мечены достоверно лучшие результаты раздельного пересечения верхушечного
сегментарного бронха нижней доли и базального бронха при крестообразном
ветвлении промежуточного бронха.
Ключевые слова: нижняя лобэктомия справа; промежуточный бронх; гиповенти'
ляция средней доли; длительность лечения.

Abstract
Different variants of the bronchial structures transsection, depending on peculiarities of
the intermediate bronchus ramification, are possible while performance of typical
resection of lower lobe of the right lung. Clinical significance and criteria of the intraop'
erative tactics choice in performance of typical lower lobectomy were studied.
Trustworthy best results of separate transsection of apical segmental bronchus of lower
lobe and of the basal bronchus in a cruciform ramification of intermediate bronchus
were noted.
Кey words: lower right–sided lobectomy; intermediate bronchus; hypoventilation of a
middle lobe; duration of treatment.

верхушечным сегментарным брон
хом нижней доли.
Бронхиальный ствол, находя
щийся под верхушечным сегмен
тарным бронхом нижней доли, но
сит название базального бронха
(бронхиальный ствол базальной пи
рамиды) (рис. 2).
Однако бронх нижней доли мо
жет не быть долевым при вариантах
анатомического расположения, ког
да верхушечный сегментарный
бронх нижней доли расположен вы
ше бронха средней доли (скаляро
образный тип ветвления) (рис. 3)
или на одном уровне с ним (кресто
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образный тип) (рис. 4) [1]. Такая си
туация определяет особенности
техники обработки и пересечения
бронхиальных структур при выпол
нении нижней лобэктомии в связи с
опасностью ятрогенного сужения
среднедолевого бронха и последую
щей гиповентиляцией средней доли
после операции.
Цель исследования: оценка кли
нического значения различных ва
риантов пересечения бронхиаль
ных структур при выполнении ниж
ней правосторонней лобэктомии и
влияния на продолжительность ста
ционарного лечения.
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Рис. 2.
Ветвление промежуточного и нижнего долевого бронхов.
А ' схематическое изображение;
Б ' видеобронхоскопия,
а ' промежуточный бронх; б ' бронх средней доли; в ' нижний долевой бронх;
г ' верхушечный сегментарный бронх нижней доли; д ' базальный бронх.

Рис. 3.
Скалярообразный тип ветвления
промежуточного бронха.
а ' бронх средней доли;
б ' верхушечный сегментарный
бронх нижней доли.

Рис. 4.
Крестообразный тип ветвления промежуточного бронха.
А ' схематическое изображение;
Б ' видеобронхоскопия;
а ' бронх средней доли; б ' верхушечный сегментарный бронх нижней доли;
в ' базальный бронх.

Рис. 5.
Варианты пересечения бронхов
при крестообразном ветвлении
промежуточного бронха.
а ' пересечение нижнего долевого
бронха с захватом верхушечного
сегментарного бронха;
б ' раздельное пересечение
верхушечного сегментарного бронха
нижней доли и базального бронха.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективно проанализиро
ваны 55 историй болезни пациен
тов, у которых в клинике в период с
2006 по 2015 г. выполнена типичная
нижняя правосторонняя лобэкто
мия. Возраст больных от 20 до 78
лет, в среднем (45,3 ± 17,5) года. Па
циенты распределены на две груп
пы в зависимости от техники сече
ния бронхиальных структур. У 36
(65,5%) пациентов (І группа) интра
операционно пересекали нижний
долевой бронх ниже места его от
хождения к средней доле; у 19
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(34,5%) больных (ІІ группа) – произ
ведено раздельное пересечение вер
хушечного сегментарного бронха
нижней доли и базального бронха.
Для оценки значимости пересече
ния нижнего долевого бронха в раз
ных клинических ситуациях в І
группе выделены две подгруппы: Ia
– 20 (36,4%) пациентов, у которых
длина пересеченного нижнего до
левого бронха превышала 0,5 см; Ib
– 16 (29,1%) больных, у которых она
была менее 0,5 см.
Для сравнения анализировали
показатели у пациентов (II группы и
Ib подгруппы), у которых выявлен

крестообразный тип ветвления про
межуточного бронха. Из группы Ib
исключены 2 пациента, у которых
отмечено скалярообразное ветвле
ние промежуточного бронха, по
скольку у них раздельное пересече
ние бронхиальных структур было
очевидным.
Длину нижнего долевого бронха
рассчитывали по данным мульти
спиральной компьютерной томо
графии и/или бронхоскопии.
Степень вентиляции средней до
ли оценивали по данным обзорной
рентгенографии, выполненной в
1–е сутки после операции в реани
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мационном отделении. Бронх рас
секали с помощью многоразового
сшивающего аппарата УС–30.
Непрерывные переменные пред
ставлены в виде средней ± стандарт
ное отклонение. Нормальность рас
пределения выборок оценивали с
помощью теста Шапиро–Уилка с
использованием непараметричес
ких статистических методов. Для
определения межгрупповых разли
чий использовали точный тест Фи
шера. Влияние нарушений вентиля
ции средней доли на длительность
лечения больных в стационаре оп
ределяли с использованием U–кри
терия Манна–Уитни. Статистически
значимым принято р<0,05. Матема
тические операции производили в
программном пакете SPSS 17.0.
Характеристика
пациентов
представлена в таблице.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В раннем послеоперационном
периоде нарушение вентиляции
бронха средней доли выявлено у 8
(15,1%) пациентов, в том числе Ia
подгруппы – у 1 (1,8%), Ib подгруппы
– у 6 (10,9%), II группы – у 1 (1,8%).
У пациента Ia подгруппы нару
шение вентиляции средней доли
обусловлено скоплением липкой
мокроты, устранено путем бронхо
скопической санации. У 19 (35,8%)
пациентов течение послеопераци
онного периода без гиповентиля
ции. У этих пациентов показатели
не сравнивали, поскольку тактика

%

61,8
38,2
45,5
34,5
10,9
5,5
3,6
85,5
14,5

сечения бронха у них очевидна. У
больных при крестоподобном ветв
лении промежуточного бронха (Ib
подгруппа и II группа) применяли
две разные хирургические методи
ки – раздельное пересечение верху
шечного сегментарного бронха
нижней доли и базального бронха, и
пересечение нижнего долевого
бронха с захватом верхушечного
сегментарного бронха (рис. 5).
При сопоставлении этих групп
различия показателей статистичес
ки значимы. Двукратное раздельное
пересечение бронхиальных струк
тур достоверно эффективнее, чем
пересечение нижнего долевого
бронха с захватом верхушечного
сегментарного бронха (p<0,04). Это
позволило значительно уменьшить
риск возникновения гиповентиля
ционных осложнений в раннем по
слеоперационном периоде.
Также изучено влияние гиповен
тиляции средней доли, возникаю
щей в раннем послеоперационном
периоде, на продолжительность ле
чения больных в стационаре.
Так, при возникновении гипо
пневматизации средней доли у 8
(14,5%) больных длительность их
лечения в стационаре составила в
среднем (16,4 ± 2,2) дня, при отсут
ствии таких расстройств у 47
(85,5%) пациентов – (13,4 ± 3,1) дня
(p<0,002).
При анализе как отечественной,
так и зарубежной литературы сооб
щений, посвященных данной теме,
крайне мало. Еще Н. М. Амосов в на
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чале эры резекционной хирургии
описывал анатомические особенно
сти и технические трудности при
выполнении правосторонней ниж
ней лобэктомии [2]. В большинстве
публикаций выбор хирургической
тактики основан на оценке степени
вентиляции средней доли во время
наложения сшивающего аппарата
на нижний долевой бронх [3 – 5]. В
других работах сообщается о руч
ном зашивании бронхиальных
структур при крестоподобном ветв
лении промежуточного бронха [5].
При этом авторы отмечают
меньшую возможность возникнове
ния гиповентиляции средней доли,
хотя и большую вероятность несо
стоятельности швов культи. Детские
торакальные хирурги Колумбийско
го университета (США) сообщают
об использовании узких (диамет
ром 5 мм) эндостеплеров для пере
сечения правого нижнего долевого
бронха [6]. Однако все эти исследо
вания не имели достаточной доказа
тельной базы. Некоторые исследо
ватели, описывая правостороннюю
нижнюю лобэктомию, вообще не
упоминали о технических особен
ностях пересечения бронхиальных
структур [7, 8].
В клинике мы всегда интраопе
рационно проверяем проходимость
бронха средней доли после наложе
ния сшивающего аппарата до про
шивания. Также осуществляем брон
хоскопический контроль правиль
ности положения аппарата и состо
ятельность швов культи бронха.
По нашему мнению, возникнове
ние нарушений вентиляции в 1–е
сутки после операции обусловлено
не только механическим сужением
устья бронха средней доли, а и со
путствующим состоянием больных.
У пациентов при хроническом обст
руктивном заболевании легкого,
астме и курильщиков отмечают
скопление большого количества
вязкого секрета в бронхиальном де
реве, который они с трудом откаш
ливают. Также при заполнении опе
рированным легким плевральной
полости в области шва возможны
перегиб, перекручивание, сдавление
извне бронха средней доли, что, на
ряду с наличием трудно отделяемой
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мокроты, может обусловить нару
шение вентиляции средней доли.
Таким пациентам проводили много
разовую бронхоскопическую сана
цию, медикаментозную терапию,
использовали кинезиотерапию, что

требовало увеличения продолжи
тельности их пребывания как в реа
нимационном отделении, так и в
стационаре.
Таким образом, нарушения вен
тиляции возникают чаще при не

правильно выбранной методике пе
ресечения бронхиальных структур,
что влечет за собой более длитель
ное лечение пациента в стационаре
и увеличение финансовых затрат.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТАКТИКА ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ СИНДРОМУ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВИПОТУ
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DIFFERENTIATED TACTICS OF VIDEOTHORACOSCOPIC
DIAGNOSIS OF THE PLEURAL EXUDATE SYNDROME
V. E. Ivashchenko, І. А. Каlabukha, E. М. Маyetnyi
Yanovskiy National Institute of Phthisiatry and Pulmonology NAMS of Ukraine, Kiev
езважаючи на велику кіль
кість методів етіологічної
діагностики CПВ, найбільш
достовірним вважають гіс
тологічне дослідження біоптату пле
ври, що отримують під час торако
скопії. ВТС є наступним рівнем тора
коскопії. Вона забезпечує значно
ширші можливості візуалізації, до
ступність операційного поля для ог
ляду не тільки хірургом, а й асистен
тами і, відповідно, можливість вико
нання значно складніших маніпу
ляцій за участі кількох оперуючих, а
також дозволяє фіксувати ендо
скопічну картину на записувальні
пристрої. Чутливість ВТС набли
жається до такої діагностичної тора
котомії і становить у середньому
95,2 – 97,8% [1 – 3].
Загальноприйнятим анестезіо
логічним забезпеченням діагнос
тичної ВТС є ЕТН. Його частка серед
інших методів анестезії, за даними
деяких авторів, становить 50,2 –
97,8% [4, 5]. Не так широко викорис
товують неендотрахеальне анестезі
ологічне забезпечення: місцеву ане
стезію та комбіновану внутрішньо
венну анестезію. Проте, ЕТН має ва
гомі недоліки. Зокрема, є певні ви
моги до соматичного стану хворих,
його застосування обмежене у паці
єнтів за виражених супутніх захво
рювань серцево–судинної системи,
кахексії, похилого віку. Крім того,
ЕТН супроводжується побічними
реакціями: тривале виведення хво
рого з наркозу, його затримка в опе
раційній, що пов'язане з екстубаці
єю, розлади травної та дихальної си
стем у ранньому післяопераційному
періоді, порушення свідомості про
тягом першої доби [6 – 9].

Н

Реферат
Запропоновано диференційовану тактику діагностичної відеоторакоскопії (ВТС)
при синдромі плеврального випоту (СПВ), що передбачає усунення гідротораксу
та створення штучного пневмотораксу (ШПТ). Подальше рентгенологічне дослід'
ження дозволяє скласти план виконання операції та застосування методу анес'
тезії. Розроблені критерії планування операції та вибору анестезіологічного забез'
печення. Проаналізовані результати виконання ВТС у 261 хворого у відділенні то'
ракальної хірургії. Застосування диференційованої тактики проведення ВТС
дозволило уберегти хворих від непотрібного ендотрахеального наркозу (ЕТН),
зменшити фармакологічне навантаження на пацієнтів, частоту протипоказань до
виконання операції та тривалість лікування у стаціонарі.
Ключові слова: синдром плеврального випоту; відеоторакоскопія; внутрішньо'
венна анестезія; ендотрахеальний наркоз; штучний пневмоторакс.

Abstract
Differentiated tactics of diagnostic videothoracoscopy (VTHS) in a pleural exudate syn'
drome, which ought to be treated with hydrothorax elimination and artificial pneumoth'
orax creation, was proposed. Further roentgenological investigation permits to create a
plan for the operation conduction and a certain anesthesia application. Criteria for the
operation planning and the anesthesiological support choice were elaborated. Results
of VTHS conduction in 261 patients in Department of Thoracic Surgery were analyzed.
The differentiated tactics for the VTHS performance application have had saved the
patients from the unnecessary endotracheal narcosis conduction, and reduced a phar'
macological load on a patient, as well as a rate of contraindications for the operation
usage and the stationary treatment duration.
Кey words: pleural exudate syndrome; videothoracoscopy; intravenous anesthesia;
еndotracheal narcosis; artificial pneumothorax.

Питання оптимального анес
тезіологічного забезпечення діагно
стичної ВТС у спеціальній літературі
практично не представлене. При
аналізі літератури встановлено, що
не вирішені питання диференційо
ваного підходу до визначення пока
зань, протипоказань, виду анестезії,
оптимальних строків виконання
ВТС у хворих при СПВ, критеріїв
визначення раціонального методу
анестезії, обсягу ВТС залежно від
клініко–рентгенологічних особли
востей, плану підготовки хворих до
ВТС, оцінки безпосередніх резуль
татів за різних клінічних варіантів
перебігу СПВ, основних факторів
ризику виникнення ускладнень під
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час і після операції, розробки за
ходів їх попередження.
Мета дослідження: оцінити пере
ваги диференційованої тактики
проведення відеоторакоскопічної
діагностики СПВ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Оцінювали результати ВТС, вико
наної у 261 хворого у відділенні то
ракальної хірургії за період з 2013
по 2015 р. З метою диференційова
ного підходу до проведення ВТС у
хворих за 1 добу до запланованої
операції здійснювали ШПТ. Оціню
вали, насамперед, рентгенологічні
зміни: ступінь колабування легені,
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прирощення окремих його частин
до грудної стінки, наявність спайок,
їх кількість і локалізацію, положення
середостіння та його конфігурацію,
наявність патологічних утворень на
грудній стінці, стан діафрагми, а та
кож суб'єктивні скарги пацієнта,
дані фізичних досліджень. Розроб
лені критерії вибору анестезії і пра
вила проведення маніпуляцій ВТС
залежно від виду анестезії. Загальна
оцінка результатів включала: три
валість операції, хірургічні та анес
тезіологічні інтра– і післяопера
ційні технічні труднощі і ускладнен
ня, характеристику перебігу післяо
пераційного періоду (строки виходу
з наркозу, тривалість і інтенсивність
болю у ранньому післяопераційно
му періоді, тривалість існування і
кількість ексудату у плевральній по
рожнині, фебрильну реакцію, дані
фізичних методів, строки повного
розправлення легені, результат ліку
вання).
ВТС виконували з використан
ням ендоскопічного комплекса
"Контакт" (Україна), що включав си
стему отримання ендоскопічного
зображення, джерело світла, аспіра
тор, іригатор, електрохірургічний
коагулятор, набір торакоскопічних
інструментів, записуючий DVD про
гравач. Система отримання ендо
скопічного зображення включала
ригідний торакоскоп з торцевою
оптикою та з направленням вісі зору
30°, відеокамеру, світловод та моні
тор. Для профілактики та припинен
ня кровотечі під час виконання ен
доскопічних маніпуляцій викорис
товували комплекс для зварювання
живих тканин ЕК–300 М1, розроб
лений в Інституті електрозварюван
ня ім. Є. О. Патона НАН України. Ро
бота виконана за кошти бюджетно
го фінансування.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За 2 роки в одного хворого
здійснено конверсію ВТС у торако
томію через виникнення кровотечі з
судинної пухлини (торакотомія
закінчена без ускладнень). У 168
хворих ВТС здійснена під внут
рішньовенною анестезією, у 89 –
ЕТН, у 4 – місцевою анестезією (3
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вагітні жінки та 1 пацієнт старечого
віку з вираженою серцевою недо
статністю). Чоловіків було 151, жі
нок – 110. З етіологічних чинників
переважали неспецифічний плев
рит, туберкульоз та неопластичний
процес (табл. 1).
При повному або частковому
пневмотораксі, достатньому для
діагностичних маніпуляцій, викори
стовували внутрішньовенний нар
коз. ЕТН застосований у хворих за
обмеженого простору в плевральній
порожнині, великої кількості спай
ок, при плануванні активних хірур
гічних маніпуляцій.

Òàáëèöÿ 1.

Ñòðóêòóðà åò³îëîã³÷íèõ ÷èííèê³â ÑÏÂ

Çàõâîðþâàííÿ

Íåñïåöèô³÷íèé ïëåâðèò
Òóáåðêóëüîç
Íåîïëàñòè÷íèé ïðîöåñ
Àóòî³ìóíí³ õâîðîáè
Êàðä³îãåííèé ã³äðîòîðàêñ
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ïëåâðèò
Öèðîç ïå÷³íêè
Ë³ìôîãðàíóëåìàòîç
Ã³ñò³îöèòîç Õ
Çàãàëîì …

Òàáëèöÿ 2.

При аналізі залежності спайко
вого процесу і, відповідно, застосу
вання інтубації під час операції від
етіологічного чиннику встановлено,
що найчастіше спайковий процес
спостерігали при туберкульозному
та неспецифічному плевриті. Зако
номірною є і залежність вираже
ності спайкового процесу від трива
лості хвороби до оперативного
втручання.
Після операції у хворих, яким
здійснювали внутрішньовенну анес
тезію, знеболення застосовували
рідше, ніж у пацієнтів, яким прово
дили ЕТН, у них практично не було

ÅÒÍ

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ïðè çàñòîñóâàíí³
âíóòð³øíüîâåííî¿
ì³ñöåâî¿
àíåñòåç³¿
àíåñòåç³¿

36
35
8
3
1
4
1
1
–
89

65
49
32
8
7
–
3
2
2
168

1
3
–
–
–
–
–
–
–
4

ðàçîì

102
87
40
11
8
4
4
3
2
261

Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ó õâîðèõ, ÿêèì
ïðîâîäèëè ÂÒÑ ï³ä ÅÒÍ òà âíóòð³øíüîâåííîþ àíåñòåç³ºþ
×àñòîòà âèÿâëåííÿ ï³ñëÿ
âíóòð³øíüîâåííî¿
ÅÒÍ
àíåñòåç³¿

Ïîêàçíèê

Çàñòîñóâàííÿ íàðêîòè÷íèõ àíàëãåòèê³â, ðàç³â
3,8
0,2*
íà äîáó
Àêòèâ³çàö³ÿ (ñàìîñò³éíå ïåðåñóâàííÿ), äîáà
1,9
0,4*
Òðèâàë³ñòü åêñóäàö³¿, ä³á
8,6
4,2*
Îá’ºì åêñóäàö³¿ çà ïåðø³ 3 äîáè, ìë
485,6
151,2
Âèäàëåííÿ äðåíàæ³â, äîáà
8,7
4,2*
Òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ ó ÂÐ²Ò, ãîä
11,3
1,3*
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³, äí³â
10,7
5,8
Ïðèì³òêà.
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ì³æ ãðóïàìè (ð < 0,05).
Òå æ ó òàáë. 3.

Òàáëèöÿ 3.

Ïîð³âíÿííÿ ïåðåá³ãó ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó ó õâîðèõ
ï³ñëÿ ÂÒÑ ï³ä ÅÒÍ òà âíóòð³øíüîâåííîþ àíåñòåç³ºþ
Ïîêàçíèê
àáñ.

Çàòðèìêà ô³ç³îëîã³÷íèõ â³äïðàâëåíü
ïîíàä 2 äîáè
Äîäàòêîâå çíåáîëåííÿ ó 1–øó äîáó
(ÍÏÇÏ)
×àñòîòà ïîá³÷íî¿ ä³¿ ïðåïàðàò³â

×àñòîòà âèÿâëåííÿ ï³ñëÿ
âíóòð³øíüîâåííî¿
ÅÒÍ
àíåñòåç³¿
%
àáñ.
%

52

58,4*

3

1,8

61

68,5*

33

19,6

29

32,6*

12

7,1
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затримки фізіологічних відправ
лень, їх раніше активізували, ексу
дація припинялася раніше, дренажі
видаляли раніше на 2 – 3 доби, їх ви
писували на 3 – 4 дні раніше, ніж ре
шту хворих (табл. 2, 3).
Спайки виявлені майже у 50%
хворих, проте, тільки у 33% з них бу
ли потрібні активні хірургічні мані
пуляції з застосуванням досить гли
бокого наркозу. Отже, 66% хворих
добре перенесли відносно просту
діагностичну процедуру – виконан
ня біопсії пристінкової плеври за до
статньо колабованої легені та за
довільної візуалізації всіх доступних
ділянок плевральної порожнини.
Відповідно, вважаємо недоцільним
застосування такого складного й

глибокого виду знеболення, як ЕТН,
для виконання такого діагностично
го дослідження, адже, наркоз міс
тить більше факторів ризику для
хворого, ніж сама операція.
За умови вираженого спайкового
процесу програма маніпуляцій у
плевральній порожнині значно ус
кладнюється. Виникає необхідність
у тривалому, надійному та глибоко
му знеболенні, контролі за дихан
ням, а іноді знерухомленні легені на
боці операції. Це можна забезпечи
ти лише в умовах ЕТН.

ВИСНОВКИ
1. Застосування диференційова
ного підходу до проведення ВТС з
використанням ШПТ у хворих при

СПВ вважаємо виправданим та
ефективним.
2. Виконання ВТС під комбінова
ною внутрішньовенною анестезією
забезпечило більш ранню активіза
цію хворих після операції, меншу
потребу в знеболювальних засобах,
меншу частоту реакцій на фармако
логічні засоби, відсутність затримки
фізіологічних відправлень, більш
раннє видалення дренажів і випису
вання хворого.
3. Виконання ВТС під ЕТН пока
зане за наявності плевральних зро
щень, медіастинальних утворень, за
необхідності адгезіолізу, біопсії ле
гені.
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АНАЛІЗ МІКРОФЛОРИ ПЛЕВРАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ
ПРИ ЕМПІЄМІ ПЛЕВРИ
І. В. Чубар
Хмельницька обласна лікарня

АNALYSIS OF MICROFLORA OF PLEURAL CAVITY
IN PLEURAL EMPYEMA
І. V. Chubar
Khmelnytskyi Regional Hospital
ктуальність проблеми ліку
вання ЕП зумовлена збіль
шенням частоти виявлення
патологічних станів, пере
біг яких вона ускладнює. За останні
роки відзначають збільшення захво
рюваності на гостру пневмонію [1],
яка у 4% спостережень ускладнюєть
ся ЕП [2]. ЕП ускладнює перебіг за
критої травми грудей у 2,9 – 5,2% по
терпілих [3].
Після оперативних втручань на
органах грудної порожнини без уш
кодження легені гостра ЕП виникає
у 2 – 3% хворих, після операцій на
легенях – у 5 – 31%, операцій з при
воду гострих гнійно–деструктивних
захворювань легень – до 50% [4]. Під
час виконання оперативних втру
чань ЕП ускладнюється у 6,4 – 29,5%
пацієнтів [5]. При резекції легені або
пневмонектомії на тлі гнійно–дест
руктивного процесу летальність ся
гає 30% [6].
Мета дослідження: вивчити мік
робний пейзаж виділень з плевраль
ної порожнини у пацієнтів за гос
трої та хронічної ЕП, визначити
найбільш ефективні етіотропні пре
парати, проаналізувати існуючі та
запропонувати нові напрямки ліку
вання ЕП для покращення його ре
зультатів.

(85,03%) хворих, пункційні методи
застосовані у 25 (14,97%).
Для бактеріологічного дослід
ження матеріал забирали за допомо
гою стерильного тампона у пробір
ки за загальноприйнятою методи
кою в момент дренування (пункції)
плевральної порожнини. Контроль
ні дослідження проводили через
кожні 72 год.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Проаналізовані результати ліку
вання 167 хворих з приводу ЕП у
відділенні торакальної хірургії в пе
ріод 2010 – 2015 рр.
Пацієнти обстежені відповідно
до загальноприйнятих протоколів.
Гостра ЕП діагностована у 123
(73,65%) хворих, хронічна – у 44
(26,35%) дренування здійснене у 142

У 2010 р. з приводу ЕП проліко
вані 22 пацієнта, у 2011 р. – 32, у
2012 р. – 23, у 2013 р. – 27, у 2014 р. –
25, у 2015 р. – 38. Результати бак
теріологічних досліджень представ
лені у табл. 1.
Наведені збудники виявлені під
час першого дренування (пункції)
плевральної порожнини.

А
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Реферат
В лікуванні емпієми плеври (ЕП), незважаючи на впровадження численних спо'
собів оперативного втручання, застосування лікарських засобів, залишаються не'
вирішеними деякі питання, зокрема, верифікація збудників інфекції, якомога
швидше усунення бронхіальної нориці та розправлення легені. Досліджені спектр
збудників ЕП, їх чутливість до препаратів, встановлене збільшення частоти вияв'
лення метіцилін–резистентних штамів (MRSA), асоціацій мікроорганізмів. Вста'
новлене зменшення чутливості збудників до "простих" антибактеріальних препа'
ратів, для адекватного лікування хворих з приводу ЕП лікарі змушені призначати
"тяжкі" антибіотики, що збільшує його вартість.
Ключові слова: емпієма плеври; мікрофлора плевральної порожнини.

Abstract
In the pleural empyema (PE) treatment, not depending on introduction of multiple oper'
ative procedures and the medicinal preparations application, some issues remain
unsolved, including the infection agents verification, the most rapid bronchial fistula
elimination and the lung volume restoration. The EP infection agents spectrum, their
sensitivity to preparations were revealed, as well as the enhanced rate of the methi'
cillin–resistant stamms (MRSA) and the microorganisms associations verification. A
reduction of the infection agents sensitivity towards "simple" аntibacterial preparations
was established, so the physicians, treating PE, must prescribe "hard" аntibiotics, what
enhances its cost.
Кey words: pleural empyema; pleural cavity microflora.

У деяких пацієнтів (табл. 2) че
рез матеріально–технічні обстави
ни (відсутність обладнання для до
слідження анаеробної мікрофлори)
результати бактеріологічного до
слідження негативні. Проте, беручи
до уваги клінічні прояви, характер
виділень (консистенцію, забарвлен
ня, запах)? ми діагностували ана
еробну неклостридіальну інфекцію,
спричинену мікроорганізмами, що
не належать до роду клостридій та
не утворюють спор, вона виникає за
відсутності або зменшення кількості
кисню та клінічно проявляється ви
раженим інтоксикаційним синдро
мом, характерними ознаками пе
ребігу місцевого процесу.
Зважаючи, що частота виділення
неспороутворюючих мікроорганіз
мів при гострих гнійних захворю
ваннях, за даними літератури [7 – 9],
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Òàáëèöÿ 1.

Ì³êðîáíèé ïåéçàæ âèä³ëåíü ç ïëåâðàëüíî¿ ïîðîæíèíè (â àáñîëþòíèõ îäèíèöÿõ)
Çáóäíèê

Àcinetobacter baumannii
Åscherichia coli
Åscherichia cloacae
Ånterococcus faecalis
Ånterococcus faecium
Ånterococcus cloacae
Candida albicans
Candida krusei
Ñitrobacter freundii
Clostridium sporogenes
Klebsiella pneumoniae
Êocuria kristinae
Kocuria rosea
Ðroteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus hominis
Staphylococcus intermedius
Staphylococcus saprophyticus
Streptococcus anginosus
Streptococcus mitis
Streptococcus oralis
Çàãàëîì …

Òàáëèöÿ 2.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ðàçîì

1
1
1
1
1
1
2
1
5
2
-

1
1
1
2
1
1
1
5
2
-

3
1
4
2
1
1
1
3
1
6
1
-

2
1
1
1
1
1
2
1
4
2
2
1
-

1
2
1
3
1
1
1
2
3
1
1

4
1
1
3
3
1
3
3
1
1
2
5
-

11
5
1
5
8
2
11
2
1
1
5
1
1
1
15
5
24
3
1
6
3
6
1
119

Çâåäåí³ äàí³, ùî íå âêëþ÷àþòü ìîíîì³êðîáíèé ïåéçàæ
âèä³ëåíü ç ïëåâðàëüíî¿ ïîðîæíèíè

àáñ.

Ðåçóëüòàò äîñë³äæåííÿ
ì³êñò–³íôåêö³ÿ
%
àáñ.
%

14
20
6
15
15
18

63,64
62,50
26,09
55,56
60,0
47,37

Ð³ê

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Òàáëèöÿ 3.
Ïðåïàðàòè

Ïåí³öèë³íè
Ïðîòèãðèáêîâ³
Êàðáàïåíåìè
Öåôàëîñïîðèíè
Ôòîðõ³íîëîíè
Àì³íîãë³êîçèäè
Ãë³êîïåïòèäè
Îêñîçîë³äîíè
Í³òðîôóðàíè
Ðèôàìï³öèí
MRSA

ðîñòó íåìàº

5
3
5
5
6
7

22,73
9,38
21,74
18,52
25,0
18,42

×óòëèâ³ñòü ì³êðîîðãàí³çì³â äî ïðåïàðàò³â
(â àáñîëþòíèõ îäèíèöÿõ)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

3
2
12
3
3
4
16
16
3
2
-

4
1
8
4
5
8
15
14
3
1
-

2
3
18
16
11
12
22
23
1
2
1

6
2
13
11
9
12
18
18
1
2
1

2
3
11
6
4
5
17
17
1
2
1

9
3
20
9
6
14
25
25
3
3
1

становить від 40 до 95%, залежно від
характеру та локалізації патологіч
ного процесу, наші дані цілком зі

ставні з загальнодержавним показ
ником. На нашу думку, анатомічні й
фізіологічні особливості грудної по
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рожнини створюють сприятливі
умови для анаеробної інфекції. За
даними літератури, летальність при
ЕП становить 14 – 80% [10].
У нашому дослідженні всі пацієн
ти живі.
Основною особливістю гнійно–
запальних захворювань за участю
неспорогенних анаеробних мікро
організмів є асоціації анаеробних та
аеробних збудників (у 92,8 – 98%
спостережень) [11]. В асоціаціях ае
робної мікрофлори частіше виявля
ли грамнегативні збудники (сімей
ство Enterobacteriaceae): E. coli – у
71,4% спостережень, Proteus spp. – у
42,8%, Enterobacter spp. – у 28,8% [7].
Спектр асоціативної аеробної та фа
культативно анаеробної мікрофло
ри досить широкий, включав різно
манітних представників сімейства
Enterobacteriaceae, Ps. aeruginosa,
Acinetobacter, S. aureus, S. epidermidis,
Streptococcus, Enterococcus [12]. У
нашому дослідженні у деяких паці
єнтів також виявлений полімікроб
ний пейзаж.
Досліджували чутливість мікро
організмів до антибактеріальних,
протигрибкових та протимікроб
них препаратів (табл. 3).
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Проведене дослідження не є по
вноцінним, адже, майже у 50% спос
тережень можливості баклабора
торії не дозволили виявити збудни
ка за явних клінічних ознак гнійно
го процесу.
Сьогодні мікроорганізми стали
менш чутливими до "простих" анти
біотиків, для адекватного лікування
лікарі змушені призначати "тяжкі"

антибіотики (карбапенеми, гліко
пептиди, оксозолідони), що значно
збільшує вартість лікування.

ВИСНОВКИ
1. Вважаємо актуальним поєд
нання консервативних та оператив
них методів лікування ЕП.
2. Покращення результатів ліку
вання можна досягти шляхом вдос

коналення діагностики збудника для
подальшої етіотропної терапії.
3. Безконтрольне призначення
антибіотиків спричиняє резистент
ність до них збудників, появу мети
цилін–резистентних штамів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
МІКРОФЛОРИ БОЙОВИХ (ВОГНЕПАЛЬНИХ
ТА МІННО–ВИБУХОВИХ) РАН КІНЦІВОК
В. М. Кондратюк
Військово–медичний клінічний центр Центрального Регіону, м. Вінниця

CHARACTERISTICS OF ANTIBIOTICORESISTANCE
OF MICROFLORA IN A COMBAT (THE GUN–SHOT
AND THE MINE–EXPLOSION) WOUNDS OF THE EXTREMITIES
V. М. Коndratyuk
Military–Medical Clinical Centre of a Central Region, Vinnytsya
ікробний пейзаж бойових
ран змінюється у міру роз
витку і медицини, і методів
ведення війни. З часом, що
минає після поранення, змінюються
домінуючі мікроорганізми, що за
бруднюють бойові рани. Умовно па
тогенна мікрофлора, що потрапляє
у рану під час пошкодження, замі
нюється на нозокоміальні мікроор
ганізми [1, 2].
За даними мікробіологічних
досліджень, ці зміни виявлені ще під
час війни у Кореї (1953 – 1956) [3].
Занепокоєння викликає збільшення
резистентності до протимікробних
засобів цих мікроорганізмів [4]. З
початку військових операцій США в
Іраку та Афганістані у значної части
ни вояків при бойових пораненнях
інфекційні ускладнення спричиня
ли полірезистентні до антибіотиків
бактерії, в тому числі Acinetobacter
spp., продуценти бета—лактамаз
розширеного спектру (K. pneumoni
ae, E. coli), метицилін–резистентні S.
aureus [5, 6]. У порівняльному дослід
женні змін антибіотикорезистент
ності у 2002 – 2005 рр. встановлене
збільшення стійкості Acinetobacter
spp., P.aeruginosa та K. pneumoniae до
більшості антибіотиків [7]. Результа
ти тесту на чутливість до протимік
робних засобів Acinetobacter spp.,
проведеного на двох етапах еваку
ації військовослужбовців США, вия
вили підвищення резистентності до
антибіотиків, що, як правило, вико
ристовують для лікування інфекцій,
спричинених цими мікроорганізма
ми. Ефективність, що перевищувала

М

Реферат
У Військово–медичних клінічних центрах (ВМКЦ) Києва, Львова та Вінниці про'
аналізовані результати бактеріологічних досліджень вогнепальних та мінно–вибу'
хових поранень кінцівок. Визначені спектр виділених мікроорганізмів та їх профіль
антибіотикорезистентності. Моделі резистентності визначені відповідно до про'
позиції міжнародних експертів European Сommittee on Antimicrobial Susceptibility
Testing (EUCAST). Домінуючою мікрофлорою у ГВМКЦ (Київ) та ВМКЦ ЗР (Львів)
були різні види родини Enterobacteriаceae та P. aeruginosa, у ВМКЦ ЦР (Вінниця) –
грамнегативні неферментуючі палички роду Acinetobacter та Pseudomonas.
Більшість (79,5%) ізолятів характеризувались полірезистентністю до антибіотиків.
Максимальну кількість штамів з розширеним спектром резистентності виявляли
через 2 – 3 тиж після поранення – відповідно 71,4 та 96,9%.
Ключові слова: бойові рани; мікрофлора; стійкість до протимікробних препа'
ратів.

Abstract
Results of bacteriological investigations of a gun–shot and a mine–explosion wound'
ings of the extremities were analyzed in Military–Medical Clinical Centres (MMCC) of
Kyiv, Lviv and Vinnytsya. Spectrum of the allotted microorganisms and profile of their
antibioticoresistance were disclosed. The patterns of resistance were determined in
accordance to offering of international experts of European Сommittee on
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Dominating microflora in a Chief MMCC
(Kyiv) and MMCC of a Western Region (Lviv) were various species of the
Enterobacteriаceae and P. aeruginosa families, while in MMCC of a Central Region
(Vinnytsya) – a gramm–negative non–fermentative bacilli of the Acinetobacter genus
and Pseudomonas genus. The majority (79.5%) of isolates were characterized by
polyresistance for antibiotics. Maximal quantity of strains with a widened spectrum of
resistance was revealed in 2 – 3 weeks after a wounding – in 71.4 and 96.9% accord'
ingly.
Кey words: the combat wounds; microflora; endurance to antimicrobial preparations.

75%, щодо ізолятів, виділених від
евакуйованих поранених, встанов
лена лише для колістину та міноцик
ліну. Інфекційні ускладнення бойо
вих поранень, спричинених цими
мікроорганізмами, виникли у 25%
пацієнтів, в тому числі у 50% з тих,
яких лікували у відділенні реанімації
та інтенсивної терапії [8]. Шляхом до
успішного лікування інфекційних
ускладнень бойових поранень є
створення госпітальних алгоритмів
та протоколів раціонального вико
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ристання антибіотиків на підставі
аналізу даних мікробіологічного
моніторингу. Вид мікрофлори зале
жить від мікроекологічних умов
конкретного лікувального закладу
та встановленої у ньому політики
антимікробної терапії.
Метою дослідження є встанов
лення видового складу мікрофлори,
виділеної з бойових ран кінцівок у
поранених, та визначення її чутли
вості до антибактеріальних препа
ратів.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати бак
теріологічних досліджень бойових
(вогнепальних та мінно–вибухо
вих) поранень кінцівок. Антибак
теріальні засоби для дослідження
чутливості кожного виділеного шта
му мікроорганізму відібрані на ос
нові госпітальної політики з їх за
стосування. Розподіл штамів, що
спричиняють нозокоміальні інфек
ції, на полірезистентні (MDR – mul
tidrug–resistant) та з розширеною
резистентністю (ХDR – extensively
drug–resistant) проведений відповід
но до пропозицій EUCAST [9]. Збуд
ники, виділені з рани, що не вважали
клінічно значущими у виникненні
нозокоміальних інфекцій та не
включені в експертні пропозиції,
визначені як неполірезистентні
(not–MDR).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У поранених, яких лікували у
ГВМКЦ (Київ), виділені 205 штамів
мікроорганізмів, в тому числі 78% –
грамнегативні палички, 20,5% –
грампозитивні коки, решта – C.albi
cans та бактероїди. Найбільш часто
виявляли мікроорганізми родини
Enterobactericeae (у 45% спостере
жень), зокрема, у 21% – E. coli (43
штами), в 11% – Klebsiella (K. pneu
moniae та K. oxytoca по 11 штамів), у
7% – Enterobacter (E. сloacea – 11, E.
aerogenes – 4 штами), 7 штамів P. mi
rabilis та 4 штами Citrobacter freundii.
Другими за частотою виділення бу
ли P. aeruginosa – у 26% спостере
жень (52 штами). Частота виділення
Acinetobacter spp. – 8% (17 штамів),
представників роду Enterococcus –
12,7% (26 штамів), коагулазонега
тивних стафілококів (CoNS –
Coagulase–negative staphylococci) –
10 штамів, S. аureus 6 штамів.
У поранених, госпіталізованих у
ВМКЦ ЗР (Львів), також переважали
мікроорганізми родини Entero
bactericeae (27 штамів, 39,7%), у 19%
спостережень – вони були представ
лені Enterobacter spp., у 16% – Kleb
siella spp. Інших представників ро
дини ентеробактерій у цьому ліку
вальному закладі не було. Грампози
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тивні коки CoNS виділені у 22% спо
стережень (15 штамів), Enterococcus
spp. – у 10% (8 штамів).
У ВМКЦ ЦР (Вінниця) мікрофло
ра у монокультурі виділена у 87,7%
спостережень, у 65% – грамнега
тивні палички, у 22% – грампози
тивні коки, у 13% – грампозитивні
палички. Переважали грамнегативні
неферментуючі палички (у 68% спо
стережень), в тому числі у 53% – ро
ду Acinetobacter (53 штами), у 15% –
роду Pseudomonas (15 штамів).
Грампозитивних коків виділено 24
штами, з них 10 – роду Enterococcus,
13 – роду Staphylococcus.
Таким чином, в сучасних умовах,
на відміну від часів Другої Світової
Війни, в усіх шпиталях найчастіше з
ран кінцівок виділяють грамнега
тивні палички. Проте, у ГВМКЦ (Ки
їв) та ВМКЦ ЗР (Львів) переважали
різні види ентеробактерій, у ВМКЦ
ЦР (Вінниця) – грамнегативні не
ферментуючі палички, зокрема,
ацинетобактерії. Ймовірно, ці від
мінності відображають особливості
мікроекології кожного лікувального
закладу.
Проаналізовані результати до
слідження чутливості до антибіоти
ків мікроорганізмів, що домінували у
рановому вмісті. Об'єднання даних у
діаграмах мікрофлори, виділеної в
різних закладах, проведене не з ме
тою порівняння, а для встановлення
сучасних загальних закономірнос
тей антибіотикорезистентності ра
нової мікрофлори. В кожному шпи
талі тестували лише антибактері
альні препарати, введені в клінічну
практику закладу. Отже, узагальнен
ня дає змогу доповнити та оцінити
стійкість до більшості застосованих
антибактеріальних препаратів різ
них хімічних груп.
Незважаючи на географічні
особливості, профілі антибактері
альної стійкості ентеробактерій у
різних ВМКЦ мали загальні ознаки.
Так, усі ізоляти були стійкими до це
фалоспоринів ІІІ і ІV покоління та
пеніцилінів. Висока чутливість енте
робактерій до цефоперазону, захи
щеного сульбактамом, свідчила про
продукцію виділеними штамами бе
та—лактамаз розширеного спектру.
Проте, низька ефективність ампі

цилін–сульбактаму може свідчити
про наявність у виділених збудників
інших механізмів резистентності.
Стійкість збудників до фторхіно
лонів становила 90% в усіх закладах,
а Enterobacter sрp. – до 100%. Близь
ко 50% штамів ентеробактерій, що
циркулюють у закладах, були чутли
вими до амікацину, фосфоміцину,
меропенему, піперациліну–тазобак
таму. Найефективнішими препара
тами щодо ентеробактерій, виділе
них у цих лікувальних закладах, бу
ли тигециклін, колістин та цефапе
разон–сульбактам.
Найвищою резистентністю до
антибіотиків
характеризувались
штами P. aeruginosa, виділені у ВМКЦ
ЦР (Вінниця). Турбує те, що до пре
паратів, які в межах своїх класів ви
являють антипсевдомонадну ак
тивність, стійкими були близько 75%
збудників, незалежно від того, в яко
му лікувальному закладі вони
виділені. Високою була резистент
ність штамів синьогнійної палички,
виділеної у ВМКЦ ЦР (Вінниця) до
аміноглікозидів, меропенему, фтор
хінолонів, цефалоспоринів (у 92,8%
спостережень). Обнадійливою є чут
ливість збудників до тигецикліну,
колістину B та фосфоміцину.
Ізоляти Acinetobacter spp. були
стійкими до більшості тестованих
антибіотиків. Так, до меропенему,
ампіциліну, сульбактам–цефотакси
му, цефтазидиму, цефтріаксону, це
фепіму, ципрофлоксацину резис
тентними були 100% виділених
штамів. Ацинетобактерії, виділені у
ГВМКЦ (Київ) та ВМКЦ ЦР (Вінни
ця), нечутливі до ампіциліну, цефта
зидиму, цефепіму, ципрофлоксаци
ну, проте, високо чутливі до меропе
нему, амікацину, фосфоміцину, а та
кож до цефоперазон–сульбактаму
(лише 18% резистентних штамів).
Всі виділені штами Acinetobacter бу
ли чутливими до тигецикліну і
колістину.
CоNS частіше були резистентни
ми до досліджених антибіотиків, ніж
S. aureus. Понад 80% виділених
штамів CоNS були нечутливими до
оксациліну у Львові, 40% – у Києві.
Майже 50% штамів були резистент
ними до фторхінолонів та аміно
глікозидів. Ванкоміцин–резистент
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них штамів не спостерігали у ВМКЦ.
Виділені у різних ВМКЦ ентеро
коки характеризувалися помірною
резистентністю до антибіотиків.
Моксифлоксацин, ванкоміцин, ліне
золід, ампіцилін, захищений клаву
лоновою кислотою, фосфоміцин
згубно впливали майже на всі
виділені з ран штами ентерококів,
стійкими по окремих закладах були
не більше 25% ізолятів. Дещо гірші
результати спостерігали щодо чут
ливості до антибіотиків ряду карба
пенемів та аміноглікозидів. У ВМКЦ
ЦР (Вінниця) до гентаміцину були
резистентні 83,3% ентерококів, до
ксицикліну – 100%, меропенему –
83,3%, іміпенему – 50%. У ВМКЦ ЗР
лише 40% ентерококів були чутливі
до гентаміцину, проте, абсолютно
стійкими до меронему та іміпенему.
Загоєння рани є фазним проце
сом, для якого відомі клітинні зміни
у макроорганізмі. Наведені зміни
домінуючої мікрофлори у зв'язку з
особливостями тактики лікування.
Попередні дослідження властивос
тей мікрофлори, виділеної з ран, зо
крема, її антибіотикорезистент
ності, стосувались узагальнення да
них без їх аналізу в динаміці раноза
гоювального процесу. Період до по
вного закриття бойової (вогнепаль
ної і особливо мінно–вибухової) ра
ни дуже тривалий. Інфекційний
процес неодмінно супроводжує такі
пошкодження. Тривале лікування
вимагає неодноразової зміни про
тимікробних препаратів. Отже, ін
формація щодо профілів стійкості
мікрофлори до антимікробних за
собів на різних етапах лікування ран
є ключовою у виборі відповідного
антибактеріального засобу. В аналізі
дослідження протимікробної резис
тентності виділеної мікрофлори по
казане співвідношення мікроорга
нізмів, різних за профілем резис

тентності, в окремі періоди після по
ранення. Ця закономірність вияви
лась типовою для всіх ВМКЦ, неза
лежно від складу домінуючої мікро
флори.
З усіх виділених у ВМКЦ ЦР (Він
ниця) штамів 11,9%, за критеріями
EUCAST,
були
полірезистентні
(MDR), 67,5% – з розширеною рези
стентністю (ХDR). З ізолятів, виділе
них у різні строки після поранення,
частка штамів ХDR була неоднако
вою: на 1–му тижні після поранення
їх було 15,8%, на 2–му тижні – 71,4%,
на 3–му тижні – 96,9%, на 4–му
тижні – 70%, на 5–му тижні – 54,5%.
Отже, на 2–му та 3–му тижні
після поранення ХDR мікроор
ганізмів було 71 – 97%, решта – MDR.
В ці строки поранених активно ліку
вали у шпиталях. Зміни мікробного
пейзажу ран з домінуванням ан
тибіотикорезистентних грамнега
тивних паличок свідчили про на
явність нозокоміальної трансмісії та
виникнення інфекцій, пов'язаних з
наданням медичної допомоги. Ви
ходячи з наведених даних, не слід
призначати як препарат для старто
вої терапії бойового поранення ан
тибіотики резерву. Водночас, пер
винне призначення антибіотика не
повинне бути першим кроком анти
бактеріальної терапії за стратегією
ескалації,слід брати до уваги сучас
ний стан антибіотикорезистент
ності ранової мікрофлори.
За міжнародними рекомендаці
ями EUCAST, для кожної групи
мікроорганізмів передбачена вели
ка кількість препаратів різних хі
мічних груп. Не всі використовують
в баклабораторії при визначенні ан
тибіограми. Деякі з них, наприклад
поліміксин, не зареєстровані в Ук
раїні. З огляду на ці обмеження, деякі
мікроорганізми у нашому дослід
женні віднесені до категорії ХDR без

визначення чутливості до повного
переліку препаратів. Не виключено,
що при розширенні переліку тесто
вих препаратів деякі досліджені
штами могли бути повністю стійки
ми до антибіотиків (PDR – pandrug
resistant), що унеможливлює вибір
ефективного засобу.

ВИСНОВКИ
1. У складі мікрофлори вогне
пальних та мінно–вибухових ран
кінцівок у теперішній час домінує
грамнегативна мікрофлора, пред
ставлена ентеробактеріями і нефер
ментуючими мікроорганізмами.
2. У ранні строки після поранен
ня ранова мікрофлора представлена
мікроорганізмами, що не виявляють
полірезистентності до антибіотиків.
Через 2 – 3 тиж лікування її заміщує
госпітальна мікрофлора, резистент
на до широкого спектру ан
тибіотиків.
3. Стан антибіотикорезистент
ності ранової мікрофлори є загроз
ливим для клінічної практики, про
те, некритичним, оскільки клінічно
значущі види збудників зберігають
чутливість до деяких антибіотиків.
Найбільшою клінічною ефектив
ністю характеризуються захищені
інгібітори бета–лактамаз бета–лак
тамні антибіотики, препарати гліко
пептидного ряду, поліміксини, тиге
циклін.
4. Раціональна системна про
тимікробна терапія вогнепальних та
мінно–вибухових ран має передба
чиати призначення чітко визначе
них препаратів стартової терапії та
антибіотиків резерву, створеного на
основі результатів динамічного
регіонального моніторингу ан
тибіотикорезистентності доміную
чої в клініці мікрофлори.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВИХ ДІАГНОСТИЧНИХ МАРКЕРІВ РАКУ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ
NOTI–МІКРОЧИПІВ
С. О. Возіанов, В. І. Кашуба, В. М. Григоренко, В. В. Гордіюк, Р. О. Данилець,
Ю. М. Бондаренко, М. В. Вікарчук
Інститут урології НАМН України,
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ

ІDENTIFICATION OF A NEW DIAGNOSTIC MARKERS
OF PROSTATIC CANCER, USING NOTI–MІCROCHIPS
S. О. Vozianov, V. І. Каshuba, V. М. Grygorenko, V. V. Gordiyuk, R. О. Danylets,
Yu. М. Bondarenko, М. V. Vіkarchuk
Іnstitute of Urology NAMS of Ukraine,
Іnstitute Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine, Kyiv
а даними статистики, в
структурі онкологічних за
хворювань у світі РПЗ посідає
друге місце за поширенням та
п'яте – за смертністю [1]. Впровад
ження в клінічну практику методу
визначення рівня ПСА дозволило
значно покращити діагностику РПЗ
на ранніх стадіях, збільшити частоту
виконання радикального втручання
[2]. Проте, суттєвою проблемою є
хибно позитивні результати, що
змушує проводити непотрібну біо
псію ПЗ, тому доцільність застосу
вання ПСA як маркера скринінгу
РПЗ сумнівна [3]. В той же час, за да
ними деяких дослідників, існує по
тенційний ризик гіпердіагностики
клінічно незначущого РПЗ, лікуван
ня якого зумовлює виникнення ус
кладнень, що потребують великої
уваги і витрат [4]. Це спричинило
дискусію щодо користі ранньої діаг
ностики РПЗ й аргументів проти
скринінгу.
Така ситуація свідчить про не
обхідність пошуку маркерів для виз
начення агресивності РПЗ, які доз
волили б уникнути неадекватного
лікування, більш ефективно й пер
соніфіковано підходити до лікуван
ня хворих. Визначені численні по
тенційні маркери РПЗ у сироватці
крові, сечі, сім'яній рідині та тканині
пухлини.
Наявність загального механізму
епігенетичних розладів (гіпермети
лювання CpG–острівців промо
торів, генів–супресорів росту пух

З

Реферат
Досліджені зразки біопсійного матеріалу 33 хворих, обстежених з приводу припу'
щення про наявність раку передміхурової залози (РПЗ). За даними морфологічно'
го дослідження, у 15 хворих верифіковано доброякісну гіперплазію (ДГ) пе'
редміхурової залози (ПЗ), у 18 – аденокарциному ПЗ. Для визначення епігенетич'
них змін застосовували NotI–мікрочіпи 180 клонів 3–ї хромосоми. У 50 генах 3–ї
хромосоми відзначено високу частоту змін стану метилювання (від 33 до 82%).
Деякі змінені гени беруть участь у канцерогенезі (HMGB1L5, LRRC58, GPR149,
DZIP1L, C3orf77, NUDT16) та виникненні РПЗ (BCL6, ITGA9, FBLN2, SOX2, LRRC3B
тощо). Залежність стану метилювання генів від клініко–морфологічних показників
у хворих, зокрема, рівня простатспецифічного антигену (ПСА), ступеня дифе'
ренціації пухлини за Глісоном, стадії РПЗ не встановлена. Ідентифікована панель з
16 нових потенційних маркерів для ранньої та диференційної діагностики РПЗ:
BHLHE40, FOXP1, LOC285205, ITGA9, CTDSPL, FGF12, LOC440944/SETD5, VHL,
CLCN2, OSBPL10/ZNF860, LMCD1, FAM19A4, CAND2, MAP4, KY та LRRC58.
Ключові слова: рак передміхурової залози; епігенетичні маркери; метилювання.

Abstract
The biopsy material specimens were investigated in 33 patients, examined for the pro'
static cancer suspicion. In accordance to the morphological investigation data, in 15
patients a benign prostatic hyperplasia was verified, and in 18 – pancreatic аdenocar'
cinoma. NotI–міcrochips of 180 clones of the third chromosome were used for deter'
mination of epigenetic changes. In 50 genes of the third chromosome a high rate of the
methylation state changes (from 33 to 82%) was noted. Some changed genes take part
in cancerogenesis (HMGB1L5, LRRC58, GPR149, DZIP1L, C3orf77, NUDT16) and in
the prostatic gland cancer occurrence (BCL6, ITGA9, FBLN2, SOX2, LRRC3B etc.).
Dependence of the genes methylation state from the clinic–morphological indices in
patients with the prostatic gland cancer, including, the prostate–specific antigen level,
the tumor differentiation degree in accordance to Gleason, was not established. Panel,
consisting of 16 new potential markers for early and differentiated diagnosis of prosta'
tic gland cancer, was identified: BHLHE40, FOXP1, LOC285205, ITGA9, CTDSPL,
FGF12, LOC440944/SETD5, VHL, CLCN2, OSBPL10/ZNF860, LMCD1, FAM19A4,
CAND2, MAP4, KY and LRRC58.
Кey words: prostatic gland cancer; еpigenetic markers; methylation.

лин, гіпометилювання онкогенів) є
підставою для пошуку потенційних
маркерів РПЗ з огляду на зміни ме
тилювання промоторів цих генів [5].
Аргументами на користь викорис
тання біомаркерів на основі аналізу
стану метилювання промоторів ге
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нів та виявлення делеції є висока
стабільність ДНК, наявність ефек
тивної технології для масштабного
пошуку відповідних змін, можли
вість виявлення метилювання генів у
рідинах організму: крові, сечі, слині
тощо [6]. Мультигенні дослідження
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важливі для розвитку сучасних про
гностичних і діагностичних ме
тодів. Порушення генів 3–ї хромосо
ми часто спричиняє формування
пухлин епітеліального походження
[7]. На короткому плечі 3–ї хромосо
ми містяться групи генів – супре
сорів росту пухлин, інактивація яких
можлива внаслідок метилювання
промоторів або делеції, вони мо
жуть бути використані як онкомар
кери [8]. Більшість Not–сайтів ло
калізовані в ділянках промоторів
генів і є потенційними генетичними
маркерами структурних змін хро
мосоми. Саме тому в досліджені ви
користана технологія NotI–мікро
чипів, що дозволяє одночасно вияв
ляти генетичні (делеції, ампліфік
ації) та епігенетичні (метилювання)
зміни генів.
Мета: ідентифікація нових по
тенційних діагностичних епігене
тичних та генетичних маркерів пух
лин ПЗ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджені зразки матеріалу у 33
хворих, яким здійснена трансрек
тальна мультифокальна біопсія під
контролем ультразвукового дослід
ження в умовах клініки. Вік хворих
на момент проведення дослідження
від 51 до 74 років, у середньому (64,2
± 4,1) року. Вихідний рівень ПСА у
сироватці становив 5,1 – 44,7 нг/мл,
у середньому (13,6 ± 2,9) нг/мл, в то
му числі 10 нг/мл і менше – у 16
(48,5%), 10,1 – 19,9 нг/мл – в 11
(33,3%), 20 нг/мл і більше – у 6
(18,2%).
За даними морфологічного
дослідження, у 15 хворих верифіко
вано ДГПЗ, у 18 – аденокарциному
ПЗ. За встановленого діагнозу РПЗ
середнє значення ступеня дифе
ренціації аденокарциноми за Глісо
ном становило (6,7 ± 0,5) бала, 6
балів і менше – у 8 (44,4%), 7 балів –
у 6 (33,3%), 8 балів і більше – у 4
(22,2%). РПЗ І клінічної стадії
(Т1N0М0) встановлена у 3 (16,7%)
хворих, ІІ стадії (Т2N0М0) – у 9
(50%), ІІІ стадії (Т3N0М0) – у 4
(22,2%), ІV стадії (Т3–4N0М0–1) – у
2 (11,1%).
Як контрольні використані 4
зразки тканини ПЗ, в яких за резуль
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татами морфологічного досліджен
ня верифікований хронічний про
статит.
Геномну ДНК виділяли шляхом
екстракції хлороформ–фенолом за
протоколом за Маніатисом [9]. Екст
ракцію тотальної РНК здійснено з
використанням RNeasy Mini kit
(Qiagen, Німеччина) за рекоменда
ціями виробника. Якість РНК кон
тролювали за допомогою спектро
фотометра (NanoDrop Technologies
Inc., США) та з використанням RNA
integrity number (RIN; Agilent Techno
logies, США); кДНК синтезували за
допомогою Maxima Reverse Trans
criptase (Thermo Fisher Scientific,
США) і відповідних праймерів.
Для аналізу з використанням NotI
–мікрочипів відібрані 180 клонів 3–ї
хромосоми людини. NotI–проби от
римані за технологією, наведеною
раніше [10]. Гібридизацію зразків
проводили при температурі 42°С
протягом 15 год на приладі Lucidea
Base device (Amersham Pharmacia
Biotech) за рекомендаціями вироб
ника. Мікрочипи досліджували на
сканері GenePix 4000A. Результати
обробляли за допомогою програм
GenePix Pro 6.0 software (Amersham
Pharmacia Biotech) та NIMAN.
Бісульфітну обробку ДНК здій
снювали за допомогою EZ DNA
Methylation Kit (Zymo Research) за
рекомендаціями виробника.
Після ампліфікації ДНК шляхом
бісульфітної обробки продукти лан
цюгової реакції з полімеразою
(ЛРП) клоновані і використані для
автоматичного секвенування (ABI
Prism 3100–Avant Genetic Analyzer,
Applied Biosystems, США).
Експресію генів BHLHE40, BCL6 і
ITGA9 досліджували з використан
ням комерційного набора прай
мерів (Applied Biosystems, США) і
7500 Real–Time PCR System (Applied
Biosystems). Кожну реакцію прово
дили тричі. Результати кількісної
ЛРП аналізували з використанням
референтних генів GAPDH, ACTB і
B2M. Якщо експресія змінювалась
більше ніж удвічі, результати вважа
ли значущими.
Для аналізу частоти метилюван
ня та/або делеції в групах хворих з
пухлинами ПЗ за різних патомор
фологічних змін використані тест

Фішера і критерій χ2. Зразки за р<
0,05 вважали статистично значущи
ми. Набір маркерів для ідентифікації
і диференціювання ПЗ пухлин отри
маний за допомогою статистичного
методу векторних машин. Чутли
вість, специфічність і точність набо
рів маркерів обчислювали як про
порцію відповідно правдивих пози
тивних, правдивих негативних і
правдивих позитивних + правдивих
негативних результатів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З використанням NotI–мікро
чипів досліджена геномна ДНК 15
зразків біопсій ДГПЗ та 18 зразків
РПЗ. Для контролю використані
зразки ДНК пацієнтів з запаленням
ПЗ. Сайти рестрикції NotI (GCGGC
CGC) часто локалізовані всередині
промоторів генів і чутливі до оброб
ки рестриктазою NotI, що відобра
жає стан метилювання або наявність
делеції відповідних генів. У 50 генах
3–ї хромосоми виявлено високу ча
стоту змін стану метилювання або
делеції (від 33 до 82%), що свідчило
про значення порушень 3–ї хромо
соми людини у виникненні РПЗ
(табл. 1).
Відібрані 10 генів, в яких метилю
вання/делеція відбувались най
частіше, для аналізу залежності їх ча
стоти від клінічних показників у
хворих (рівень ПСА, ступінь дифе
ренціації за Глісоном, стадія РПЗ).
При аналізі залежності стану ме
тилювання/делеції генів від вихід
ного рівня ПСА у сироватці статис
тично значущої різниці не було.
Проте, відзначено, що у хворих при
РПЗ і ПСА 20 нг/мл і більше метилю
вання/делецію досліджуваних генів
виявляли частіше.
Встановлено, що метилюван
ня/делецію частіше виявляли у хво
рих за низькодиференційованої
аденокарциноми. Зокрема, у 8 з 10
генів виявлене метилювання/де
леція в усіх 4 хворих, гени MANF і
PLCL2 – у 3 з них за ступеня дифе
ренціації пухлини 8 балів і більше
(за Глісоном).
Досліджено залежність частоти
метилювання/делеції від клінічної
стадії РПЗ. У хворих при РПЗ IV ста
дії спостерігали метилювання/де
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Tàáëèöÿ 1.

Ìåòèëþâàííÿ/äåëåö³ÿ 10 NotI–ñàéò³â çà âèñîêî¿ ÷àñòîòè çì³í ïðè ÄÃÏÇ ³ ÐÏÇ
×àñòîòà ìåòèëþâàííÿ/äåëåö³¿

NotI–ñàéò

Ãåí/ëîêóñ

NR5–IH18RS
NR1–XM13C
NR1–AK24R
NL1–BA6R
NR1–KJ5R (C)
NR1–EP7RS
NL1Z216R (D)
NL1–GK21R (C)
NL4–AP18R (C)
NL1A401R (D)

Taáëèöÿ 2.

Ëîêàë³çàö³ÿ

BHLHE40
IQSEC1
BCL6
FOXP1
FBLN2
CLASP2
MANF
ROPN1/KALRN
PLCL2
ITGA9

3p26.1
3p25.2
3q27
3p14.1
3p25.1
3p22.3
3p21.1
3q13.3
3p24.3
3p21.3

ÄÃÏÇ

ÐÏÇ

àáñ.

%

àáñ.

%

14
11
11
10
11
12
12
9
8
9

93,3
73,3
73,3
66,7
73,3
80
80
60
53,3
60

15
15
15
15
13
12
12
15
16
14

83,3
83,3
83,3
83,3
72,2
66,7
66,7
83,3
88,9
77,8

Ìàðêåðè äëÿ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ ÐÏÇ, äèôåðåíö³éíî¿ ä³àãíîñòèêè ÄÃÏÇ ³ ÐÏÇ òà âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ
àãðåñèâíîñò³ ÐÏÇ

Çàñòîñóâàííÿ

Ìàðêåðè

Ñïåöèô³÷í³ñòü, %

×óòëèâ³ñòü, %
(x ± m)

ð<

Ä³àãíîñòêà ÐÏÇ, ÄÃÏÇ
òà àãðåñèâíîãî ÐÏÇ
Äèôåðåíö³éíà ä³àãíîñòèêà
ÐÏÇ òà ÄÃÏÇ
Âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ
àãðåñèâíîñò³ ÐÏÇ

BHLHE40, FOXP1, LOC285205, ITGA9, RBSP3, FGF12

94 ± 4

95 ± 4

0,01

FAM19A4, CAND2, MAP4, KY, LRRC58

73 ± 11

93 ± 7

0,01

SETD5, VHL, CLCN2, OSBL10, LMCD1

97 ± 3

100

0,01

лецію 9 з 10 відібраних генів, в 1 не
було метилювання/делеції гена
CLASP2. За інших стадій РПЗ статис
тично значущої залежності частоти
метилювання/делеції маркерів не
було.
Вперше доведено участь деяких
генів (HMGB1L5, LRRC58, GPR149,
DZIP1L, C3orf77, NUDT16), в яких
виявлені зміни за результатами ви
користання NotI–мікрочипів, у кан
церогенезі. Встановлений зв'язок
деяких генів (FOXP1, MANF, GATA2,
ALDH1L1, EPHB3) з пухлинами ПЗ.
Найбільшу групу становлять гени,
асоційовані з різними пухлинами,
вперше доведено їх участь у виник
ненні РПЗ (BCL6, ITGA9, FBLN2,
SOX2, LRRC3B тощо).
В генах CTDSPL, ALDH1L1,
LRRC3B, IQSEC1,FOXP1, GNAI2,
EPHB1, WNT7A виявлене метилю
вання/делеція при раку товстого ки
шечнику, недрібноклітинному раку
легенів, раку шийки матки, світло
клітинній карциномі нирок, сероз
ному раку яєчників.
Для перевірки результатів вико
ристання NotI–мікрочипів (деталь
ного аналізу стану метилювання)
проведене бісульфітне секвенуван
ня 3 генів/локусів FGF12, GATA2,

LMCD1 і гена TESSP2 як контрольно
го. Ген FGF12 (fibroblast growth factor
12) зумовлює мітогенний потенціал
клітин, сприяє їх виживанню. Він
суттєво метильований при раку
грудної залози і товстого кишечни
ку. З іншого боку, за плоскоклітинної
карциноми легенів відзначене під
вищення експресії цього гена.
Для визначення змін гена FGF12
проаналізовані 12 зразків РПЗ за
ступеня диференціації за Глісоном
від 4 до 9 балів. В усіх зразках виявле
не метилювання NotI–сайта у 40 –
80% клонів. Високий рівень метилю
вання NotI–сайта (30 – 70% клонів)
спостерігали також у генах GATA2
(GATA binding protein 2) и LMCD1
(LIM and cysteine–rich domains 1). В
гені серинової протеази TESSP2 (не
гативний контроль) метилювання
було майже відсутнє (менш ніж у
10% клонів). Таким чином, гіперме
тилювання генів є суттєвим (час
тим) механізмом інактивації при
РПЗ.
Як приклад, в генах BHLHE40
(basic helix–loop–helix family mem
ber e40), BCL6 (B–cell CLL/lymphoma
6) і ITGA9 (інтегрин 9) виявлено ви
соку частоту метилювання/делеції
промоторів за результатами викори
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(x ± m)

стання NotI–мікрочипів, у більшості
перевірених зразків відзначене
суттєве зниження рівня експресії
цих генів за даними ЛРП. Таким чи
ном, високій рівень метилюван
ня/делеції асоційований з знижен
ням експресії досліджених генів.
Для виявлення пухлин ПЗ нами
запропонована панель з 6 генів/ло
кусів (BHLHE40, FOXP1, LOC285205,
ITGA9, CTDSPL (RBSP3), FGF12). Ген
BHLHE40 (регіон 3p26) кодує фак
тор транскипції і є потенційним ге
ном–супресором росту пухлин. Ген
RBSP3 (3p21.3) кодує фосфатазо
подібний протеїн, важливий для ак
тивації протеїну ретинобластоми
(Rb). Ген ITGA9 (3p21.3) кодує інтег
рин альфа 9. Делеції в регіоні 3p14,
що містить FOXP1 (forkhead box P1
protein), пов'язані з наявністю зли
того гена TMPRSS2–ERG в геномі
при РПЗ. Виникнення делеції може
свідчити про супресорну роль гена
FOXP1.
Для виявлення агресивного РПЗ
нами запропонована панель з 5
генів/локусів (LOC440944/SETD5,
VHL, CLCN2, OSBPL10/ZNF860,
LMCD1). Ген VHL (von Hippel–Lindau
tumor suppressor gene; 3p25.3) часто
інактивується при світлоклітинному
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раку нирок. Підвищення його рівня
індукує апоптоз в клітинах ПЗ. Ген
CLCN2 (3q27–q28) кодує протеїн ка
налів іону хлору 2. Цей ген є тера
певтичною мішенню при інгібу
ванні злоякісної гліоми. Ген LMCD1
(LIM and cysteine–rich domains pro
tein 1; 3p26–p24) відомий як по
тенційний онкоген при раку печін
ки. Ген OSBPL10 (oxysterol binding
protein–like 10; 3p22.3) відіграє клю
чову роль у балансі холестерину.
Для диференційної діагностики
ДГПЗ і РПЗ нами запропоновані 5
генів/локусів (FAM19A4, CAND2,
MAP4, KY, LRRC58). Ген FAM19A4
(3p14.1) кодує хемокінподібний
протеїн
TAFA4.
Метилювання
FAM19A4 виявлене при раку шийки
матки і грудної залози. Він є по
тенційним супресором росту пух
лин. Ген CAND2 (cullin–associated
and neddylation–dissociated 2 pro
tein; 3p25.2) може бути регулятором
транскрипції і відігравати важливу
роль у формуванні убіквітин–лігаз
ного комплексу. Ген MAP4 (micro
tubule–associated protein 4; 3p21)
стабілізує мікротубули та контро

лює їх динаміку в мітозі. Щодо ролі
генів KY (kyphoscoliosis peptidase;
3q22.2) і LRRC58 (leucine–rich
repeat–containing
protein
58;
3q13.33) у виникненні РПЗ, як і генів
FAM19A4, CAND2 і MAP4, відомостей
немає.
Таким чином, за результатами
кластерного аналізу відібрані ге
ни–кандидати для визначення різ
них стадій раку, зокрема, запропо
новані 16 нових потенційних мар
керів, що можуть з високою до
стовірністю бути використані для
раннього виявлення РПЗ, диферен
ційної діагностики ДГПЗ і РПЗ та
визначення ступеня агресивності
РПЗ (табл. 2).
Таким чином, порушення 3–ї
хромосоми людини можуть бути
пов'язані з виникненням пухлин ПЗ.
За допомогою технології NotI–
мікрочипів у 50 генах/локусах мети
лювання/делецію виявлено більш
ніж у 30% зразків ДНК пухлин ПЗ за
різних морфологічних змін. Мети
лювання промоторної ділянки генів
FGF12, GATA2 і LMCD1 підтверджене
за допомогою бісульфітного секве

нування. Зміни генів BHLHE40, BCL6
і ITGA9 асоційовані з зниженням їх
експресії за результатами кількісної
ЛРП. Для 6 генів (HMGB1L5, LRRC58,
GPR149, DZIP1L, C3orf77 і NUDT16)
раніше не було відомостей про зв'я
зок з злоякісними новоутворення
ми. Особливо важливий аналіз пору
шень сигнальних шляхів, в яких
задіяні ці гени. Отримані нами ре
зультати свідчать про високий по
тенціал технології NotI–мікрочипів
для пошуку генетичних і епігенетич
них порушень при РПЗ. В той же час,
не встановлений зв'язок ідентифіко
ваного нами набору генетичних
маркерів з клінічними показниками
у хворих (рівень ПСА, ступінь дифе
ренціювання пухлини за Глісоном,
стадія РПЗ), що потребує подальших
досліджень з залученням додатко
вих маркерів.
Основний результат дослідження
– визначення 16 нових потенційних
маркерів для ранньої та дифе
ренційної діагностики пухлин ПЗ за
різних морфологічних характерис
тик.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ЗА НАЯВНОСТІ
МЕТАСТАЗІВ НИРКОВОКЛІТИННОГО РАКУ У КІСТКАХ
НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ БІСФОСФОНАТІВ
С. І. Бойчук, А. Г. Дєдков, І. Б. Волков, П. А. Ковальчук, В. Ю. Костюк
Національний інститут раку, м. Київ

THE PATIENTS QUALITY OF LIFE ESTIMATION IN PRESENCE
OF METASTASIS OF A RENAL–CELL CANCER IN THE BONES
ON BACKGROUND OF THE BISPHOSPHONATES APPLICATION
S. І. Boychuk, А. G. Dedkov, І. B. Volkov, P. А. Коvahlchuk, V. Yu. Kostyuk
National Cancer Institute, Kyiv
роблема оцінки ЯЖ пацієн
тів при онкологічних захво
рюваннях набула актуаль
ності в останні роки. За да
ними літератури, під час первинно
го виявлення НКР у 25% пацієнтів
діагностують віддалені метастази, у
30% – метастази виникають пізніше,
показники 5–річного виживання
при локалізованих формах НКР ста
новлять 80 – 90%, місцево–пошире
ному процесі – 50 – 60%, первинно
дисемінованому – 5 – 10% [1].
Поняття ЯЖ є інтегральною ха
рактеристикою фізичного, психо
логічного, емоційного та соціально
го функціонування людини. За рі
шенням Американського товарист
ва клінічної онкології (ASCO), оцін
ка ЯЖ має більш важливе значення,
ніж показники безрецидивного ви
живання після проведення проти
пухлинної терапії [2].
Медико–соціальні показники,
що характеризують ефективність
способу лікування новоутворень
кісток: прогнозування появи МК
шляхом визначення маркера ре
зорбції кісток Bone Trap–5b, вико
ристання інгібіторів резорбції кіс
ток з лікувальною та профілактич
ною метою, зменшення вираже
ності больового синдрому, покра
щення ЯЖ хворих внаслідок віднов
лення втрачених функцій кінцівок,
збільшення тривалості життя.
Вираженість больового синдро
му, спричиненого МК, збільшується
у міру прогресування пухлинного
процесу, що зумовлює погіршення
ЯЖ пацієнтів [3]. Деструктивні зміни

П

Реферат
Наведені результати оцінки якості життя (ЯЖ) хворих за наявності метастазів нир'
ковоклітинного раку (НКР) у кістках (МК) з використанням опитувальника
QLQ–C30, індексу Карновські, а також візуально–аналогової шкали (ВАШ) болю на
тлі лікування з використанням бісфосфонатів (БФ). По завершенні комбінованого
лікування відзначене покращення загального стану, достовірне зменшення вира'
женості больового синдрому, зміни психоемоційного та соціального стану
пацієнтів. Комплексне лікування хворих з застосуванням БФ справляло позитив'
ний вплив на ЯЖ, сприяло зменшенню частоти скелетних ускладнень.
Ключові слова: нирковоклітинний рак; метастази у кістках; золендронова кисло'
та; якість життя.

Abstract
Results of the patients quality of life (QL) estimation, while presence of a renal–cell can'
cer metastasis in the bones, using questionnaire QLQ–C30 and Karnofsky index, аs well
as the pain visual–analogue scale on background of treatment with bisphosphonates
(BPH), were adduced. After conclusion of the combined treatment the general state
improvement, a trustworthy reduction of the pain syndrome severity, as well as the
patients' psychoemotional and social state, were noted. Complex treatment of patients,
using BPH, have promoted a positive impact on their QL as well as a reduction of a
skeleton complications rate.
Кey words: renal–cell cancer; metastasis in bones; zolendronic acid; quality of life.

в кістках при онкологічних захво
рюваннях часто спричиняють пато
логічні переломи (ПП) та, як
наслідок, інвалідизацію хворих.
МК виявляють у 17 – 50% хворих
при дисемінованому раку нирки, 15
– 30% з них солітарні. Найчастіше
МК локалізуються в хребцях (у
40–50% хворих), довгих кістках (у
30 – 40%), кістках таза (у 20 – 30%).
Деструкцію стегнової кістки виявля
ють у 45 – 60% хворих [4, 5].
Хірургічне лікування солітарних
МК у хворих на НКР дозволяє знач
но покращити ЯЖ, збільшити показ
ники їх виживання [4, 6].
Показники трирічного виживан
ня хворих, яким здійснено нефрек
томію з видаленням солітарних ме
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тастазів, становили 45 – 55%, 5– та
10–річного – відповідно 39,3 і 18%
[3, 7].
Хоча хірургічне лікування вважа
ють "золотим стандартом" лікування
таких пацієнтів, актуальним є пи
тання про подальший перебіг захво
рювання, прогноз та тривалість їх
життя.
Сучасні досягнення хіміотерапії
та променевої терапії значною
мірою збільшили шанси пацієнтів
на повне вилікування, проте, оцінка
показників загального та безреци
дивного виживання свідчить про не
вирішеність деяких питань. В су
часній медицині та онкології оцінка
ЯЖ хворого після проведеного ліку
вання обов'язкова [1, 8].
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Останнім часом для лікування
МК широко застосовують БФ, ос
новною функцією яких є пригнічен
ня резорбції кісткової тканини,
зменшення вираженості больового
синдрому та ПП, корекція гіпер
кальціємії. Для оцінки ефективності
й безпечності застосування БФ у
хворих за наявності МК проведені
численні плацебо–контрольовані
дослідження. Ефективність памідро
нату, ібандронату та золендронату
щодо скелетних ускладнень відзна
чена у хворих на рак передміхурової
та грудної залоз, множинної мієло
ми [8, 9]. Доведено перспективність
використання БФ при МК НКР [10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 60 хворих на НКР з
МК (основна група – ОГ) та 95 на
НКР без МК, проте, за високого ри
зику їх виникнення, про що свідчив
високий рівень серологічного мар
кера резорбції кісток Bone Trap–5b
(контрольна група – КГ) після ради
кального хірургічного лікування
первинного вогнища. Діагноз вста
новлювали на основі аналізу клініко
–рентгенологічних даних з обов'яз
ковим морфологічним підтверд
женням та визначенням ступеня
злоякісності (G) пухлини. Вік хво
рих у середньому (57,9 ± 1,1) року,
чоловіків було 45 (75%), жінок – 15
(25%). Кількість хворих з пухлиною
діаметром менше 7 см та 7 – 10 см
суттєво не різнилась.
Характеристика хворих ОГ наве
дена у табл. 1.
Всім хворим проведене обсте
ження з використанням загально
клінічних методів: загальний аналіз
крові та сечі, біохімічне дослідження
крові, визначали активність лужної
фосфатази,
лактатдегідрогенази
тартратрезистентної кислої фосфа
тази (Bone Trap–5b), вміст кальцію у
сироватці. Лабораторні досліджен
ня проводили за стандартними ме
тодами в біохімічній лабораторії та
лабораторії онкоімунології Інститу
ту.
Загальний стан хворого оціню
вали за індексом Карновські, опиту
вальником QLQ–C30, розробленим
для хворих на рак, визначали ЯЖ.
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Òàáëèöÿ 1.

Õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ ÎÃ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

Ïîêàçíèê

Ðàçîì õâîðèõ
÷îëîâ³ê³â
æ³íîê
Còàä³ÿ ÍÊÏ (Ò)
1à
1b
2à
2b
3à
3b
4
Ñòóïåíü çëîÿê³ñíîñò³ ïóõëèíè (G)
2
3
4
Óðàæåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â (N)
0
1
2
Ìåòàñòàçè
â ëåãåíÿõ
â ³íøèõ âíóòð³øí³õ îðãàíàõ

Òàáëèöÿ 2.

60
45
15

100
75,0
25,0

2
14
12
10
12
7
3

3,3
23,3
20,0
16,7
20,0
11,7
5,0

6
39
15

10,0
65,0
25,0

38
19
3

64,0
32,0
5,0

23
10

38,3
16,7

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ßÆ â ãðóïàõ õâîðèõ äî ïî÷àòêó
ë³êóâàííÿ

Ïîêàçíèê

ÎÃ (n = 60)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, áàë³â
ÊÃ ÁÔ+ (n = 44)
ÊÃ ÁÔ– (n=51)

Ãëîáàëüíèé ñòàòóñ çäîðîâ’ÿ
50,4*
78,4
80,2
Ô³çè÷íå ôóíêö³îíóâàííÿ
48,3*
79,0
82,1
Ðîëüîâå ôóíêö³îíóâàííÿ
44,1*
80,2
82,1
Åìîö³éíå ôóíêö³îíóâàííÿ
57,8
60,3
66,3
Êîãí³òèâíà ôóíêö³ÿ
84,0
74,1
82,3
Ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü
44,3*
88,9
90,2
Âòîìà
93,5*
64,8
35,6
Íóäîòà
64,3*
22,1
15,6
Á³ëü
78,9*
30,2
25,7
Áåçñîííÿ
70,3*
28,0
15,4
Çàäèøêà
33,6
18,2
12,3
Çíèæåííÿ àïåòèòó
78,3*
27,8
15,6
Çàïîð
12,3
10,4
10,2
Ä³àðåÿ
10,7
9,5
9,6
Ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³
47,6
33,2
30,1
Ïðèì³òêà. * – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè â ÊÃ
(ð < 0,05).

Пацієнти заповнювали опитуваль
ник до, під час проведення та по за
вершенні лікування. Чим вище зна
чення функціональних шкал, тим
більше виражений симптом чи ток
сичність.
Вираженість больового синдро
му оцінювали за ВАШ.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Солітарні метастази діагносто
вані у 16 (27,0%) хворих ОГ, мно
жинні – у 44 (73,0%).
Загроза ПП відзначена у 16
(27,0%) хворих, ПП виник у 26
(44,0%).

Клінічна хірургія. — 2016. — № 4

60
Застосовані такі методи хірургіч
ного лікування: сегментарна ре
зекція з ендопротезуванням (умов
но радикальне), кюретаж пухлини з
реконструкцією дефекту за допомо
гою кісткового цементу (поліметил
метакрилату) з погружним (накіст
ковим, інтрамедулярним або че
резкістковим металоостеосинтезом
– паліативні втручання).
Комбіноване лікування, в тому
числі оперативне, з приводу мета
статичного ураження кісток НКР
проведене в ОГ у 42 (70,0%) хворих,
комбіноване (консервативне) – у 18
(30,0%); в КГ всі хворі оперовані.
Пацієнтам ОГ та КГ БФ+ паренте
рально вводили похідні золендро
нової кислоти в стандартній дозі – 4
мг у вигляді інфузії протягом 15 – 20
хв, чи похідні памідронової кислоти
в дозі 60 чи 90 мг (залежно від маси
тіла) протягом 2 год з інтервалом
між введеннями 28 діб.
На тлі терапії з застосуванням БФ
відзначена тенденція до зниження
інтенсивності болю від (88,7 ± 7,8)
мм – на початку лікування до (76,8 ±
6,7) мм – через 3 міс та до (46,5 ± 6,8)
мм – через 18 міс спостереження.
Також виявлене достовірне збіль
шення індексу Карновські через 18
міс лікування з 55,3 до 88,7 бала (рис.
1).
Порівняльна характеристика ЯЖ
проведена у хворих ОГ та хворих КГ,
яким призначали золендронову
кислоту (БФ+) та не призначали її
(БФ–).
За даними дослідження, макси
мальну різницю спостерігали при
глобальній оцінці здоров'я: 50,4 бала

Рис. 1.
Динаміка ВАШ
та індексу Карновські у хворих ОГ
на тлі лікування.
Примітка. * ' різниця показників
достовірна у порівнянні з вихідними
(р < 0,05).

Рис. 2.
Показники ЯЖ хворих
через 18 міс спостереження.

– у хворих ОГ та 78,4 бала – КГ (p <
0,05), фізичного (48,3 та 79,0 бала)
та рольового (44,1 та 87,2 бала)
функціонування. Також у хворих ОГ
достовірно знижена соціальна ак
тивність у порівнянні з такою в КГ
(44,3, 88,9 та 90,2 бала) (р < 0,05).
Симптоми загальної інтокси
кації, зокрема, втома, нудота, біль,
безсоння, погіршення апетиту та
кож достовірно більш виражені у
хворих ОГ (табл. 2). Вихідні показ

ники у хворих обох підгруп КГ не
різнились.
Через 18 міс лікування показник
глобального статусу здоров'я у хво
рих ОГ збільшився на 13% і становив
64,7 бала; фізичного функціонуван
ня – до 60,2 бала, незначно різнився
в ОГ та КГ (відповідно 79 та 82,1 ба
ла). Також у хворих ОГ на тлі засто
сування БФ покращилась соціальна
активність (44,3 бала – на початку
лікування, 73,4 бала – через 18 міс). У
хворих КГ БФ+ соціальна активність
майже не змінилась – відповідно
88,9 та 83,5 бала.
Використання комплексної те
рапії як у хворих ОГ, так і групи ри
зику КГ (БФ–) позитивно впливало
на емоційний стан, що підтвердже
не кількісними показниками (рис.
2).
Здатність золендронової кисло
ти уповільнювати виникнення ске
летних ускладнень у хворих на НКР
відзначена у кількох дослідженнях.
Так, при застосуванні золендронової
кислоти достовірно зменшувалась
частота виникнення скелетних ус
кладнень у порівнянні з такою в
групі плацебо (44 та 74%) [10]. Дані
літератури також свідчать про
здатність достовірно уповільнювати
ріст пухлини та збільшення показ
ників виживання.
Таким чином, проведення ком
плексної терапії хворих ОГ та засто
сування БФ в групі ризику (КГ БФ+)
позитивно впливало на ЯЖ паці
єнтів та зменшувало частоту виник
нення скелетних ускладнень.
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КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РУБЦЕВО–ЗМІНЕНИХ
ТКАНИН ШКІРИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ
Х. О. Лоза, С. О. Ставицький, Є. О. Лоза, Л. І. Волошина, Д. С. Аветіков
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

CLINICAL CHARACTERISTIC OF POSTOPERATIVE STATE
OF CICATRICIALLY–CHANGED CUTANEOUS TISSUES
Kh. О. Loza, S. О. Stavytskyi, E. О. Loza, L. І. Voloshina, D. S. Avetikov
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
а даними статистики, пато
логічні рубці виявляють у
10% населення планети [1].
Утворення оптимального
естетичного рубця є основною про
блемою пластичної та щелепно–ли
цевої хірургії [2, 3].
Характер і вид післяопераційно
го рубця визначають різні чинники.
Виділяють загальні і місцеві чинни
ки, що впливають на якість рубців.
Місцеві поділяють на чинники, що
залежать від хірурга, і ті, що не зале
жать від нього, загальними є спад
ковість, вік, імунний статус по
терпілого [4].
1. Чинники, що не залежать від
хірурга (травматичні рани): харак
тер ушкодження, його величина, ло
калізація, характер кровообігу в
стінках рани, наявність забруднень
тощо.
2. Чинники, що залежать від
хірурга (хірургічні рани): спосіб
хірургічного закриття рани, розта
шування її по відношенню до сило
вих ліній шкіри, способи і якість
дренування. Численні дослідження
присвячені впливу способів збли
ження та прошивання країв ран на
їх загоєння, проте, виявляють знач
ну частоту незадовільних резуль
татів [5].
До середини XX ст. проблемі хі
рургічних ниток не приділяли особ
ливої уваги. Проте, у 50–ті роки XX
ст. з'ясувалося, що від якості, хіміч
ного складу і структури матеріалу
ниток залежить реакція тканин на їх
імплантацію, а нерідко й результати
операції. Доведено, що характер і
вид рубця залежать від процесів, що
відбуваються в рані у ранньому
післяопераційному періоді, на що
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Реферат
Проведене порівняння післяопераційних рубців у 60 пацієнтів залежно від викори'
станого шовного матеріалу. Застосування шкірного клею забезпечувало кращі
умови для загоєння операційної рани, досягнення більш естетичного нормот'
рофічного рубця.
Ключові слова: гіпертрофічні рубці; келоїдні рубці; профілактика; термометрія
рубця; шкала оцінки рубців; шкірний клей.

Abstract
Comparison of postoperative kinds of cicatrix was conducted in 60 patients, depending
on the suture material applied. Best conditions for the operative wound healing,
achievement of more esthetic normotrophic cicatrix were guaranteed by application of
a cutaneous adhesive.
Кey words: hypertrophic cicatrix; keloid cicatrix; prophylaxis; thermometry of cicatrix;
scale of a cicatricial estimation; cutaneous adhesive.

значною мірою впливає вид викори
станого шовного матеріалу [6].
Мета роботи: порівняння клініч
них особливостей післяоперацій
них рубців залежно від використа
ного шовного матеріалу.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Клінічні дослідження проведені
на базі кафедри хірургічної стома
тології та щелепно–лицевої хірургії
з пластичною та реконструктивною
хірургією голови та шиї. У до
слідження включені 60 пацієнтів,
яким здійснене оперативне втру
чання з видаленням новоутворень
чи інші місцево–пластичні операції.
Клінічні групи виділені залежно від
способу закриття операційної рани.
До І групи включені 30 пацієнтів,
яким накладені вузлові шви, до ІІ
групи – 30 пацієнтів, яким на ранову
поверхню наносили шкірний клей
"Дермабонд".
При аналізі існуючих таблиць
оцінки рубців встановлено, що жод
на з них не включає всіх параметрів,

за якими можливо визначити якість
операційних ран та передбачити
процес патологічного рубцювання
[7]. З огляду на це, нами розроблена
шкала, що включала необхідні пара
метри.
Клінічну оцінку якості форму
вання післяопераційних рубців про
водили у 1–шу, на 7–му і 14–ту добу
та через 1, 6 і 12 міс після оператив
ного втручання за зведеною стан
дартизованою таблицею в нашій
модифікації, що характеризувала ут
ворення рубців за 7 ознаками (див.
таблицю).
Термометрію проводили всім
пацієнтам в ті самі строки спостере
ження з використанням інфрачер
воного медичного термометра
TM–65E (Ecomed) у ділянках рубце
во–змінених тканин. Показники
порівнювали з такими на проти
лежній неураженій ділянці.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За шкалою оцінювання післяопе
раційних рубців спостерігали зміни
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Øêàëà îö³íêè ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ ðóáö³â
Ïàðàìåòð

1. Âàñêóëÿðèçàö³ÿ

2. Ï³ãìåíòàö³ÿ

3. Âèñîòà ðóáöÿ íàä ð³âíåì
(ïîâåðõíåþ) øê³ðè, ìì
4. Ïîâåðõíÿ

5. Ù³ëüí³ñòü ðóáöÿ

6. Ñóá'ºêòèâí³ â³ä÷óòòÿ ïàö³ºíòà
(ñâåðá³æ)
7. Ñóá'ºêòèâí³ â³ä÷óòòÿ ïàö³ºíòà
(á³ëü)

Îö³íêà,
áàë³â

Îçíàêà ïàðàìåòðà

Çâè÷àéíà (íàáëèæåíà äî ³íòàêòíî¿ øê³ðè)
Ïîì³ðíà ã³ïåðåì³ÿ
Âèðàæåíà ã³ïåðåì³ÿ
Çâè÷àéíà â ìåæàõ íîðìè/íàáëèæåíà äî ³íòàêòíî¿ øê³ðè/«³çîï³ãìåíòàö³ÿ»
Ã³ïîï³ãìåíòàö³ÿ
Ã³ïåðï³ãìåíòàö³ÿ
Äî 1
1–2
Áiëüøå 2
Íàáëèæåíà äî ð³âíÿ ³íòàêòíî¿ øê³ðè
Ð³âíîì³ðíî ï³äâèùåíà íàä ð³âíåì ³íòàêòíî¿ øê³ðè
Íåð³âíîì³ðíî ï³äâèùåíà íàä ð³âíåì ³íòàêòíî¿ øê³ðè
Ì'ÿêî-åëàñòè÷íèé
Ïîì³ðíî óù³ëüíåíèé
Âèðàæåíà ³íäóðàö³ÿ òêàíèí
Â³äñóòí³
Ëåãêèé äèñêîìôîðò (íåçíà÷íèé ñâåðá³æ)
Âèðàæåíèé äèñêîìôîðò (ñèëüíèé ñâåðá³æ)
Â³äñóòí³
Áîëüîâ³ â³ä÷óòòÿ
Âèðàæåíèé á³ëü

їх параметрів протягом усього
періоду клінічного дослідження. У
1–шу добу після оперативного втру
чання у пацієнтів І групи загальна
сума балів становила 331, у пацієнтів
ІІ групи – 199; на 7–му добу – вона
зменшилась відповідно до 312 та
171, на 14–ту добу – до 237 та 102.
Достовірне зменшення суми балів в
1,7 разу відносно попереднього
строку спостерігали у пацієнтів І
групи на 28–му добу – до 140 балів,
ІІ групи – до 72; на 180–ту добу –
відповідно до 86 та 29; на 360–ту до
бу – до 69 та 24.
Незважаючи на зміни якісних по
казників, за шкалою оцінювання
післяопераційних рубців спос
терігали достовірне зменшення се
редньої кількості балів на одного
хворого впродовж усього періоду
клінічного дослідження. Так, у хво
рих І групи у 1–шу добу вона стано
вила у середньому (11,03 ± 0,22) ба
ла, на 7–му добу – (10,4 ± 0,23) бала,
на 14–ту добу – (7,9 ± 0,41) бала, на
28–му добу – (4,67 ± 0,45) бала, на
180–ту добу – (2,87 ± 0,34) бала, на
360–ту добу – (2,3 ± 0,38) бала. У хво
рих ІІ групи у 1–шу добу — (6,63 ±
0,3) бала, на 7–му добу – (5,7 ± 0,51)
бала, на 14–ту добу – (3,4 ± 0,62) ба
ла, на 28–му добу – (2,4 ± 0,47) бала,

на 180–ту добу – (0,97 ± 0,28) бала,
на 360–ту добу – (0,8 ± 0,25) бала.
У 1–шу добу після оперативного
втручання у пацієнтів І групи темпе
ратура ранової поверхні перевищу
вала температуру шкіри протилеж
ної неушкодженої ділянки у серед
ньому на (2,1 ± 0,04) °С. Максималь
не перевищення показника відзна
чене в 1 (3,3%) пацієнта – на 2,7°С,
мінімальне – у 3 (10%) – на 1,7°С.
У пацієнтів ІІ групи таке переви
щення становило у середньому (1,44
± 0,04) °С. Максимальне перевищен
ня показника – відзначене в 1 (3,3%)
пацієнта на 1,9°С, мінімальне – на
1,1°С – у 3 (10%).
На 7–му добу різниця температу
ри ранової поверхні та інтактної
ділянки у пацієнтів І групи станови
ла (1,86 ± 0,04)°С. Найбільше відхи
лення показника – на 2,3°С виявлене
в 1 (3,3%) хворого, найменше – на
1,4°С також в 1 (3,3%); у пацієнтів ІІ
групи – ця різниця становила (1,06 ±
0,04) °С, найбільше відхилення по
казника – на 1,6°С спостерігали в 1
(3,3%) хворого, найменше – на 0,7°С
також в 1 (3,3%).
На 14–ту добу різниця показ
ників у І групі становила (1,32 ±0,04)
°С, максимальна – на 1,8°С – в 1
(3,3%), мінімальна – на 0,9°С – у 2
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(6,7%). У ІІ групі різниця температу
ри достовірно зменшилась в 1,5 разу
відносно такої у попередні строки
спостереження і становила (0,71 ±
0,04) °С, максимальна – на 1,2°С ви
явлена в 1 (3,3%) пацієнта, мінімаль
на – на 0,4°С в 1 (3,3%).
На 28–му добу, у пацієнтів І групи
температура ранової поверхні пере
вищувала таку неураженої ділянки у
середньому на (0,5 ± 0,04) °С, що у
2,62 разу менше, ніж на попередньо
му етапі обстеження; максимальна –
на 1,1°С в 1 (3,3%), мінімальна – на
0,3°С у 5 (16,7%) пацієнтів. У ІІ групі
ця різниця становила (0,37 ± 0,03) °С,
що в 1,9 разу менше, ніж на поперед
ньому етапі обстеження. Макси
мальне перевищення – на 0,9°С ви
явлене в 1 (3,3%), мінімальне – на
0,1°С також в 1 (3,3%) пацієнта.
На 180–ту добу в І групі різниця
температури становила (0,23 ± 0,03)
°С. Найбільше перевищення – на
0,7°С відзначене в 1 (3,3%) хворого,
найменше – на 0,1°С у 5 (16,7%)
пацієнтів. У 2 (6,7%) пацієнтів темпе
ратура ранової поверхні не різнила
ся від температури шкіри неураже
ної ділянки. Перевищення темпера
тури інтактної шкіри у порівнянні з
такою рубцево–змінених тканин
виявлене у 2 хворих на 0,1 та 0,2°С. У
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ІІ групі різниця температури стано
вила (0,17 ± 0,02) °С. Найбільше пе
ревищення – на 0,5°С відзначене в 1
(3,3%) хворого, найменше – на 0,1°С
у 8 (26,7%). У 3 (10%) пацієнтів тем
пература ранової поверхні відпові
дала температурі шкіри неураженої
ділянки. Перевищення температури
інтактної шкіри у порівнянні з та
кою рубцево–змінених тканин на
0,1°С виявлене в 1 (3,3%) хворого, на
0,2°С – у 2 (6,7%).
На 360–ту добу в І групі різниця
температури ранових та інтактних
ділянок становила (0,2 ± 0,03)°С,
максимальна – на 0,6°С в 1 (3,3%)

хворого, мінімальна – на 0,1°С у 7
(23,3%) пацієнтів. Однаковою тем
пература обох ділянок була у 3 (10%)
хворих. Як і на попередньому етапі
спостереження, перевищення тем
ператури інтактної шкіри у порів
нянні з такою рубцево–змінених
тканин виявлене у 2 хворих на 0,1 та
0,2°С. У ІІ групі різниця температури
ранових та інтактних ділянок стано
вила (0,14 ± 0,02)°С, максимальна –
на 0,4°С в 1 (3,3%) пацієнта, міні
мальна – на 0,1°С у 12 (40%). Однако
вою на обох ділянках температура
була у 4 (13,3%) хворих. Як і на попе
редньому етапі обстеження, переви

щення температури інтактної шкіри
у порівнянні з такою рубцево–
змінених тканин виявлене у 3 хво
рих, на 0,1°С – в 1 (3,3%) та на 0,2°С у
2 (6,7%).
За даними порівняльної оцінки
динаміки змін у рубцево–змінених
тканинах шкіри після операції, за
стосування шкірного клею "Дерма
бонд" сприяло зменшенню трива
лості епітелізації, оптимальному за
гоєнню ран, формуванню більш ес
тетичних рубців, що забезпечувало
оптимальний як функціональний,
так і косметичний результат.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОЙ УДАРНО–ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТАХ
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
A. М. Магомедов, Г. И. Герцен, Се Фей, Т. А. Кузуб, О. Ф. Криницкая
Институт ортопедии и траматологии НАМН Украины, г. Киев

IMPACT OF RADIAL SHOCK–WAVE THERAPY
OF A LOW FREQUENCY ON METABOLIC PROCESSES
IN THE BONE TISSUE IN TRAUMATIC TIBIAL DEFECTS
IN EXPERIMENT
A. М. Маgomedov, G. I. Gertsen, Se Fey, Т. А. Кuzub, О. F. Кrinitskaya
Institute of Orthopedics and Traumatology NAMS of Ukraine, Kiev
литературе приведены дан
ные о влиянии различных
факторов на метаболизм ко
стной ткани и хронические
дегенеративно–некротические
процессы [1]. Нестероидные проти
вовоспалительные препараты, кор
тикостероиды, различные физиоте
рапевтические методы не всегда эф
фективны. Оперативное лечение со
пряжено с длительным периодом
восстановления и не всегда обеспе
чивает желаемый результат. С 80–х
годов ХХ ст. с этой целью использу
ют УВТ. Стимулирующее и обезбо
ливающее влияние ударно–волно
вых импульсов при травме и заболе
ваниях опорно–двигательной сис
темы подтверждено в эксперимен
тах на животных и результатами
клинических испытаний [1].
Положительный клинический
эффект, отсутствие побочных реак
ций, неинвазивность, безопасность,
возможность применения как само
стоятельно, так и в комплексной те
рапии позволяют широко использо
вать УВТ при лечении диспластиче
ского коксартроза, уменьшить ме
дикаментозную нагрузку и эконо
мические затраты [2].
Внедрение в практику ортопе
дии и травматологии метода УВТ

В

Реферат
Представлены результаты исследования влияния радиальной ударно–волновой
терапии (УВТ) низкой частоты на метаболизм основного белка костной ткани –
коллагена и активность ферментов, участвующих в катаболической фазе метабо'
лизма белка. Изучены изменения содержания гликозаминогликанов (ГАГ) под
влиянием терапии у экспериментальных животных.
Ключевые слова: гидроксипролин; гликозаминогликаны; коллагеназа; радиаль'
ная ударно–волновая терапия; эксперимент.

Abstract
Results of investigations on impact of radial shock–wave therapy of low frequency on
metabolism of the main protein of the bone tissue (collagen) as well as on the enzymes
activity, taking part in a catabolic phase of the protein metabolism, were studied.
Changes in content of glycosaminoglycans under impact of the therapy in experimen'
tal animals were studied.
Кey words: hydroxyproline; glycosaminoglycans; collagenase; radial shock–wave
therapy; experiment.

при лечении ложных суставов дало
возможность использовать метод в
виде сфокусированных и радиаль
ных волн, в зависимости от состоя
ния костных отломков, плотности
энергии, частоты, энергетического
уровня и глубины проникновения
волн. Поскольку метод УВТ является
неинвазивным при лечении хрони
ческой боли в травматологии и при
заболеваниях, связанных с перена
пряжением опорно–двигательного
аппарата, его применение особенно
актуально в спортивной медицине
[3]. УВТ оказывает положительное
влияние на регенерацию костной
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ткани, обеспечивает обезболиваю
щий эффект, поскольку звуковые
волны, резонируя с нейрорецепто
рами, побуждают их индуцировать
высокочастотные импульсы, пре
пятствующие передаче болевой ин
формации [4].
По данным исследований, УВТ
оказывает биологический эффект
на костную ткань. В эксперименте
было показано, что УВТ индуцирует
заживление дефекта кости [5].
Нами проведены эксперимен
тальные исследования для изучения
влияния УВТ на метаболизм основ
ных органических компонентов ко
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стной ткани. Изменения метаболиз
ма компонентов костной ткани изу
чали путем определения активности
коллагеназы, содержания фракций
гидроксипролина и ГАГ в сыворотке
крови, а также в костных тканях экс
периментальных животных.
При некоторых заболеваниях
метод УВТ является альтернативой
оперативному вмешательству. В то
же время, при УВТ отсутствует риск,
характерный для оперативного вме
шательства [6].
Цель исследования: изучить вли
яние радиальной УВТ низкой часто
ты на метаболические процессы ос
новных органических компонентов
костной ткани при травматических
дефектах большеберцовой кости в
эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
У 15 взрослых кролей изучали
влияние УВТ в динамике через 15, 30
и 45 сут. Сыворотку крови отделяли
с помощью центрифуги при скоро
сти 1500 об./мин, определяли актив
ность коллагеназы, содержание
фpакции гидpоксипpолина и ГАГ.
Образцы костной ткани получали
сразу после вывода животных из
опыта, помещали в спиртово–эфир
ную смесь в соотношении 3:1 на 24 ч
и выдерживали в эфире в течение
5—6 ч, далее помещали в термостат
на 2—3 ч. Непосредственно пеpед
анализом костную ткань замоpажи
вали в жидком азоте и растирали в
порошок. В образцах костной ткани
определяли содержание коллагена и
ГАГ.
Активность коллагеназы опреде
ляли по S. Lindy [7], фракции гидро
ксипролина выделяли по S. Frey [8],
их содержание определяли по H. J.
Stegemann [9], cуммаpное содержа
ние ГАГ – по С. А. Кляцкину, Р. И.
Лифшиц [10], уровень коллагена в
костной ткани – по методу А. А.
Крель, Л. Н. Фурцевой [6], содержа
ние ГАГ в костной ткани – оpцино
вым методом по С. А. Кляцкину, Р. И.
Лифшиц [10] и выражали уровень
глюкуроновых кислот в 1 мг сухой
ткани.
Проведена статистическая обра
ботка полученных данных.

hirurgiya.com.ua

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании сыворотки
крови экспериментальных живот
ных через 15 сут от начала экспери
мента активность одного из ключе
вых ферментов в метаболизме ос
новного белка костной ткани колла
гена – коллагеназы увеличилась до
(1,84 ± 0,10) мкмоль/(л × ч), или на
121%, в норме – (1,52 ± 0,16)
мкмоль/(л × ч).
Концентрация свободной фрак
ции гидроксипролина – маркера
резорбции костной ткани – умень
шилась на 92%, или до (10,74 ± 0,13)
мкмоль/л, в норме – (11,63 ± 0,28)
мкмоль/л.
Содержание протеинсвязанной
фракции гидроксипролина (биохи
мического маркера синтеза костной
ткани) увеличилось до (11,16 ± 0,10)
мкмоль/л, или на 110%, в норме –
(10,14 ± 0,55) мкмоль/л.
Содержание ГАГ – одного из важ
нейших компонентов основного ве
щества костной ткани – увеличи
лось на 126%, или до (0,072 ± 0,001)
г/л, в норме – (0,057 ± 0,003) г/л.
Таким образом, через 15 сут от
начала опыта УВТ способствовала
стимулированию метаболических
процессов в костной ткани. При
этом активация этих процессов по
сравнению с таковыми в контроль
ной группе незначительная – 10 –
26%.
Через 30 сут наблюдения актив
ность коллагеназы несколько сни
зилась по сравнению с таковой в
предыдущий срок наблюдения, од
нако превышала таковую в норме и
составляла 114%. Содержание сво
бодной фракции гидроксипролина
приближалось к физиологической
норме и составляло 95%, или (11,11
± 0,12) мкмоль/л.
Концентрация протеинсвязан
ной фракции гидроксипролина
приближалась к физиологической
норме, составляла (10,86 ± 0,12)
мкмоль/л, или 107%.
Концентрация ГАГ все еще пре
вышала таковую в норме и составля
ла 119%, или (0,068 ± 0,001) г/л.
Через 30 сут наблюдения метабо
лизм основных органических ком
понентов костной ткани стабилизи

ровался и приближался к таковому в
норме. При этом содержание ГАГ
несколько превышало норму.
Через 45 сут наблюдения актив
ность коллагеназы достигла нормы
– (1,65 ± 0,10) мкмоль/(л × ч), или
109%.
Содержание свободной фракции
гидроксипролина составило (11,57
± 0,10) мкмоль/л, то есть достигло
физиологической нормы. Концент
рация протеинсвязанного гидро
ксипролина также достигла нормы
– (10,36 ± 0,10) мкмоль/л.
Концентрация ГАГ приблизилась
к норме и составила (0,061 ± 0,001)
г/л, или 107%.
В эти сроки наблюдения все изу
чаемые показатели стабилизирова
лись и достигли значений, харак
терных для интактных животных.
При этом активность коллагеназы
несколько превышала норму и со
ставляла 109%.
Анализ биохимических показа
телей у экспериментальных живот
ных, которым моделировали дефект
кости и проводили УВТ, показал, что
терапия способствовала достовер
ному снижению активности изучае
мого фермента и стабилизации би
охимических маркеров синтеза и
резорбции костной ткани на всех
этапах наблюдения. На 15–е и 30–е
сутки опыта отмечали усиление
синтетической фазы при неболь
шом снижении катаболической фа
зы, на 45–е сутки – все изучаемые
показатели достигали нормы.
Таким образом, УВТ способство
вала ускорению регенераторных
процессов костной ткани, что под
тверждено изменениями биохими
ческих показателей в сыворотке
крови на всех этапах наблюдения.
При исследовании костной тка
ни экспериментальных животных
содержание коллагена через 15 сут
наблюдения увеличилось как в ос
новной, так и контрольной группах.
При этом, наиболее выраженные
изменения наблюдали в основной
группе.
Так, у животных контрольной
группы этот показатель составил
109%, или (5,70 ± 0,20) мг/г, в основ
ной – 117%, или (6,14 ± 0,07) мг/г, в
норме – (5,25 ± 0,12) мг/г.
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На 30–е сутки в костной ткани у
экспериментальных животных об
наружено дальнейшее увеличение
содержания коллагена, наиболее
выраженное у животных основной
группы. У животных контрольной
группы концентрация коллагена со
ставляла (5,85 ± 0,21) мг/г, основной
группы — (6,44 ± 0,07) мг/г (соответ
ственно 111 и 123%).
На 45–е сутки наблюдения изу
чаемые показатели у животных как
основной, так и контрольной групп
сохраняли тенденцию к увеличе
нию. При этом, содержание коллаге
на у животных контрольной группы
увеличилось по сравнению с тако
вым на 30–е сутки, а в основной
группе – несколько уменьшилось,
приближаясь к норме. Так, у живот
ных основной группы оно состави
ло (6,37 ± 0,05) мг/г, или 121%, у жи
вотных контрольной группы – (6,08
± 0,13) мг/г, или 116%.
Таким образом, УВТ способство
вала активизации процессов синте
за коллагена, что создавало благо
приятные условия для регенерации
костной ткани.
При исследовании ГАГ в костной
ткани экспериментальных живот
ных установлено, что под влиянием

УВТ синтез этих органических ком
понентов также увеличивался. Так,
содержание ГАГ на 15–е сутки экс
перимента составляло у животных
основной группы 116%, или (0,436 ±
0,007) мкг/мг, в норме – (0,375 ±
0,02) мкг/мг, у животных контроль
ной группы этот показатель сохра
нялся на уровне физиологической
нормы.
На 30–е сутки наблюдения кон
центрация ГАГ увеличивалась до
125%, или (0,470 ± 0,007) мкг/мг в
костной ткани животных основной
группы, а у кролей контрольной
группы – оставалась в пределах нор
мы с тенденцией к увеличению, со
ставляя 105%.
На 45–е сутки наблюдения со
держание ГАГ в основной группе ос
тавалось на уровне такового на 30–е
сутки. У животных контрольной
группы показатель увеличился до
110%.
Таким образом, применение УВТ
способствовало увеличению содер
жания ГАГ – одного из важнейших
компонентов костной ткани – на
всех этапах наблюдения. Это под
тверждено данными у животных
контрольной группы, которым УВТ
не проводили.

Результаты биохимических ис
следований на экспериментальных
животных с дефектом костной тка
ни свидетельствовало, что УВТ спо
собствовала нормализации метабо
лических процессов основных ор
ганических компонентов костной
ткани.
При сравнении биохимических
показателей, отражающих метабо
лизм основных органических ком
понентов костной ткани, как в сыво
ротке крови, так и в костной ткани у
животных основной и контрольной
групп, отмечено, что под влиянием
УВТ синтетическая фаза явилась бо
лее активной на всех этапах экспе
римента. Различия метаболизма
коллагена и ГАГ в тканях экспери
ментальных животных особенно
выражены на 30–е и 45–е сутки на
блюдения. Изменения этих показа
телей в сыворотке крови свидетель
ствовали, что УВТ индуцировала
синтез основных органических
компонентов костной ткани и, соот
ветственно, способствовала ее реге
нерации и заживлению костных де
фектов.
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ДИНАМІКА БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ТА ПЛАНІМЕТРИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ РАНИ ПІД ДІЄЮ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА,
СТАБІЛІЗОВАНИХ МЕКСИДОЛОМ
ТА ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ
В. І. Ляховський, Г. А. Лобань, О. В. Ганчо, О. М. Важнича,
С. В. Коломієць, В. Х. О. Джабер
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

DYNAMICS OF BACTERIOLOGICAL AND PLANIMETRIC
INDICES OF THE WOUND UNDER THE ACTION
OF THE SILVER NANOPARTICLES, STABILIZED BY MEXIDOL
AND POLYVINYLPYRROLIDONE
V. І. Lyakhovskyi, G. А. Lobahn, О. V. Gancho, О. М. Vazhnycha,
S. V. Kolomiyets, V. Kh. О. Jaber
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
ікування ран є однією з важ
ливих проблем хірургії. По
глиблені уявлення про ме
ханізми перебігу ранового
процесу [1], удосконалені опера
тивні й консервативні методи ліку
вання, зокрема, розроблені понад
3000 засобів і перев'язувальних ма
теріалів для різних типів ран [2].
Досліджені можливості застосуван
ня НЧ, навантажених факторами
росту, антибіотиками, ферментами,
а також НЧ з власною антимікроб
ною активністю [3].
Для лікування ран одне з про
відних місць посідають НЧ срібла [4].
Стабілізація таких НЧ біологічно ак
тивними речовинами, наприклад,
2–етил–6–метил–3– гідроксипіри
дину сукцинатом (мексидол), що за
стосовують в хірургії [5], дозволяє
надати їм нових властивостей (ан
тиоксидантних, регенераторних),
що потребує експериментального
підтвердження.
Мета роботи: вивчення змін бак
теріологічних показників та площі
рани хімічного походження під
впливом місцевого застосування НЧ
срібла, стабілізованих мексидолом
та низькомолекулярним ПВП.

Л

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експерименти проведені на 14
білих щурах–самицях лінії Wistar
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Реферат
В експерименті вивчені зміни бактеріологічних показників та площі рани хімічного
походження під місцевим впливом наночастинок (НЧ) срібла, стабілізованих 2–етил
–6–метил–3–гідроксипіридину сукцинатом (мексидолом) та полівінілпіролідоном
(ПВП). У білих щурів моделювали рани підщелепної ділянки шляхом введення 10%
розчину кальцію хлориду з подальшим розкриттям некротичного вогнища та відкри'
тим веденням рани. Починаючи з 5–ї доби, рану щоденно зрошували рідиною, що
містила стабілізовані НЧ срібла, 0,05% водним розчином хлоргексидину або ізо'
тонічним розчином натрію хлориду (контроль). Встановлено, що НЧ срібла справля'
ють антисептичний та регенераторний вплив при лікуванні рани, зменшують за 10
діб мікробне забруднення ексудату у 24 рази, площу рани – втричі у порівнянні з
вихідними показниками. Ці зміни були аналогічні таким при використанні хлоргекси'
дину.
Ключові слова: рана; мікробне забруднення; загоєння; наночастинки срібла; мек'
сидол; експеримент.

Abstract
Changes in bacteriological indices through the square of the wound of chemical origin
under local impact of the silver nanoparticles (NP), stabilized by 2–еthyl–6–methyl–
3–hydroxypyridine succinate (mexidol) and polyvinylpyrrolidone were studied. The
wounds of submandibular region were simulated in white rats, using injection of 10% solu'
tion of calcium chloride with further opening of necrotic foci and open management of the
wound. Beginning from the fifth day, every day the wound was irrigated with liquid, which
have contented the stabilized NP of the silver, 0,05% water solution of chlorhexidine or
isotonic solution of the the sodium chloride (control). There was established, that the sil'
ver NP impact antiseptically and regenerative while the wound treatment, and reduce dur'
ing 10 days microbial contamination of exudate in 24 times, the wound square – in three
times in comparison with original indices. These changes were identical to those while
application of chlorhexidine.
Кey words: wound; microbial contamination; healing; nanoparticles of the silver; mexi'
dol; еxperiment.

масою тіла 180 – 200 г, отриманих з
розплідника "Біомодельсервіс" (Ки
їв). На проведення дослідження
одержаний дозвіл комісії з біоме
дичної етики. У тварин під наркозом
(діетиловий ефір 3 – 4 мл/кг маси
тіла) відтворювали рану в підще
лепній ділянці шляхом введення
підшкірно 0,5 мл 10% розчину каль

цію хлориду [6]. Через 2 доби некро
тичний струп видаляли, утворюва
лася рана, яку лишали відкритою,
двічі на день зрошували ізотонічним
розчином натрію хлориду. На 5–ту
добу, коли ексудат ставав гнійним,
починали лікування. Щурам 1–ї гру
пи щоденно двічі на добу рану зро
шували 1 мл ізотонічного розчину
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натрію хлориду (контроль, 4 твари
ни). У тварин 2–ї групи застосовува
ли 0,05% водний розчин хлоргекси
дину біглюконату (Луганська облас
на "Фармація", Україна) (референт
на група, 5 тварин). Щурам 3–ї групи
рану зрошували рідиною, що місти
ла НЧ срібла, стабілізовані мексидо
лом і ПВП (дослідна група, 5 тва
рин).
Рідину готували, диспергуючи
конденсат НЧ срібла з срібла окси
дом на поверхні, осаджених на кри
стали натрію хлориду шляхом елек
тронно–променевої технології у ва
куумі (Інститут електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України, Київ),
та субстанцію мексидолу (Бион, РФ)
в 6% розчині ПВП (Синтвита, РФ) з
молекулярною масою (8000 ± 2000)
Д, що додатково містив іони натрію,
калію, кальцію, магнію та бікарбона
ту [7]. Концентрація срібла в рідині
становила (53,8 ± 0,5) мг/л, вміст
мексидолу 20 мг/мл, розмір 99,9%
частинок 17 – 40 нм.
У 1, 3, 7–му та 10–у добу лікуван
ня для визначення мікробного пей
зажу робили відбиток з поверхні ра
ни на предметне скло, що фіксували
в полум'ї та фарбували за Грамом [8].
Виділення з рани брали для бак
теріологічного дослідження, при
кладаючи до поверхні рани попе
редньо зважений стерильний мар
левий тампон площею 0,5 см2. Відра
зу тампон повторно зважували та
використовували для визначення
мікробного числа – кількості ко
лонієутворювальних
одиниць
(КУО) у перерахунку на 1 мг ексуда
ту, шляхом "вимивання" у стериль
ному ізотонічному розчині мікро
організмів з тампону, посіву змитого
матеріалу на тверде живильне сере
довище – кров`яний агар, інкубації
при температурі 38 °С та підрахунку
колоній [8].
У ті самі строки спостереження
визначали площу рани шляхом
планіметрії, для чого робили відби
ток рани на тонкому автоклавовано
му папері, наводили контур рани та
визначали її площу за допомогою
трафарета (ціна ділення 1 мм2), що є
модифікацією класичного методу
Л. Н. Попової [9]. Обчислювали
швидкість загоєння рани (індекс По
пової – ІП) за формулою:

ІП = (S – Sn) × 100/S × t,
де S – площа рани при поперед
ньому вимірюванні; Sn – площа ра
ни в нинішній час; t – кількість днів
між вимірюваннями. Результати виз
начення мікробного числа обробля
ли за допомогою непараметричного
критерію "точний метод Фішера"
(тмф) [10]. Дані планіметрії обробля
ли за стандартними комп'ютерними
програмами Microsoft Excel. Віро
гідність різниці між групами визна
чали за t–критерієм Ст'юдента з по
правкою Бонфероні [10], що при
порівнянні трьох груп дорівнювало
р<0,02.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Після розкриття некротичного
вогнища в усіх тварин утворилися
рани неправильної форми, які на
початку лікування характеризува
лись помірною кількістю гнійного
ексудату, ущільненими гіперемова
ними краями, що відповідало І–ІІ
фазі ранового процесу. За даними
бактеріоскопії, до початку лікування
мікробний пейзаж рани в усіх тва
рин був поліморфним, переважала
грампозитивна кокова мікрофлора,
виявляли також короткі грампози
тивні палички, грамнегативні коко
бактерії та дріжджеподібні гриби. В
подальшому кількість паличок та
грибів зменшувалась, переважала
кокова мікрофлора.
При посіві ексудату на кров`яний
агар в усі строки експерименту спо
стерігали ріст мікроорганізмів та ут
ворення колоній, кількість яких
різнилася в групах. До початку ліку
вання мікробне число ексудату було
однаковим в усіх групах. На 3–тю
добу спостерігали його вірогідне
зменшення вдвічі (p<0,025) у щурів
2–ї групи у порівнянні з таким у кон
тролі. У ці строки стабілізовані НЧ
срібла не спричиняли вірогідних
змін показника. На 7–му і особливо
на 10–ту добу у тварин 2–ї та 3–ї
груп відзначали достовірне змен
шення мікробного числа, що відоб
ражало антисептичні властивості
застосованих засобів.
У щурів контрольної групи за 10
діб мікробне число ексудату змен
шилося у 18 разів (pтмф <0,025) у
порівнянні з початковим, у тварин
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2–ї групи – у 28 разів (pтмф <0,025),
3–ї групи – у 24 рази (pтмф <0,025).
Аналогічні зміни спостерігали
при використанні пептидного пре
парату вермілат, під впливом якого
після моделювання гнійної рани у
дослідних щурів не лишалося рубців
[11].
Протягом 10 діб лікування кіль
кість виділень з рани зменшилася,
ексудат ставав серозним, площа ра
ни зменшувалася. При зрошуванні
рідиною з НЧ на 10–ту добу площа
рани була вірогідно меншою (p<
0,02) за таку в контролі, водночас,
зменшення площі рани у 2–й групі
недостовірне як у порівнянні з кон
тролем (p<0,05), так і з показником у
3–й групі (p>0,2).
За 10 діб у щурів контрольної гру
пи площа рани зменшилася в 1,9 ра
зу (p<0,01) в порівнянні з такою до
початку лікування; при застосуванні
хлоргексидину – у 2,8 разу (p<
0,001); НЧ срібла – у 3 рази (p<
0,001). Швидкість загоєння рани під
впливом досліджуваних НЧ була
більша, ніж у контролі. При застосу
ванні хлоргексидину вірогідне
збільшення швидкості загоєння ра
ни відзначали у 1 – 3–тю добу ліку
вання.
Це свідчило, що під впливом роз
чину НЧ срібла регенерація тканин і
загоєння рани не гірші за такі під
впливом відомого антисептика
хлоргексидину біглюконату. Можна
припустити, що основну роль у при
скоренні загоєння рани під впливом
досліджуваних НЧ срібла відіграє
пригнічення мікрофлори рани, що
загоювалась вторинним натягом.
Водночас, ймовірно, регенераторні
властивості НЧ зумовлені також
місцевою антиоксидантною актив
ністю мексидолу, що вивільняється
під час процесингу композитних НЧ
срібла в рані.

ВИСНОВКИ
1. У дослідах на білих щурах
поліморфна мікрофлора рани під
щелепної ділянки хімічного поход
ження, що загоювалася вторинним
натягом, чутлива до рідини з НЧ
срібла, стабілізованими мексидолом
і ПВП, розмірами 17 – 40 нм, вміс
том срібла 53,8 мкг/мл і мексидолу
20 мг/мл.
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2. Нанорідина на основі НЧ
срібла, мексидолу та ПВП справляє
регенераторний вплив у І – ІІ фазі
ранового процесу, що підтверджене
зменшенням площі рани через 10

діб лікування та більшою швидкістю
її загоєння у порівнянні з такою у
контролі.
3. За вираженістю антисептично
го та регенераторного ефекту НЧ

срібла, стабілізовані мексидолом і
ПВП, не поступаються хлоргексиди
ну біглюконату.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.349–007.272–089.12

СПОСОБ ФИКСАЦИИ СИГМОВИДНОЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
ПРИ ЕЕ ЗАВОРОТЕ
Д. А. Харченко, Е. А. Коваленко, В. М. Хаджив, В. А. Чайка, А. И. Кузьменко,
В. Г. Тютюнник, А. А. Яковенко
Глобинская ЦРБ, Полтавская область

METHOD OF THE SYGMOID COLON FIXATION
IN ITS VOLVULUS
D. А. Kharchenko, Е. А. Коvalenko, V. М. Khajiv, V. А. Chayka, А. I. Кuzmenko,
V. G. Tyutyunnik, А. А. Yakovenko
Globinskiy CDH, Poltava Region
Многочисленные способы фиксации сигмовидной
ободочной кишки (СОК) при ее завороте свидетельст
вуют о неудовлетворенности хирургов существующими
методиками. Мы разработали способ забрюшинной
фиксации СОК после устранения заворота, который
применен у 3 больных. Методика предложена в 1997 г.,
когда после устранения заворота СОК и мезосигмопли
кации по Гаген–Торну у больной возник рецидив заво
рота. Приводим наблюдение.
Больная Д., 51 года, госпитализирована в хирургиче
ское отделение 26.10.15, через 7 сут от начала заболева
ния. Жаловалась на вздутие живота, тошноту, отсутствие
стула и газов, малое количество мочи.
При осмотре состояние больной тяжелое, акроциа
ноз, мраморный рисунок кожи нижних конечностей,
передней брюшной стенки. Периферические лимфати
ческие узлы не увеличены, грудные железы без патоло
гических изменений. Язык сухой, покрыт белым нале
том. Пульс 120 в 1 мин, ритмичный, удовлетворитель
ных свойств. АД 18,7/12,0 кПа (140/90 мм рт. ст.). Дыха
ние 24 в 1 мин, при аускультации жесткое, рассеянные
сухие хрипы в нижних отделах. Живот значительно
вздут, округлой формы, асимметричный из–за вздутия
по средней линии. При пальпации передняя брюшная
стенка резистентная, умеренно болезненная во всех от
делах. Симптомы раздражения брюшины сомнительны.
Перкуторно выражен тимпанит во всех отделах. Пери
стальтика кишечника вялая, ослаблена, выслушиваются
единичные волны с амфорическим оттенком. Опреде
ляется шум плеска, шум падающей капли. При пальце
вом исследовании прямой кишки тонус сфинктера зад
него прохода снижен, ампула прямой кишки расшире
на, пустая, без органических изменений. На перчатке
следы кала коричневой окраски. Стоки желудка около
50 мл, без патологических примесей. Внутрибрюшное
давление 220 мм вод. ст.
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Диагноз: острая низкая непроходимость кишечника,
интоксикация. Анализ крови: эр. 50 × 109 в 1 л, гемогло
бин 164 г/л, гематокрит 0,49, л. 9,6 × 109 в 1 л, тр. 180 × 109
в 1 л, протромбиновый индекс 82%, фибриноген 3,8 г/л,
креатинин 155 мкмоль/л, билирубин 9,3 – 2,8 – 6,5
мкмоль/л, бета–липопротеиды 4,6 г/л, тимоловая проба
6,6 ед. Анализ мочи: окраска желтая, мутная, белок 0,1
г/л, уробилин +++; лейкоциты 3 – 8 в поле зрения, эрит
роциты единичные в поле зрения. По данным обзорной
рентгенографии брюшной полости множественные
тонко– и толстокишечные чаши Клойбера с горизон
тальными уровнями. Больная осмотрена терапевтом.
Диагноз: ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз
атеросклеротический, сердечная недостаточность І ста
дии, ІІ функциональный класс (по NYHA).
Проведена предоперационная подготовка. Больная
оперирована под общей анестезией с миорелаксацией
и искусственной вентиляцией легких. Произведена сре
динная лапаротомия. При ревизии в брюшной полости
обнаружено до 400 мл серозного выпота, который уда
лен с помощью отсоса. Петли толстого и тонкого ки
шечника перераздуты, переполнены жидким содержи
мым и газами. СОК завернута на 180°, диаметр до 25 см.
Заворот устранен. Трансанально установлен желудоч
ный зонд до средней трети СОК. Содержимое СОК час
тично удалено. Зонд оставлен в кишке, фиксирован к
коже. Содержимое тонкого кишечника удалено ретро
градно через гастроеюнальный зонд, который заведен
за связку Трейтца. Тубаж кишечника осуществляем в ис
ключительных ситуациях, поскольку считаем эту мани
пуляцию крайне травматичной. Грубая травматизация
стенки кишки способствует транслокации микроорга
низмов и усугубляет тяжесть течения послеоперацион
ного периода. Брюшная полость промыта изотоничес
ким раствором натрия хлорида, осушена с помощью от
соса. Брюшина левого бокового канала рассечена, отде
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лена от брюшной стенки. Длина разреза и созданный
карман должны соответствовать мобильной части СОК,
чтобы предотвратить рецидив заворота, и могут быть в
каждой конкретной ситуации разными. Брюшина фик
сирована единичными швами к брыжейке СОК над
кишкой. В полость малого таза установлен полихлорви
ниловый дренаж через контрапертуру. Рана передней
брюшной стенки послойно зашита. Течение послеопе
рационного периода без осложнений. Дренаж из брюш
ной полости удален через 1 сут. Дистальный отдел ки
шечника отмывали 2 – 3% раствором натрия хлорида в
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течение 2 сут через оставленный зонд, который удален
через 2 сут. Энтеральная нагрузка начата с первых суток
после операции. Инфузионную терапию проводили в
соответствии со стандартами. Рана зажила первичным
натяжением. Пациентка выписана на 8–е сутки.
Способ забрюшинной фиксации СОК технически
прост, требует мало времени, эффективен в плане про
филактики рецидива заворота, не утяжеляет состояние
больного и течение послеоперационного периода. Счи
таем предложенную методику фиксации СОК методом
выбора при лечении ее заворота.
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ПОШКОДЖЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАПАРОСКОПІЇ
В. Д. Шейко, М. В. Дубинський, О. М. Безкоровайний, А. Л. Боркунов,
М. І. Кравців, В. І. Ляховський
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського

THE ABDOMINAL AORTA INJURY WHILE PERFORMANCE
OF LAPAROSCOPY
V. D. Sheyko, М. V. Dubynskyi, О. М. Bezkorovaynyi, А. L. Borkunov,
М. І. Кravtsiv, V. І. Lyakhovskyi
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava ,
Poltava Regional Clinical Hospital named after М. V. Sklifosovskyi
В останні роки основним методом оперативного
втручання на органах черевної порожнини та малого
таза є лапароскопічний шлях здійснення лапароцентезу
та введення у черевну порожнину троакарів. Це сто
сується, насамперед, виконання лапароскопічної холе
цистектомії [1]. Пошкодження магістральних судин під
час виконання такого втручання виникає досить рідко.
Так, частота пошкодження аорти, клубових артерій і
вен, нижньої порожнистої вени під час виконання лапа
роскопії становила 3 – 7 на 10 000 операцій. При цьому
вмирають 10 – 50% хворих. До 1995 р. в літературі на 700
000 операцій лапароскопічної холецистектомії описані
25 (0,03%) спостережень пошкодження магістральних
судин заочеревинного простору, померли 5 хворих [2].
Частіше відзначали пошкодження аорти, проте, ви
никало і змішане артеріовенозне ураження. Першим
проявом таких ускладнень є виділення через троакар
пульсуючої артеріальної крові, або різке зниження ар
теріального тиску. При цьому часто утворюються великі
заочеревинні гематоми з наявністю невеликої кількості
крові у черевній порожнині. Іноді поранення судини
розпізнають за збільшенням гематоми кореня брижі
тонкої кишки, що може і не супроводжуватися порушен
нями гемодинаміки. Як правило, при пошкодженні
магістральних судин, не виймаючи лапароскопічних
інструментів з черевної порожнини, виконують термі
нову лапаротомію, тимчасовий гемостаз здійснюють
шляхом перетискання судини. По ходу інструмента
орієнтуються щодо місця і характеру пошкодження,
проводять зашивання чи пластику судини [3]. Таку кро
вотечу ніколи не слід припиняти лапароскопічно. Всі
наведені в літературі спостереження пошкоджень вели
ких судин заочеревинного простору виникли за "сліпо
го" проникнення у черевну порожнину [2, 4].
До факторів ризику таких пошкоджень відносять
ожиріння та схуднення. При ожирінні можливі склад
ності введення троакара у черевну порожнину, при
схудненні – відстань між передньою черевною стінкою
та аортою може бути незначною (до 2 см), що збільшує
вірогідність поранення судин. Пізня діагностика пошко
дження судин погіршує прогноз. Вона може бути пов'я
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зана з багатьма чинниками, основний з них – це відсут
ність крові у черевній порожнині за наявності значної
гематоми у заочеревинному просторі. За такої ситуації
кровотеча залишається нерозпізнаною. Найбільш не
безпечними є наскрізні і численні поранення магіст
ральних судин. В літературі є повідомлення про пошко
дження судин, не помічені під час їх виникнення і діаг
ностовані лише через кілька місяців після лапароскопії у
вигляді хибних аневризм чи артеріо–венозних нориць
[2, 5]. Тому, питання ранньої діагностики та хірургічної
тактики при пошкодженні магістральних судин заоче
ревинного простору під час лапароскопії є актуальни
ми.
Проведений аналіз діагностики та хірургічної такти
ки при пошкодженні черевної частини аорти у
пацієнтки молодого віку під час виконання лапаро
скопічної операції. Наводимо клінічне спостереження.
Хвора В., 19 років, зниженого харчування (індекс ма
си тіла 17 кг/м2) у терміновому порядку госпіталізована
до хірургічного відділення багатопрофільної лікарні
29.11.13 зі скаргами на біль в нижніх відділах живота
справа.
Хвора при виникненні болю в животі самостійно
внутрішньом'язово вводила знеболювальні засоби, про
те, стан не покращився. Бригадою "швидкої допомоги"
доставлена у приймальне відділення. За даними огляду
черговими хірургами та обстеження у хворої неможли
во виключити діагноз гострого апендициту чи апоп
лексії правого яєчника. Аналіз крові: ер. 3,8 × 1012 в 1 л, ге
моглобін 128 г/л, кольоровий показник 0,98, л. 12,2 × 109
в 1 л, ШОЕ 4 мм/год, п. 0,17, сегм. 0,69, еоз. 0,01, мон. 0,01,
лімф. 0,12. Прийняте рішення виконати діагностичну
лапароскопічну операцію.
Хірургічне втручання здійснене під внутрішньовен
ним наркозом з інтубацією трахеї. Під час здійснення
лапароцентезу і введення троакара виникла асистолія.
Проведені реанімаційні заходи, відновлена серцева
діяльність, АТ 14,7/9,3 кПа (110/70 мм рт. ст.). Здійснено
конверсію у нижню серединну лапаротомію. У черевній
порожнині виявлені невелика кількість крові і пошкод
ження парієтальної очеревини до 1,5 см в ділянці коре
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ня брижі тонкої кишки в проекції LII хребця, заочере
винна гематома, апоплексія лівого яєчника. На рану ко
реня брижі накладені вузлові шви, кровотеча припине
на, здійснено коагуляцію, видалені кісти лівого яєчника,
дренування черевної порожнини. Під час виконання
операції ще раз припинилася серцева діяльність, віднов
лена за допомогою реанімаційних заходів. Після опе
рації пацієнтка перебувала у відділенні інтенсивної те
рапії, проводили інфузійну, трансфузійну, антибак
теріальну терапію.
Протягом першої доби після операції відзначали
зниження АТ до 12,0/8,0 кПа (90/60 мм рт. ст.). Виникла
ішемія правої нижньої кінцівки, що проявлялось зни
женням температури стопи і гомілки, відсутністю актив
них рухів у пальцях та їх зменшенням у надп'ятко
во–гомілковому суглобі, зниженням тактильної чутли
вості на стопі, відсутністю пульсу на всіх рівнях.
За рішенням консиліуму на консультацію запрошені
хірург і судинний хірург з обласного центру, за резуль
татами огляду вирішено здійснити релапаротомію.
Операція під внутрішньовенним наркозом з інту
бацією трахеї. При ревізії черевної порожнини у ділянці
кореня брижі тонкої кишки виявлена напружена заоче
ревинна гематома, що поширювалася по ходу правої
спільної клубової артерії. Нижче відходження ниркових
артерій черевна частина аорти виділена, взята на три
малки. Очеревина розсічена, видалено до 300 мл крові з
згустками, виявлена артеріальна кровотеча, що припи
нена шляхом перетискання аорти. У місці відходження
правої спільної клубової артерії виявлене пошкодження
передньої – довжиною до 0,5 см та задньої – до 0,3 см
стінок аорти. У просвіти аорти та клубових артерій
тромби не спостерігали. Прохідність аорти відновлена
шляхом зашивання дефектів її стінок. Черевна порож
нина промита, дренована у пахвинних ділянках. При
пальпації відзначена пульсація артерій на обох стопах.
Пацієнтка перебувала на лікуванні у відділенні інтен
сивної терапії, проведено антибактеріальну, інфузійну,
трансфузійну терапію, вітамінотерапію. Відзначене по
рушення рухів і чутливості у дистальних відділах правої
нижньої кінцівки. Проведений консиліум за участі не
вролога та судинного хірурга Полтавської обласної
клінічної лікарні. Діагноз: поранення стінок черевної
частини аорти, заочеревинна гематома. Геморагічний
шок ІІІ ступеня. Стан після операції діагностичної лапа
роскопії, лапаротомії, зашивання рани заочеревинного
простору, зашивання стінок аорти, видалення гематоми,
дренування черевної порожнини. Вторинна постком
пресійна ішемічна попереково–крижова плексопатія
справа з вираженим парезом згиначів та розгиначів
правої стопи і помірним парезом згиначів правого стег
на.
Для подальшого лікування хвора переведена до
відділення анестезіології та інтенсивної терапії Пол
тавської обласної клінічної лікарні.
Призначене додаткове обстеження, проведена ко
рекція лікування. Пацієнтка постійно перебувала під
спостереженням анестезіолога, хірурга, судинного хі
рурга та невролога.
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06.12.13 за даними оглядової рентгенографії органів
грудної та черевної порожнини патологічні зміни не
виявлені. Консультація невролога, діагноз: вторинна по
сткомпресійна ішемічна попереково–крижова плексо
патія справа з вираженим правобічним в'ялим монопа
резом з акцентом у стопі та вегетативно–больовим син
дромом. Рекомендована консультація фізіотерапевта,
вітаміни, антигіпоксанти, метаболічні препарати,
інгібітори холінестерази. За даними ультразвукового
дослідження органів грудної та черевної порожнини,
дифузні зміни печінки, наявність до 150 мл вільної ріди
ни у правій плевральній порожнині, гематома заочере
винного простору. При огляді хірурги відзначали підду
тий живіт, без патологічних симптомів, перистальтика
не порушена, частота випорожнення до 5 разів на добу,
нудота, блювання їжею.
09.12.13 огляд гастроентеролога. Діагноз: антибіоти
ко–асоційована діарея, гастроезофагеальний рефлюкс.
Призначені гастродуоденофіброскопія, бактеріологіч
не дослідження кала з визначенням чутливості збуд
ників до антибіотиків. Проведена корекція лікування.
Консиліум у складі хірургів та анестезіологів, діагноз: ча
сткова динамічна непрохідність тонкої кишки. Реко
мендовано продовжити консервативну терапію з про
веденням клініко–лабораторного моніторингу. За дани
ми гастрофіброскопії, ерітематозна гастропатія, гастро
езофагеальний рефлюкс. За даними оглядової рентге
нографії органів черевної порожнини виявлений пнев
матоз товстої кишки.
При комп'ютерній томографії органів черевної по
рожнини та заочеревинного простору виявлений ін
фільтрат у заочеревинному просторі, правобічний па
ранефрит, ознаки часткової непрохідності кишечнику.
Продовжували консервативну терапію, стан хворої по
кращився, скарг на порушення травлення немає, зберег
лися біль та порушення активних рухів у правій нижній
кінцівці.
16.12.13 для подальшого лікування хвора переведена
до хірургічного відділення Полтавської обласної клініч
ної лікарні. Стан середньої тяжкості, огляд невролога,
судинного хірурга, гінеколога, нейрохірурга. Діагноз: за
очеревинна гематома. Висока часткова динамічна не
прохідність дванадцятипалої кишки. Гостра езофагеаль
на рефлюксна хвороба. Неспецифічний реактивний ге
патит помірної активності. Вторинна посткомпресійна,
ішемічна попереково–крижова плексопатія з переваж
ним ураженням малогомілкового та великогомілкового
нервів, вираженим парезом правої нижньої кінцівки з
акцентом в стопі, невропатичний больовий синдром.
Постгіпоксична енцефалопатія з розсіяними органіч
ними мікросимптомами, астенічний синдром. Рішен
ням консиліуму хвора для подальшого лікування пере
ведена до неврологічного відділення Першої міської
лікарні м. Кременчука. 19.12.13 виписана у задовільному
стані.
Пацієнтка оглянута хірургами у червні 2015 р. Стан
задовільний, скарг немає, функція правої нижньої кін
цівки відновилася, пульс визначається на всіх артеріях
обох нижніх кінцівок.
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Отже, під час введення першого троакара "сліпим"
методом у хворої зниженого харчування виникло
наскрізне поранення черевної частини аорти, не
розпізнане навіть під час виконання нижньої середин
ної лапаротомії, та асистолія. Діагноз пошкодження
магістральної судини встановлений тільки під час рела

паротомії при ревізії заочеревинного простору. Для по
передження таких життєво небезпечних ускладнень у
пацієнтів за зниженої маси тіла перший троакар слід
вводити у черевну порожнину відкритим способом –
шляхом виконання мікролапаротомії (за Хассоном).
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АОРТО–ДУОДЕНАЛЬНА НОРИЦЯ ЯК ПРИЧИНА
ВИНИКНЕННЯ ШЛУНКОВО–КИШКОВОЇ КРОВОТЕЧІ
О. В. Лігоненко, А. В. Ярошенко, С. В. Пурденко, О. Ю. Бодулєв, І. І. Дігтяр,
М. І. Кравців, О. В. Стороженко, Л. І. Горб, В. І. Ляховський
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава,
Відділкова клінічна лікарня станції Полтава СТГО "Південна залізниця", м. Полтава

АОRТО–DUODENAL FISTULA AS A CAUSE
OF THE GASTRO–INTESTINAL BLEEDING OCCURRENCE
О. V. Ligonenko, А. V. Yaroshenko, S. V. Purdenko, О. Yu. Bodulyev, І. І. Digtyar,
М. І. Кravtsiv, О. V. Storozhenko, L. І. Gorb, V. І. Lyakhovskyi
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava,
Division Clinical Hospital of Poltava Station STHО "Pivdenna zaliznytsya", Poltava
Шлунково–кишкова кровотеча, спричинена утво
ренням аорто–ентеральної нориці, виникає досить
рідко. Така аномалія може виникати як за первинного
ураження стінки аорти, що спостерігають при атероск
лерозі, сифілісі, запальних та метастатичних процесах у
періаортальних лімфатичних вузлах, так і при захворю
ваннях шлунка чи дванадцятипалої кишки (ДПК). Ці ус
кладнення пов'язують з запаленням, що виникає навко
ло аневризми аорти, та її постійною пульсацією, це по
рушує кровозабезпечення тієї частини шлунка чи ДПК,
що прилягає до неї, спричиняє некроз стінки з утворен
ням нориці [1 – 3]. Перше повідомлення про шлунко
во–кишкову кровотечу, що виникла внаслідок розриву
аневризми черевної частини аорти, зробив у 1843 р.
Salmon. У світовій літературі до 1971 р. описані 117 та
ких спостережень, у 1978 р. узагальнені 112 спостере
жень аорто–дуоденальної нориці, в тому числі у 82% чо
ловіків і 18% жінок [4 – 6].
За даними літератури, у 65 – 85% хворих прорив ане
вризми аорти відбувається у заочеревинний простір,
майже у 26% – у ДПК, у 14 – 23% – у вільну черевну по
рожнину, дуже рідко – у нижню порожнисту вену [7],
тобто, найчастіше – у ДПК. Основний симптом розриву
аневризми – гострий біль у надчеревній чи середній
ділянці, також виявляють ознаки профузної шлунко
во–кишкової кровотечі: колапс, блювання кров'ю,
пізніше – дьогтеподібний кал та анемію. У більшості
хворих при виникненні аорто–кишкової нориці пер
ший епізод кровотечі не є смертельним, 50% з них жи
вуть більше 1 доби [8]. При прориві аневризми у нижню
порожнисту вену характерні скарги на задишку, серце
биття, набряк нижніх кінцівок, біль у нижній половині
живота, наявність пульсуючого утворення. Швидко про
гресує правошлуночкова недостатність, що проявля
ється збільшенням печінки, набряком нижніх кінцівок.
Виникає грубий систолічний шум, що проводиться за
током венозної крові. Ці симптоми поступово прогресу
ють, спричиняють тяжку серцеву недостатність і смерть
хворого через кілька днів після появи перших симп
томів [9]. Отже, питання діагностики та правильної так
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тики лікування шлунково–кишкової кровотечі, зумовле
ної утворенням нориці шлунка чи кишечнику з аортою,
актуальні.
Наводимо спостереження виникнення шлунко
во–кишкової кровотечі як ускладнення аорто–дуоде
нальної нориці.
Хвора В., 68 років, зниженого харчування, доставле
на у приймальне відділення лікарні 01.11.15 бригадою
швидкої медичної допомоги з ознаками шлунково–
кишкової кровотечі, зі скаргами на загальну слабість, од
норазове випорожнення темно–червоного забарвлен
ня.
За даними анамнезу, з 22.10.15 перебувала на ліку
ванні в терапевтичному відділенні Міської лікарні з при
воду хронічної анемії. 01.11.15 стан хворої раптово
погіршився: з'явились загальна слабість, запаморочен
ня, зниження артеріального тиску (АТ) до 10,7/8,0 кПа
(80/60 мм рт. ст.). Наявність виразки, застосування не
стероїдних протизапальних засобів заперечує, близько
3 років тому проведений курс променевої терапії та
хіміотерапії з приводу раку матки.
Під час огляду черговими хірургами стан пацієнтки
вкрай тяжкий, свідомість ясна, шкіра бліда. Симптом
"блідої плями" понад 6 с. Пульс 120 за 1 хв, АТ 9,3/5,3 кПа
(70/40 мм рт. ст.) За даними ректального дослідження
патологічні зміни не виявлені, кал чорного забарвлення.
Аналіз крові: ер. 2,7 × 1012 в 1 л, гемоглобін 68 г/л, гемато
крит 0,19, кольоровий показник 0,75, тр. 130 × 109 в 1 л,
л. 14,2 × 109 в 1 л, пал. 0,10, сегм. 0,67, лімф. 0,21, мон. 0,02,
ШОЕ 15 мм/год. Глюкоза 8,8 ммоль/л. Біохімічний
аналіз крові: загальний білок 57,2 г/л, білірубін загаль
ний 12,4 мкмоль/л, залишковий азот 0,28 ммоль/л, сечо
вина 4,4 ммоль/л, креатинін 100 мкмоль/л. Коагулогра
ма: протромбіновий індекс 87%, фібриноген 3,1 г/л.
Пацієнтка госпіталізована до палати інтенсивної те
рапії. Проведена ургентна гастродуоденофіброскопія: у
шлунку та ДПК містяться згортки крові. Джерело крово
течі не виявлене. Даних про кровотечу, що триває, не
має. Розпочата консервативна терапія: внутрішньовен
на інфузія колоїдних та збалансованих розчинів елект
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ролітів за стратегією damage control resuscitation з цільо
вим систолічним АТ 12,0 кПа (90 мм рт. ст.), місцева та
системна гемостатична терапія, активований протокол
масивної гемотрансфузії. Співвідношення еритроцитів
та свіжозамороженої плазми 1 : 1. Встановлений кон
трольний назогастральний зонд.
01.11.15 у хворої виник рецидив профузної шлунко
во–кишкової кровотечі. Запропоноване оперативне
втручання, від якого хвора та її родичі категорично
відмовились. Продовжено консервативну терапію, про
те, кровотеча періодично поновлювалась: по назогаст
ральному зонду виділялась свіжа кров. Аналіз крові в ди
наміці: ер. 1,8 × 1012 в 1 л, гемоглобін 45 г/л, гематокрит –
0,122, кольоровий показник 0,67. Орієнтовна величина
крововтрати (за формулою Moore) близько 3700 мл.
01.11.15 хвора дала згоду на операцію. Виконана се
рединна лапаротомія, під час ревізії черевної порожни
ни виявлена збільшена, щільна, бугриста матка, інші па
тологічні зміни не виявлені. Гастротомія, джерело кро
вотечі не виявлене, дуоденотомія, з дистальних відділів
ДПК підтікає свіжа кров. У горизонтальній частині ДПК
виявлене нерухливе пухлиноподібне утворення, що
проростає аорту та ДПК, аорто–дуоденальна нориця,
що супроводжується кровотечею. Нижче та вище утво
рення пальпуються збільшені парааортальні лімфатичні
вузли. Здійснена тампонада горизонтальної частини
ДПК, кровотеча припинена. З огляду на критичний стан
хворої, нестійку гемодинаміку, наявність супутніх захво
рювань, вирішене ведення хворої за стратегією damage

control surgery. На операційну рану накладені провізорні
шви та асептична пов'язка. Діагноз після операції: рак
тіла матки, ІV стадія, ІV клінічна група; метастази у пара
аортальних лімфатичних вузлах з розпадом та форму
ванням аорто–дуоденальної нориці; профузна шлунко
во–кишкова кровотеча, геморагічний шок ІV стадії;
ішемічна хвороба серця (ІХС), кардіосклероз атероскле
ротичний, серцева недостатність ІІА стадії.
Хвора переведена до відділення інтенсивної терапії.
Продовжували гемостатичну та замісну терапію. Вве
чері стан значно погіршився, наступила клінічна
смерть. Реанімаційні заходи виявилися неефективними.
Патологоанатомічний діагноз: злоякісне новоутворен
ня тіла матки (висновок гістологічного дослідження:
аденокарцинома); метастази у парааортальних лімфа
тичних вузлах; аорто–дуоденальна нориця з профуз
ною кровотечею; геморагічний шок, гостра крововтра
та; ракова інтоксикація; малокров'я, паренхіматозна
дистрофія внутрішніх органів, гострі ерозії шлунка;
хронічна ІХС, дифузний кардіосклероз, атеросклероз
аорти; хронічний холецистопанкреатит. Безпосередня
причина смерті – гостра крововтрата.
Наведене клінічне спостереження присвячене одній
з рідкісних причин виникнення шлунково–кишкової
кровотечі – аорто–дуоденальній нориці. Про таке ус
кладнення слід завжди пам'ятати хірургам як до операції
з приводу масивної шлунково–кишкової кровотечі, так і
під час її виконання, особливо за відсутності інших дже
рел.
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НАБЛЮДЕНИЕ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА В ТЕРМИНАЛЬНОЙ
СТАДИИ У РЕБЕНКА 13 ЛЕТ
Г. В. Корниенко, В. А. Дмитряков, Е. П. Копылов, В. А. Лебединский, В. Н. Свекатун
Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожская областная клиническая детская больница,
Запорожская городская многопрофильная детская больница № 5

OBSERVATION OF SUCCESSFUL TREATMENT OF AN ACUTE
HEMATOGENIC OSTEOMYELITIS IN TERMINAL STAGE
IN A CHILD, AGEING 13 YEARS OLD
G. V. Korniyenko, V. А. Dmitryakov, Е. P. Kopylov, V. А. Lebedinskiy, V. N. Svekatun
Zaporozhye State Medical University,
Zaporozhye Regional Clinical Children Hospital,
Zaporozhye Municipal Multidisciplinary Children Hospital № 5
Остеомиелит является тяжелым заболеванием с
гнойно–деструктивным поражением костной ткани и
костного мозга. Высокую актуальность проблемы ост
рого гематогенного остеомиелита (ОГО) у детей обус
ловливают частота его возникновения, тяжесть течения,
трудности лечения, высокая вероятность различных ос
ложнений и неблагоприятного исхода [1 – 3].
Частота ОГО составляет от 3 до 12% в структуре хи
рургических заболеваний детского возраста [3]. По дан
ным литературы, основным возбудителем заболевания
является золотистый стафилококк [1, 4, 5]. Летальность
составляет от 0,2 до 3,7% [2].
Приводим наблюдение успешного лечения ОГО в
терминальной стадии у ребенка 13 лет.
Больной Ч., 13 лет, заболел остро 05.01.11, возникла
боль в правой голени, температура тела до 39 °С. Травму
отрицает. В конце декабря 2010 г. у ребенка возник фу
рункул правой ягодицы, который родители лечили са
мостоятельно. Трижды вызывали скорую помощь, на
значены антипиретики. На 5–е сутки от начала заболе
вания семейный врач предположил воспаление в обла
сти правой голени. Больной срочно направлен в ЦРБ, в
тот же день переведен в Запорожскую ОКДБ с диагно
зом: флегмона правой голени, остеомиелит костей пра
вой голени (?).
При госпитализации состояние больного крайне тя
желое. Жалобы на боль в правой голени и правом пред
плечье, слабость. Температура тела выше 39 °С. Кожа
мраморной окраски.
На фоне прогрессирующей интоксикации отмече
ны адинамия, заторможенность сознания. Выражены
признаки токсикоза, эксикоза. Значительные тахикар
дия, тахипное.
В связи с тяжестью состояния госпитализирован в
отделение реанимации и интенсивной терапии. В соот
ветствии с классификацией Т. П. Краснобаева (1925),
диагностирован ОГО, септикопиемическая форма кос
тей правой голени и правого предплечья. После предо
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перационной подготовки в ургентном порядке ребенок
оперирован.
Осуществлены вскрытие остеомиелитической флег
моны правой голени, остеоперфорация костей правой
голени, пункция правого коленного сустава; вскрытие
остеомиелитической флегмоны правого предплечья,
остеоперфорация костей правого предплечья.
Несмотря на интенсивное лечение, деструктивный
процесс в костях конечностей бурно прогрессировал,
возникли новые септические очаги, что потребовало
выполнения оперативных вмешательств. За период ле
чения в отделении реанимации больному выполнены
еще 5 операций, в том числе вскрытие гнойных очагов
мягких тканей и остеоперфорация пораженных костей
верхних и нижних конечностей.
Во время каждого оперативного вмешательства от
мечали повышение внутрикостного давления, выделе
ние сливкообразного гноя без запаха из мягких тканей
конечностей, гнойное отделяемое из костномозговой
полости. В итоге, перфорировали 8 трубчатых костей
конечностей.
Постоянно проводили бактериологическое иссле
дование гноя, определяли чувствительность к антибио
тикам. Но только после третьего оперативного вмеша
тельства отмечен рост золотистого стафилококка, чув
ствительного к амикацину, линкомицину и ванкомици
ну. Другие посевы гноя, мочи и крови оказались сте
рильными.
В течение 2 нед состояние ребенка крайне тяжелое,
порой близкое к агональному. Тяжелейший токсикоз на
фоне множественных очагов остеомиелита. Интокси
кация усугубилась на 3–и сутки в связи с возникновени
ем метастатической септической двусторонней пнев
монии. В целях улучшения дыхательной вентиляции и
обеспечения продолженной искусственной вентиля
ции легких больному выполнена трахеостомия.
По поводу наличия воспалительного экссудата в
правой плевральной полости проведены 2 плевральные
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пункции. Позже, уже в стадии разрешения пневмонии,
для устранения фибринозно–гнойного эндобронхита
осуществлена санирующая бронхоскопия.
Больному проведено комплексное интенсивное ле
чение, включавшее детоксикационную терапию (инфу
зия лекарственных средств, плазмаферез, ультрафильт
рация); антибактериальную терапию по данным анти
биограммы (фортум, амикацин, дорибакс, ципрофлок
сацин, цефтазидим, амик, линкомицин); стимулирую
щую и иммунокорригирующую терапию (гемотрансфу
зии, переливание одногруппной плазмы, иммуноглобу
лин), симптоматическую терапию. Активную хирурги
ческую тактику сочетали с методами интенсивной тера
пии. Диагностические проблемы и возникшие осложне
ния потребовали привлечения смежных специалистов:
педиатра, ортопеда–травматолога, кардиолога, отола
ринголога, невропатолога, иммунолога.
В течение 22 сут ребенок находился в отделении ре
анимации. Состояние с медленной, но положительной
динамикой. После стабилизации состояния и удаления
трахеостомической трубки переведен в отделение
гнойной хирургии. Только через 1,5 мес от начала забо
левания появились четкие рентгенологические данные
о множественном остеомиелитическом поражении ко
стей конечностей. В первые дни заболевания решающи
ми были клинические методы диагностики.
По данным рентгенологического исследования под
тверждено остеомиелитическое поражение: правой го
лени (тотальный остеомиелит малоберцовой кости,
проксимального метадиафиза большеберцовой кости);

Рис. 1.
Рентгенограмма левого бедра 18.10.12.
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правого предплечья (диффузный остеомиелит прокси
мальных метадиафизов лучевой и локтевой костей); ле
вого бедра (остеомиелит средней и нижней трети левой
бедренной кости); левой голени (остеомиелит средней
и нижней трети большеберцовой кости); левого пред
плечья (диффузный остеомиелит проксимального ме
тадиафиза локтевой кости).
Постепенно устранена пневмония. Отмечено пол
ное вторичное заживление всех ран и разрезов. В целях
иммобилизации наложена гипсовая кокситная повязка.
Для продолжения лечения больной направлен в Запо
рожский областной детский противотуберкулезный са
наторий. Повторная госпитализация в отделение гной
ной хирургии в 2011 г.
В последующем ребенка неоднократно лечили в от
делении гнойной хирургии Запорожской ОКДБ.
В период реконвалесценции отмечено почти пол
ное восстановление нормальной структуры поражен
ных костей конечностей, кроме левой бедренной кости,
изменения в которой оказались самыми значительны
ми (почти тотальное остеомиелитическое поражение).
Деструктивные изменения отсутствовали только в верх
ней трети бедренной кости, интактным был также тазо
бедренный сустав.
В последующем состояние ребенка с устойчивой по
ложительной динамикой. После очередного курса реа
билитационного лечения в противотуберкулезном са
натории повторно госпитализирован в отделение
гнойной хирургии. Снята кокситная повязка, наложена
гонитная гипсовая повязка на левую нижнюю конеч

Рис. 2.
Рентгенограмма левого бедра 15.05.15.
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ность и задняя гипсовая лонгета на правую голень. Па
циент выписан с рекомендациями хирурга, травматоло
га, кардиолога, невропатолога и иммунолога. Отмечены
остаточные явления кардита и нижнего парапареза.
К октябрю 2012 г. сформировались два свищевых хо
да по наружной поверхности левого бедра (рис. 1).
Функция левой нижней конечности нарушена. Ребенок
ходил с костылями, разгружая левую конечность. Отме
чены контрактура в области голеностопного сустава,
эквинусная установка левой стопы. Оформлена госу
дарственная социальная помощь как инвалиду детства.
В связи с наличием свищей левого бедра и деструк
тивных изменений бедренной кости произведена опе
рация – секвестрэктомия левого бедра.
Оперативное вмешательство проведено "под жгу
том". С применением наружного доступа в нижней и
средней трети бедренной кости удалены два крупных и
несколько мелких секвестров, грануляции и гной. Тече
ние послеоперационного периода без осложнений. Ра
ны зажили первичным натяжением. В целях коррекции
эквинусной деформации стопы осуществлена иммоби
лизация левой стопы и голени с использованием кор
ригирующей задней гипсовой лонгеты.
В настоящее время ребенку 17 лет. После обширной
секвестрэктомии процесс в левом бедре стабилизиро
ван. Обострения остеомиелитического процесса за по
следние 3 года не было. Пациент ходит самостоятельно,
слегка прихрамывает на левую ногу. Нижний левосто
ронний монопарез с положительной динамикой, экви
нусная деформация стопы выражена меньше. Постоян
но реабилитационное лечение под наблюдением трав
матолога и невролога. По данным рентгенографии ле
вого бедра свежих деструктивных изменений нет (рис.
2).

Госпитализация в мае 2015 г. Диагноз при выписке:
последствия гематогенного остеомиелита крупных кос
тей конечностей, нижний левосторонний монопарез,
эквинусная деформация левой стопы, укорочение ле
вой нижней конечности (на 3 см). Рекомендации: орто
педическая обувь, ЛФК, массаж, санаторное лечение. Со
циальное пособие продлено до 18 лет.
Лечение крайне тяжелого гематогенного остеомие
лита у подростка, несмотря на осложнения и остаточ
ные явления, можно считать успешным. Ребенок соци
ально адаптирован. Закончил школу. Ходит, слегка при
храмывая на левую ногу. Обслуживает себя самостоя
тельно. Регулярно проводятся курсы реабилитационно
го лечения. В последние годы обострение остеомиелита
не отмечено.

ВЫВОДЫ
1. Знание клиники ОГО и настороженность врачей
первичного звена (участковый, семейный врач, врачи
скорой помощи) по поводу тяжелых гнойно–воспали
тельных заболеваний у детей недостаточны.
2. Решающими при установлении диагноза ОГО в
первые часы и дни заболевания являются клинические
методы, несмотря на прогресс медицины, усовершенст
вование существующих и появление новых методов ди
агностики.
3. Успешное лечение крайне тяжелого больного по
поводу септикопиемической формы остеомиелита ста
ло возможным благодаря совместным усилиям многих
врачей, как детских хирургов, так и смежных специали
стов – реаниматологов, травматолога, кардиолога, ото
ларинголога, невропатолога, иммунолога.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гематогенный остеомиелит у детей: учеб.–метод. пособие для
студентов медицинских вузов / В. Н. Галкин, М. П. Разин, В. А.
Скобелев, Н. И. Саламайкин. – Киров, 2004. – 2–е изд. – 37 с.
2. Современная аэробная гнойная хирургическая инфекция у де'
тей / С. Н. Гисак, A. M. Земсков, А. В. Тищенко [и др.] // Акту'
альные вопросы хирургической инфекции у детей: материалы
Всерос. симпоз. дет. хирургов. – Воронеж, 2004. – С. 3 – 7.
3. Хірургія дитячого віку: підручник / В. І. Сушко, Д. Ю. Кривченя,
О. А. Данилов [та ін.]. – К.: Медицина, 2009. – 800 с.

hirurgiya.com.ua

4. Антибактеріальна терапія при тяжких формах гострого гемато'
генного остеомієліту у дітей / В. А. Дігтяр, Д. М. Лук'яненко,
О. Г. Садовенко, Д. О. Степанський // Хірургія дитячого віку. –
2013. – № 1. – С. 54 – 58.
5. Русак П. С. Діагностика та хірургічне лікування гострого гема'
тогенного остеомієліту в дітей / П. С. Русак // Там же. – 2012.
– № 4. – С. 20 – 36.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 4

80

НЕКРОЛОГ
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Тарас Адамович
КАДОЩУК
Таras Аdamovych
КАDOSHCHUK
24 березня 2016 р. пішов з життя відомий вчений, хірург,
лауреат Державної премії України, доктор медичних наук,
професор Тарас Адамович Кадощук. Суспільство втратило до
свідченого висококваліфікованого лікаря, мудрого керівника,
авторитетну Людину. Життєвий шлях Тараса Адамовича –
зразок людської гідності, добропорядності та мудрості.
Т. А. Кадощук народився 20 серпня 1929 р. в селянській ро
дині в с. Старий Мирополь Дзержинського району Житомир
ської області. В період Великої Вітчизняної війни був учасни
ком Миропольської підпільної групи під керівництвом Героя
Радянського Союзу В. І. Тимощука.
Після війни закінчив семирічну школу, у 1948 р. – з відзна
кою Славутське фельдшерсько–акушерське училище і всту
пив на санітарно–гігієнічний факультет Казанського медич
ного інституту. У 1949 р. за власним бажанням був переведе
ний на лікувальний факультет Вінницького медичного інсти
туту, який закінчив з відзнакою у 1954 р.
По закінченні інституту Тарас Адамович був зарахований
до клінічної ординатури кафедри факультетської хірургії, у
1957 р. – став асистентом цієї кафедри.
У 1963 р. Т. А. Кадощук захистив кандидатську дисертацію
"Білкові фракції сироватки крові та антитоксичні функції
печінки при раку і виразковій хворобі шлунка до і після опе
рації". У 1967 р. обраний доцентом кафедри хірургії педіат
ричного факультету.
Роки наполегливої праці, накопичений практичний до
свід дозволили Т. А. Кадощуку разом з колективом кафедри
успішно розробляти й виконувати хірургічні втручання з
приводу ускладнених форм гострого і хронічного панкреа
титу, захворювань печінки, жовчних проток, органічного ду
оденостазу.
У 1977 р. Т. А. Кадощук створив і очолив Вінницький центр
хірургії підшлункової залози, став одним з провідних фахівців
– гепатопанкреатологів у країні.

У 1983 р. Т. А. Кадощук захистив докторську дисертацію
"Хірургічне лікування ускладнених форм хронічного панкре
атитут", в якій довів, що в лікуванні таких хворих найбільш
ефективною є органозберігальна хірургічна тактика. Т. А. Ка
дощук був одним з перших хірургів Радянського Союзу, хто
виконував прямі втручання на підшлунковій залозі.
У теперішній час клініка має досвід понад 12 тис. опера
тивних втручань з приводу ускладнених форм гострого й
хронічного панкреатиту, захворювань печінки і позапечінко
вих жовчних проток, органічного дуоденостазу.
Т. А. Кадощук був автором 42 винаходів і патентів, 92
раціоналізаторських пропозицій, 38 методик хірургічних
втручань. У 1993 р. опубліковано монографію "Профілактика
та лікування гнійно–некротичних ускладнень гострого пан
креатиту".
Багаторічна активна й успішна робота в галузі гепатології
отримала високу оцінку й визнання хірургічної громадсь
кості, у 1984 р. Т. А. Кадощуку присвоєне звання професора, у
1989 р. – присуджена Державна премія України. Він був кава
лером 17 урядових нагород (у тому числі бойових). У 2013 р.
Т. А. Кадощук був нагороджений Почесним дипломом за вели
кий особистий внесок у розвиток медичної науки та практич
ної хірургії в галузі гепатології, удостоєний звання почесного
члена Асоціації хірургів–гепатологів. Під керівництвом Т. А.
Кадощука захищені 3 докторські та 9 кандидатських дисер
тацій.
Колеги, співробітники та учні з глибокою скорботою вис
ловлюють співчуття родичам та близьким.
Вічна пам'ять про Тараса Адамовича Кадощука – видатно
го науковця, хірурга від Бога, Вчителя та Колегу, висо
коінтелігентну чудову Людину назавжди залишиться в наших
серцях.
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