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SUBSTANTIATION OF FORMATION AND RESULTS
OF APPLICATION OF A NEW—TYPE POSTCOLECTOMY
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RESERVOIRE CONSTRUCTION AFTER EXTREMELY LOW
ANTERIOR RECTAL RESECTION AND MUCOSECTOMY
Part 2
А. I. Poyda, V. М. Меhlnik
National Medical University named after А. А. Bogomolets МH of Ukraine,
Coloproctological centre of Ukraine, Kiev
результате проведения сис
тематического мониторин
га состояния пациента,
функции кишечника в раз
ные периоды после выполнения
операции — непосредственно после
нее и в последующем установлены
определенные закономерности из
менения функции пищеварительно
го канала с тенденцией к ее улучше
нию в более поздние сроки наблю
дения благодаря определенному
анатомическому положению тон
кой кишки в брюшной полости и
особенностям ее морфологической
трасформации. Эти закономернос
ти способствовали улучшению и
стабилизации транзита содержимо
го по тонкой кишке, кишечного пи
щеварения и всасывания.
Функциональные
результаты
изучены у 24 (92,3%) пациентов по
сле исключения из исследования 2
(7,7%) пациентов, у которых произ
ведена экстирпация культи задне

В
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Реферат
Обобщены отдаленные результаты применения тазовой тонкокишечной анато(
мо—функциональной резервуарной конструкции (ТТКАФРК) нового типа у боль(
ных, оперированных по поводу тяжелых диффузных неопухолевых заболеваний
толстой кишки. Применение разработанного метода способствовало уменьше(
нию частоты рецидивов заболеваний, послеоперационных осложнений, выра(
женности постколэктомического синдрома, улучшению функции анальной конти(
ненции.
Ключевые слова: постколэктомический синдром; тазовый тонкокишечный ре(
зервуар; илеоэндоанальный анастомоз; отдаленные результаты.

Abstract
Remote results were summarized concerning application of a new type of small intes(
tinal anatomo—functional reservoire construction in patients, оperated on for severe
diffuse nontumoral diseases of large intestine. Application of the method elaborated
have promoted the reduction of the disease recurrence rate, postoperative complica(
tions, postcolectomy syndrome severity and the anal continence function improve(
ment.
Кeywords: postcolectomy syndrome; pelvic small intestinal reservoire; ileoendoanal
anastomosis; remote results.

проходного канала с формировани
ем пожизненной илеостомы. В пер
вые дни после устранения протек
тирующей илеостомы и включения
в процесс пищеварения сформиро

ванной ТТКАФРК у большинства
больных отмечено неконтролируе
мое выделение жидкого химуса, что
свидетельствовало о нарушении
функции всасывания и анальной
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континенции. Нарушение функции
всасывания в эти сроки объясняли
отсутствием адаптации к новым
анатомическим условиям, возник
шим после реконструктивно—вос
становительной операции; наруше
ние функции анальной континен
ции — последствиями травмы
сфинктерного аппарата прямой
кишки во время формирования иле
оэндоанального анастомоза, а также
продолжительным периодом суще
ствования "отключенного" задне
проходного канала у пациентов по
сле вторичных реконструктивно—
восстановительных операций. Че
рез 3 — 6 мес и особенно через 1 год
у большинства пациентов отмечена
тенденция к улучшению консистен
ции химуса, уменьшению частоты
опорожнения, нормализации функ
ции анальной континенции. Однако
в указанные сроки компенсация си
стемы пищеварения была неустой
чивой, зависела от некоторых фак
торов внешней среды, в том числе
температуры и влажности воздуха,
психоэмоционального состояния
пациента и особенно соблюдения
диеты. Употребление незначитель
ного количества острой пищи, про
дуктов, содержащих повышенное
количество соли, клетчатки, свежих
овощей и фруктов, нередко вызыва
ло диарею.
Только через 3 года после рекон
структивно—восстановительного
этапа хирургического вмешательст
ва функциональные результаты ста
ли сравнительно более устойчивы
ми, в меньшей степени зависели от
фактора питания. В связи с этим
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именно в эти сроки проводили их
оценку (табл. 1).
Клинические критерии, косвен
но свидетельствовавшие о состоя
нии функции кишечного пищеваре
ния и всасывания, а также критерии,
характеризовавшие
состояние
функции анальной континенции, в
значительной степени даже в ука
занные сроки наблюдения зависели
от характера основного заболева
ния, продолжительности и особен
ностей его течения до операции,
выраженности морфологических
изменений в нижнеампулярном от
деле прямой кишки, особенностей
выполнения в связи с этим мукозэк
томии, первичной или вторичной
реконструктивно—восстановитель
ной операции, длительности перио
да между радикальным и вторичным
реконструктивно—восстановитель
ным этапом, индивидуальных осо
бенностей адаптации системы пи
щеварения к новым анатомическим
и функциональным условиям после
выполнения радикального и рекон
структивно—восстановительного
этапов хирургического вмешатель
ства.
Наиболее благоприятные функ
циональные результаты наблюдали
у пациентов, оперированных по по
воду семейного аденоматозного по
липоза. У 5 (20,8%) из них отмечена
наименьшая частота опорожнения
(не более 2 — 3 раз в сутки), у 6 (25%)
— периодически был оформленный
стул в виде калового комка. Это
обусловлено менее выраженной
склонностью пациентов к аллерги
ческим реакциям на некоторые

продукты питания. У них не было
нарушений функции анальной кон
тиненции, вероятно, в связи с тем,
что у всех выполнены первичные
реконструктивно—восстановитель
ные операции. Менее благоприят
ные функциональные результаты
отмечены у пациентов, оперирован
ных по поводу язвенного колита и
особенно болезни Крона. У боль
шинства — соответственно 9
(37,5%) и 4 (16,7%) из них было бо
лее частое (4 — 5 раз в сутки) опо
рожнение; у 2 (8,3%) и 2 (8,3%) — пе
риодически наблюдали жидкий
стул, преимущественно после несо
блюдения диеты. Они отмечали им
перативные позывы, ночную аналь
ную инконтиненцию. У этих паци
ентов течение основного заболева
ния тяжелое, осложненное, более
выражены морфологические изме
нения в нижнеампулярном отделе
прямой кишки, соответствовавшие
II — III степени активности. В связи с
этим им произведены двухэтапные
операции. Радикальный этап преду
сматривал колэктомию, резекцию
прямой кишки, формирование куль
ти прямой кишки, илеостомию. Ре
конструктивно—восставновитель
ный этап в виде резекции культи
прямой кишки, более травматичной
мукозсубмукозэктомии с удалением
подслизистой основы в связи с вы
раженными морфологическими из
менениями в нижнеампулярном от
деле прямой кишки осуществлен че
рез 3 — 4 года после радикального
этапа. Безусловно, значительные
морфологические изменения в
нижнеампулярном отделе прямой

Ôóíêöèîíàëüíûå ðåçóëüòàòû â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 3 ãîäà
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×èñëî íàáëþäåíèé ïðè
áîëåçíè Êðîíà òîëñòîé
êèøêè (n=6)
àáñ.
%

ñåìåéíîì àäåíîìàòîçíîì
ïîëèïîçå (n=7)
àáñ.
%

àáñ.

%

2
9
–
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–

–
4
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5
2
–
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9
–
2
1
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–
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4,1

4
–
2
1
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–
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4,1

1
6
–
–
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–
–
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кишки, состояние функционально
го покоя сфинктерного аппарата в
связи с его отключением в течение
указанного периода, необходи
мость выполнения более травма
тичной мукозсубмукозэктомии не
избежно негативно влияли на со
стояние сфинктерного аппарата
прямой кишки и функцию анальной
континенции.
Кроме того, отмечены гипермо
торика, гиперперистальтика у паци
ентов, оперированных по поводу яз
венного колита и болезни Крона
толстой кишки, ускоренный в связи
с этим транзит содержимого по тон
кой кишке — в среднем 4 ч 40 мин ±
30 мин. У пациентов, оперирован
ных по поводу семейного аденома
тозного полипоза, транзит контра
стного вещества по тонкой кишке
более продолжительный — 6 ч ± 50
мин (р > 0,05). Различия недостовер
ны, однако даже такое незначитель
ное увеличение времени транзита
по тонкой кишке у пациентов, опе
рированных по поводу семейного
аденоматозного полипоза, способ
ствовало уменьшению у них часто
ты опорожнения. У 2 (8,3%) пациен
тов, оперированных по поводу яз
венного колита, и 2 (8,3%) — по по
воду болезни Крона толстой кишки,
после тяжелого продолжительного
(18 — 20 лет) существования заболе
ваний наблюдали выраженные
функциональные нарушения систе
мы пищеварения: частый (до 7 — 8
раз в сутки) жидкий стул, уменьше
ние массы тела, гипопротеинемию,
гипоэлектролитемию. Для обосно
вания указанных нарушений систе
мы пищеварения руководствова
лись введенным нами понятием
"синдром раздраженной тонкой
кишки". Это позволило патогенети
чески обосновать диету и режим пи
тания, адекватную заместительную
и корригирующую терапию, устра
нить метаболические нарушения,
значительно улучшить и стабилизи
ровать функциональные результаты
лечения.
Представляют интерес особен
ности расположения тонкой кишки
в брюшной полости, которые в зна
чительной степени оказывают су
щественное влияние на транзит со
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Рис. 1.
Рентгеноконтрастное исследование
через 1 год после формирования
ТТКАФРК нового типа.
Петли тонкой кишки расположены в
виде конгломерата, преимущественно
в проекции пупочной (1)
и надлобковой (2) области.

Рис. 2.
Рентгеноконтрастное исследование
через 3 года после формирования
ТТКАФРК нового типа.
1 ( слепая кишка; 2 ( восходящая
кишка; 3 ( правый изгиб; 4 ( поперечная
ободочная кишка; 5 ( изгиб тонкой
кишки.

1

1

1

2
3

2
Рис. 3.
Рентгеноконтрастное исследование
позже чем через 3 года после
формирования ТТКАФРК нового типа.
Расположение подвздошной кишки
(пояснения в тексте).

держимого по ней. По результатам
рентгенологического
контроля
транзита бария сульфата через 1 год
после завершения хирургического
лечения петли тонкой кишки у боль
шинства обследованных пациентов
располагались в брюшной полости
без определенной анатомической
ориентации, в виде конгломерата,

Рис. 4.
Рентгеноконтрастное исследование
после формирования ТТКАФРК.
Область тонкокишечного резервуара
(пояснения в тексте).

преимущественно в проекции пу
почной и надлобковой области (рис.
1). По данным рентгенологических
исследований, проведенных через 3
года и позже после завершения хи
рургического лечения, установлены
определенные закономерности раз
мещения тонкой кишки (рис. 2). То
щая кишка располагалась преиму
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щественно в проекции пупочной
области, подвздошная — в проекции
правой боковой области, аналогич
но анатомическому положению
слепой (1) и восходящей ободочной
(2) кишки. В области висцеральной
поверхности печени подвздошная
кишка образовала правый изгиб (3)
— аналог правого изгиба ободочной
кишки и занимала положение, ана
логичное таковому поперечной
ободочной кишки (4). Направляясь
влево и вверх, в области нижнего
конца селезенки она создавала ле
вый изгиб тонкой кишки (5) — ана
лог левого изгиба ободочной киш
ки. Затем располагалась в левой бо
ковой области в проекции нисходя
щей (1) и сигмовидной (2) ободоч
ной кишки (рис. 3). Область тонко
кишечного резервуара (1), сформи
рованного из терминального отдела
подвздошной кишки, проксималь
нее илеоэндоанального анастомоза
(2), оставшегося хирургического
заднепроходного канала (3), в зна
чительной степени соответствовала
верхнему, среднему и нижнему ам
пулярному отделу прямой кишки
(рис. 4). Таким образом, после колэк
томии, предельно низкой передней
резекции прямой кишки, мукозэк
томии, формирования ТТКАФРК но
вого типа в период завершения
адаптационных процессов тощая
кишка располагалась в брюшной
полости аналогично анатомическо
му положению тонкой кишки, под
вздошная — аналогично расположе
нию толстой кишки.
Важной особенностью является
накопление и физиологическая за
держка контрастного вещества в от

Òàáëèöà 2.

делах тонкой кишки, расположен
ных проксимальнее сформирован
ного резервуара, после его заполне
ния. Продвижение контрастного ве
щества по тонкой кишке происхо
дило только по мере опорожнения
резервуара. Начало опорожнения
резервуара наблюдали через 4 — 7 ч
после введения контрастного веще
ства внутрь. Его задержка в тонкой
кишке в течение указанного време
ни косвенно свидетельствовала о
том, что процессы кишечного пи
щеварения были интенсивными не
только в сформированном резерву
аре, но и в проксимально располо
женных отделах тонкой кишки.
Кроме указанных особенностей
анатомического расположения тон
кой кишки и транзита контрастного
вещества, по данным рентгенологи
ческих исследований установлены
некоторые особенности морфоло
гических изменений тонкой кишки.
Процесс "колонизации", который
происходит у каждого пациента по
сле удаления толстой кишки, имел
некоторые особенности. Прежде
всего, он был различной степени
выраженности в проксимально дис
тальном направлении. При этом из
менения в начальных петлях тощей
кишки были минимально выраже
ны, в виде перистого или попереч
ного рисунка слизистой оболочки,
без явных структурных изменений
мышечной оболочки стенки кишки.
Более значительные изменения на
блюдали в дистальных отделах то
щей кишки и начальных отделах
подвздошной, располагавшихся в
проекции восходящей и попереч
ной ободочной кишки. Кроме ука
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â ïîêîå
ïðè âîëåâîì ñîêðàùåíèè
Ïîñëå âòîðè÷íûõ ðåêîíñòðóêòèâíîâîññòàíîâèòåëüíûõ îïåðàöèé
â ïîêîå
ïðè âîëåâîì ñîêðàùåíèè

Òîíóñ ñôèíêòåðà çàäíåãî ïðîõîäà,
ìì ðò. ñò. (x ± m) ïðè
ÿçâåííîì
áîëåçíè Êðîíà
ñåìåéíîì
êîëèòå
òîëñòîé êèøêè
àäåíîìàòîçíîì
(n=11)
(n=6)
ïîëèïîçå (n=7)

43,6 ± 5,3
97,6 ± 4,6

41,7 ± 4,2
93,2 ± 6,3

46,3 ± 3,8
102,1 ± 5,4

40,1 ± 6,1
92,8 ± 7,1

39,3 ± 2,6
91,4 ± 5,7

-
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занных изменений слизистой обо
лочки, наблюдали участки сужения
просвета кишки без видимого нару
шения тонуса стенки между участка
ми сужения. В дистальных отделах
подвздошной кишки преобладали
грубые складки слизистой оболоч
ки, а также выраженные, более час
тые участки сужения просвета, ана
логичные сегментам ободочной
кишки. В области сформированного
тонкокишечного резервуара участ
ки кишки приобретали округлую
форму, их диаметр превышал диа
метр участков кишки, расположен
ных проксимальнее. Это свидетель
ствовало о снижении пластического
тонуса стенки кишки в области ре
зервуара, в связи с чем он приобре
тал вид ампулы прямой кишки.
Удовлетворительная функция
анальной континенции у большин
ства оперированных пациентов
подтверждена результатами сфинк
тероанометрии (табл. 2).
Наилучшие показатели функции
анальной континенции отмечены у
пациентов после первичных рекон
структивно—восстановительных
операций, выполненных по поводу
семейного аденоматозного полипо
за. У этих пациентов тонус сфинк
терного аппарата в покое, отражаю
щий состояние бессознательного
компонента анальной континен
ции, и тонус при волевом сокраще
нии — эквивалент ее сознательного
компонента составлял (46,3 ± 3,8) и
(102,1 ± 5,4) мм рт. ст., что соответст
вовало значениям физиологичес
кой нормы. Наиболее благоприят
ные показатели функции анальной
континенции у пациентов, опери
рованных по поводу семейного аде
номатозного полипоза, обусловле
ны отсутствием патологического
процесса в подслизистой основе и
сфинктерном аппарате прямой
кишки, а также выполнением муко
зэктомии, исключающей поврежде
ние внутреннего сфинктера заднего
прохода. Менее благоприятные по
казатели тонуса внутреннего и на
ружного сфинктеров заднего про
хода у пациентов, оперированных
по поводу язвенного колита и болез
ни Крона толстой кишки. У 10
(41,6%) из них отмечен синдромом
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"отключенного" заднепроходного
канала в течение 2 — 4 лет, у 4
(16,7%) — тяжелое поражение ниж
неампулярного отдела прямой киш
ки II — III степени активности, это
потребовало выполнения мукозсуб
мукозэктомии, что сопряжено с вы
соким риском травмы внутреннего
сфинктера заднего прохода.
На основании анализа клиничес
ких критериев, характеризующих
моторно—эвакуаторную функцию
тонкой кишки, процессы кишечно
го пищеварения и всасывания, ре
зультатов рентгеноконтрастного
исследования тонкой кишки, анато
мической ориентации тонкой киш
ки в свободной брюшной полости и
ее морфологической перестройки,
оценки функции анальной конти
ненции постколэктомический син
дром I степени, в соответствии с
классификацией Ю. В. Балтайтиса
(1990), установлен у 22 (91,7%) па
циентов, II степени — у 2 (8,3%).
Синдром анальной инконтиненции
II степени, согласно классификации
Ю. В. Дульцева, К. Н. Саламова
(1993), диагностирован у 2 (8,3%)
пациентов. Все пациенты при выяв
лении постколэктомического синд
рома II степени и синдрома аналь
ной инконтиненции II степени опе
рированы по поводу тяжелого про
должительного (не менее 18 — 20
лет) язвенного колита или болезни
Крона толстой кишки, которые
обусловливали тяжелые морфоло
гические изменения стенки кишки,
в том числе нижнеампулярного от
дела прямой кишки, поражение
сфинктерного аппарата, аллергиза
цию организма, уменьшение массы
тела, стойкие нарушения функции
внутренних органов. Указанные на
рушения оказывали существенное
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влияние на функциональные ре
зультаты после операции.
Таким образом, на основании
анализа представленных данных,
благоприятные результаты после
наиболее обширной радикальной
операции на толстой кишке — ко
лэктомии, предельно низкой перед
ней резекции прямой кишки, муко
зэктомии хирургического задне
проходного канала до прямокишеч
но—заднепроходной линии достиг
нуты путем разработки и внедрения
более совершенных технических
способов ее выполнения, в частнос
ти, мукозэктомии в зависимости от
выраженности
патологического
процесса в нижнеампулярном отде
ле прямой кишки, совершенствова
ния реконструктивно—восстанови
тельного этапа, а именно, формиро
вания ТТКАФРК, илеоэндоанально
го анастомоза. Применение создан
ных новых анатомических конст
рукций способствовало улучшению
функции анальной континенции, а
главное — физиологической за
держке продвижения содержимого
по тонкой кишке, депонированию
его во всех оставшихся отделах тон
кой кишки, что обусловило распо
ложение тонкой кишки в брюшной
полости и ее морфологическую пе
рестройку, в значительной степени
аналогичных анатомическому по
ложению тонкой кишки и структур
ной перестройке толстой кишки у
здорового человека. Установленные
авторами закономерности адапта
ции тонкой кишки к новым анато
мическим условиям после выполне
ния радикального и реконструктив
но—восстановительного
этапов
операции способствовали достиже
нию вполне удовлетворительных
функциональных результатов.

ВЫВОДЫ
1. Совершенствование техничес
ких приемов выполнения радикаль
ного и реконструктивно—восстано
вительного этапов колэктомии, пре
дельно низкой передней резекции
прямой кишки, мукозэктомии спо
собствовало улучшению результа
тов хирургического лечения и реа
билитации пациентов при тяжелых
неопухолевых заболеваниях тол
стой кишки.
2. Выявленные по данным рент
генологических исследований в от
даленные сроки после операции за
кономерности расположения и
структурных изменений тонкой
кишки свидетельствовали о глубо
кой анатомо—функциональной пе
рестройке и адаптации оставшихся
отделов, что определило особенно
сти транзита и задержки в ней со
держимого, способствовало стаби
лизации процессов пищеварения,
всасывания и обеспечило достаточ
но приемлемые функциональные
результаты.
3. Разработка и применение но
вого метода мукозэктомии в зависи
мости от характера основного забо
левания и его тяжести в нижнеампу
лярном отделе прямой кишки,
ТТКАФРК нового типа способство
вали уменьшению частоты рециди
вов заболеваний, послеоперацион
ных осложнений, выраженности
постколэктомического синдрома,
улучшению функции анальной кон
тиненции.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ШЛУНКА,
УСКЛАДНЕНОГО ГОСТРОЮ КРОВОТЕЧЕЮ,
ЗА СУБТОТАЛЬНОГО Й ТОТАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ОРГАНА
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SURGICAL TREATMENT OF GASTRIC CANCER,
COMPLICATED BY AN ACUTE HEMORRHAGE,
IN SUBTOTAL AND TOTAL AFFECTION OF THE ORGAN
P. V. Ivanchov, P. D. Fomin
Bogomolets National Medical University, Kyiv
вердження, що ускладнення
пухлини кровотечею є оз
накою занедбаного процесу
та неоперабельності, в ос
танні часи переглянуте [1, 2]. Спосо
би комплексної діагностики стадії
процесу та його локалізації, з огляду
на уточнені інтраопераційні дані,
дозволяють у більшості таких паці
єнтів з успіхом виконувати ради
кальні операціії [3, 4]. Прогрес в цьо
му напрямку полягає у ранній діаг
ностиці, успішному здійсненні ен
доскопічного гемостазу, уточненні
стадії пухлинного процесу та його
локалізації, виконанні у значної
кількості хворих радикальних опе
рацій після комплексної повно
цінної підготовки та обстеження [4,
5].
РШ, ускладнений ГК, у 4,6 —
15,9% хворих є причиною смерті від
гострої шлунково — кишкової кро
вотечі [4, 6, 7]. Операції на висоті
кровотечі виконують рідко, бо вони
супроводжуються високою післяо
пераційною летальністю [8,9]. В
хірургії РШ, ускладненого ГК, за суб
тотального й тотального ураження
органа увага фахівців зосереджена
на можливості радикального вида
лення пухлини, застосуванні нових
способів гастректомії та субтоталь
ної резекції шлунка, реконструктив
ної езофагоєюнопластики, що
сприяє покращанню функціональ
них результатів оперативних втру
чань, а також операцій, спрямова
них на створення тонкокишкових
резервуарів, що дозволяють відно
вити функцію втраченого шлунка [3,

Т

Реферат
У клініці за період 1998 — 2015 рр. лікували 146 хворих з приводу раку шлунка
(РШ), ускладненого гострою кровотечею (ГК), за субтотального й тотального ура(
ження органа. Розроблена лікувальна тактика, основана на комплексному засто(
суванні мініінвазивних методів ендохірургічного гемостазу для припинення актив(
ної кровотечі з пухлини чи її рецидиву та профілактики рецидиву кровотечі після її
спонтанного припинення за нестабільного гемостазу. За визначеними критеріями
оперативне лікування проведене у 65 хворих: радикальні операції виконані у 42
(64,6%), паліативні та симптоматичні — у 23 (35,4%). В екстреному порядку (ЕП)
оперовані 5 (7,7%) хворих, у ранньому відстроченому періоді (РВП) — 60 (92,3%),
при цьому летальність після екстрених операцій удвічи вища, ніж після операцій,
виконаних у РВП. Вважаємо операції, виконані на висоті кровотечі, у хворих при
РШ, ускладненому ГК, за субтотального й тотального ураження органа надто не(
безпечними, що пов'язане з високою післяопераційною летальністю, доцільне
здійснення ендохірургічного гемостазу з подальшим виконанням оперативного
втручання у РВП, що забезпечить збільшення частоти здійснення радикальних
операцій з лімфодисекцією в об'ємі D2.
Ключові слова: рак шлунка; шлунково—кишкова кровотеча; ендоскопічний гемо(
стаз; хірургічне лікування.

Abstract
In the clinic in 1998 — 2015 yrs 146 patients were treated for gastric cancer (GC), com(
plicated by an acute hemorrhage (AH) while subtotal and total organ affection . The
treatment tactics elaborated is based on complex application of miniinvasive methods
of endosurgical hemostasis for arrest of an active hemorrhage from primary tumor or
its recurrence and prophylaxis of recurrent hemorrhage after its spontaneous arrest in
conditions of unstable hemostasis. Operative treatment was performed in accordance
to the criteria determined in 65 patients: radical operations were performed in 42
(64.6%), palliative and symptomatic — in 23 (35.4%). In emergency 5 (7.7%) patients
were operated on, in early deferred period (EDP) — 60 (92.3%), while lethality after
urgent operations was two times bigger than after operations, performed in EDP. The
operations, performed on high of hemorrhage in patients with GC, complicated by an
AH, while the organ subtotal and total affection, are too unsafe, because of high post(
operative lethality present, that's why it is expedient to perform endosurgical hemosta(
sis initially with further operative treatment in EDP, what would guarantee the enhance(
ment of rate of radical operations with D2 lymphadenectomy conduction.
Кeywords: gastric cancer; gastro—intestinal hemorrhage; еndoscopic hemostasis;
surgical treatment.

8, 10]. Вважають доцільним застосу
вання розширених та комбінованих
операцій великого обсягу з лімфо
дисекцією з приводу поширеного та
синхронного РШ [7, 9, 10].
Мета роботи: покращення ре
зультатів хірургічного лікування РШ,
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ускладненого ГК, за субтотального й
тотального ураження органа.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У клініці за період 1998 — 2015
рр. лікували 1125 хворих з приводу
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РШ, ускладненого ГК, що становило
2,2% усіх хворих, яких лікували з
приводу шлунково—кишкової кро
вотечі, за час роботи Центру. Субто
тальне й тотальне ураження шлунка
відзначене у 146 (13,0%) пацієнтів, в
тому числі кардіального відділу й
тіла шлунка (СМ) — у 48 (4,3%), ант
рального відділу й тіла шлунка (АМ)
— у 56 (5,0%), тотальне ураження
шлунка (СМА) — у 42 (3,7%).
Чоловіків було 103 (70,5%), жінок
— 43 (29,5%), вік хворих від 19 до 92
років, найбільше хворих були віком
від 61 до 70 років — 45 (30,8%), та від
71 до 80 років — 36 (24,6%).
За Міжнародною класифікацією
TNM п'ятого перегляду (1997), РШ I
стадії встановлений у 4 (2,7%) хво
рих, II стадії — у 26 (17,8%), III стадії
— у 52 (35,6%), IV стадії — у 64
(43,8%).
Діагноз РШ встановлений до
госпіталізації в клініку у 35 (24,0%)
хворих, в тому числі у 30 (85,7%) —
IV, у 5 (14,3%) — II клінічної групи.
При визначенні частоти морфо
логічних варіантів РШ за субтоталь
ного (СМ, МА) та тотального (СМА)
ураження органа встановлено, що
найбільш часто виявляли інфільтра
тивно—виразкове ураження — у 66
(45,2%) хворих, блюдцеподібне — у
28 (19,2%), дифузно—інфільтратив
не — у 48 (32,9%), поліпоподібне — у
4 (2,7%). Ураження малої кривини
шлунка відзначене у 64(43,8%) хво
рих, циркулярне — у 59 (40,4%), зад
ньої стінки — у 23 (15,8%).
Екстрена діагностика РШ перед
бачала проведення ендоскопічного
дослідження, яке доповнювали
рентгенологічними, ультразвукови
ми, лабораторними методами. Про
тягом 1 год з моменту госпіталізації
діагноз, що включав локалізацію
пухлини і ступінь гемостазу, вста
новлений у 76 (52,1%) хворих, від 1
до 2 год — у 39 (26,7%), від 2 до 4 год
— у 14 (9,6%), від 4 до 12 год — в 11
(7,5%), від 12 до 24 год — у 5 (3,4%).
Ендоскопічне дослідження не про
ведене в 1 (0,7%) хворого, доставле
ного в клініку в агональному стані,
який помер через кілька годин, діаг
ноз встановлений за даними пато
логоанатомічного дослідження.
У цих пацієнтів тяжкість анемії
не відповідає тяжкості кровотечі.

hirurgiya.com.ua

Анемія є змішаною — постгемо
рагічною та раковою (токсичною).
За прийнятою в клініці класифі
кацією тяжкості шлунково—кишко
вої кровотечі (В. Д. Братусь, 1988),
крововтрата помірного ступеня ви
явлена у 36 (24,7%) хворих, середнь
ого — у 53 (36,3%), тяжка — у
57(39,0%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Лікувальну тактику визначали за
лежно від поширення пухлинного
ураження і стадії процесу, наявності
супутніх захворювань, тяжкості кро
вовтрати, стану гемостазу. Так, за на
явності активної кровотечі з пухли
ни хворим здійснювали мініінва
зивні ендохірургічні втручання,
спрямовані на її припинення; за на
явності стигмат недавньої кровотечі
— показане проведення заходів ен
дохірургічного гемостазу з метою
попередження рецидиву кровотечі.
Загалом, ендоскопічний гемостаз
застосований у 57 (39,0%) хворих з
ознаками активної, в тому числі ре
цидивної, кровотечі та нестабільно
го гемостазу після спонтанного
припинення кровотечі з пухлини, за
високого ризику виникнення реци
диву кровотечі.
За розробленим нами алгорит
мом лікувальної тактики і визначе
ними критеріями показань до вико
нання оперативних втручань, хірур
гічне лікування проведене 65
(44,5%) пацієнтам. У хворих з впер
ше виявленим РШ оперативна ак
тивність становила 47,7% (53 з 111).
Радикальні операції виконані у 42
(64,6%) пацієнтів, паліативні та
симптоматичні — у 23 (35,4%). Ради
кальні операції виконані з приводу
РШ І стадії — у 2 (4,8%) хворих, ІІ
стадії — у 5 (11,9%), ІІІ стадії — у 29
(69,0%), ІV стадії — у 6 (14,3%).
Проаналізовані
показники
хірургічної активності та післяопе
раційної летальності залежно від
умов виконання операції.
В ЕП на висоті триваючої крово
течі та її рецидиву оперовані 5 (7,7%)
пацієнтів, в усіх виконані радикальні
операції, летальність становила
40,0% (померли 2 хворих).
В РВП, після адекватної підготов
ки та комплексного обстеження,

оперовані 60 (92,3%) хворих, в тому
числі радикально — 37 (61,7%), не
радикально — 23 (38,3%). Померли
12 (20,0%) пацієнтів, зокрема, після
радикальних операцій — 3 (8,1%),
нерадикальних — 9 (39,1%).
Загальна післяопераційна ле
тальність становила 21,5% (помер
ли14 хворих), при цьому леталь
ність після нерадикальних опера
тивних втручань у 3,3 разу вища, ніж
після радикальних, а після операцій,
виконаних в ЕП, удвічі вища, ніж
після втручань, здійснених у РВП.
З 42 радикально оперованих
хворих гастректомія (ГЕ) виконана у
17 (40,5%), в тому числі за Гілярови
чем — у 10 (58,8%), в модифікації
Савіних з сагітальною діафрагмо
круротомією — у 7 (41,2%); субто
тальна дистальна резекція шлунка
(СДРШ) — у 25 (59,5%), в тому числі
за Гофмейстером—Фінстерером — у
7 (28,0%), Бальфуром — у 14 (56,0%),
Вітебським — у 2 (8,0%), Ру — у 2
(8,0%).
З 11 (26,2%) радикально оперова
них хворих комбіновані втручання
в поєднанні з спленектомією здій
снені у 4 (36,3%), геміпанкреатек
томією — у 4 (36,4%), резекцією по
перечної ободової кишки — у 3
(27,3%).
Лімфодисекція в обсязі D1 здій
снена під час виконання радикаль
них операцій у 17 (40,5%) хворих,
зокрема, ГЕ за Гіляровичем — у 8
(47,1%), СДРШ — у 9 (52,9%); в обсязі
D2 — у 25 (59,5%), ГЕ в модифікації
Савіних — у 7 (28,0%), ГЕ за Гіляро
вичем — у 2 (8,0%), СДРШ — у 16
(64,0%). При порівнянні частоти ви
конання лімфодисекції в обсязі D2
під час здійснення втручання в ЕП та
РВП встановлено, що її застосовува
ли під час оперативних втручань у
РВП у 25 (67,6%) хворих.
З радикально оперованих хво
рих ГЕ виконана у 17 (40,5%), тобто,
26,1% усіх оперативних втручань з
приводу РШ, ускладненого ГК, за
субтотального, й тотального ура
ження органа, в тому числі у 7
(41,2%) — в модифікації Савіних з
сагітальною діафрагмокруротомі
єю, у 10 (58,8%) — за Гіляровичем. На
висоті кровотечі втручання здійсне
не в 1 (5,9%) хворого, у РВП — у 16
(94,1%). Померли 3 (17,6%) хворих, з
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них після операції, виконаної в ЕП, 1
(100,0%), у РВП — 2 (12,5%).
Радикальна СДРШ виконана у 25
(59,5%) хворих, в тому числі в ЕП — у
4 (16,0%), летальність 25,0% (помер 1
хворий), у РВП — у 21 (84,0%), ле
тальність 4,8% (помер 1 хворий). За
гальна летальність становила 8,0%
(померли 2 з 25 хворих).
Загалом, в структурі радикальних
операцій, виконаних з приводу РШ,
ускладненого ГК, співвідношення ГЕ
та СДРШ становило 1:1,5, при цьому
летальність після ГЕ у 2,2 разу
більша, ніж після СДРШ.
Отже, з 42 радикально оперова
них хворих у 5 (11,9%) — операція
виконана на висоті триваючої, ендо
скопічно не припиненої кровотечі і
рецидиву кровотечі, у 37 (88,1%) — у
РВП, після адекватної передопера
ційної підготовки, спрямованої на
компенсацію гіповолемії, корекцію
порушень гемодинаміки, та по
вноцінного комплексного обсте
ження. Померли 5 (11,9%) радикаль
но оперованих хворих, з них 2
(40,0%) — оперованих в ЕП, 3 (8,1%)
— у РВП, при цьому летальність
після радикальних операцій, здій
снених в ЕП, перевищувала таку
після операцій, виконаних у РВП, у
2,2 разу.
Паліативні та симптоматичні
операції виконані у 23 хворих, в то
му числі паліативна резекція шлунка
— у 8 (34,8%), за Гофмейстером—

Фінстерером — у 3 (37,5%), Бальфу
ром — у 4 (50,0%), Ру — в 1 (12,5%);
передній попередуободовий гастро
ентероанастомоз (ГЕА) на довгій
петлі з браунівським співустям
сформований у 14 (60,9%) хворих,
перев'язування судин шлунка (ПСШ)
з накладанням ГЕА здійснене в 1
(4,3%).
Паліативні операції доповнені
фенестрацією очеревини у 9 (39,1%)
хворих.
Отже, з нерадикальних операцій
найбільш
часто
застосовували
симптоматичні — у 15 (65,2%) хво
рих, частота паліативної резекції
шлунка з приводу його субтотально
го й тотального злоякісного уражен
ня в 1,9 разу менша.
На висоті кровотечі оперативні
втручання у цих хворих не застосо
вували. У РВП виконано 8 операцій
паліативної резекції шлунка, леталь
ність 12,5% (помер 1 хворий), ГЕА
сформований у 14, померли 7
(50,0%), ПСШ і ГЕА здійснені в 1 хво
рого з летальним наслідком. Ле
тальність після паліативної резекції
шлунка у 4,3 разу менша, ніж після
симптоматичних операцій.
Загальна летальність після нера
дикальних операцій становила
39,1% (померли 9 хворих з 23), що у
3,3 разу перевищує таку після ради
кальних оперативних втручань.

ВИСНОВКИ
1. Летальність після операцій, ви
конаних в ЕП, удвічі вища, ніж після
операцій, виконаних у РВП, після
адекватної передопераційної підго
товки, спрямованої на компенсацію
гіповолемії, корекцію порушень ге
модинаміки, та повноцінного ком
плексного обстеження.
2. Летальність після радикальних
оперативних втручань у 3,3 разу
менша, ніж після паліативних і
симптоматичних.
3. У 67,6% хворих, оперованих у
РВП, виконано лімфодисекцію в об
сязі D2.
4. Операції, виконані на висоті
кровотечі з приводу РШ, ускладне
ного ГК, за субтотального й тоталь
ного ураження органа, вважаємо
вкрай небезпечними, що супровод
жуються
високою
післяопе
раційною летальністю.
5. Доцільним є застосування ком
плексу мініінвазивних методів ен
дохірургічного гемостазу для при
пинення активної кровотечі та по
передження її рецидиву з подаль
шим виконанням втручання у РВП.
6. Дотримання такої тактики
доцільне з огляду на зменшення ри
зику для життя хворого і можливості
здійснення радикального оператив
ного втручання з лімфодисекцією в
обсязі D2.
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ БРЮШНО—АНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ
ПО ПОВОДУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Н. В. Красносельский, Е. Н. Крутько, В. Г. Середенко, Ю. В. Волкова
Институт медицинской радиологии имени С. П. Григорьева НАМН Украины, г. Харьков

INTENSIVE THERAPY IN PATIENTS
AFTER ABDOMINO—ANAL RECTAL RESECTION
FOR COLORECTAL CANCER
N. V. Кrasnoselskiy, Е. N. Кruhtko, V. G. Seredenko, Yu. V. Volkova
Grigoryev Institute of Medical Radiology, Kharkov
последние десятилетия
практически во всех стра
нах мира отмечено увели
чение заболеваемости КРР.
Основным методом лечения боль
ных по поводу злокачественных но
вообразований прямой кишки явля
ется хирургический [1, 2]. В настоя
щее время значительно изменились
тактические и технические подхо
ды к хирургическому лечению та
ких пациентов. Приоритетным на
правлением в современной хирур
гии РПК считают органосохраняю
щие и функционально—щадящие
вмешательства, что позволяет не
только достичь высоких показате
лей излечения пациентов, но и на
правлено на преодоление "фаталь
ной" инвалидизации и достижение
высокого качества жизни [2, 3]. В
связи с этим в настоящее время воз
рос интерес хирургов к сфинктеро
сохраняющим операциям, в частно
сти, БАР прямой кишки с низведени
ем СОК.
По данным литературы, показа
тели 5—летней выживаемости по
сле операции составляют 50 — 60%
и соответствуют аналогичным ре
зультатам после выполнения брюш
но—промежностной экстирпации,
в то же время функциональные ре
зультаты и качество жизни больных
после БАР значительно выше [4 — 6].
Однако, в связи с интраоперацион
ной травмой сфинктера заднего
прохода, нарушением его трофики
и иннервации, а также утратой "на
копительной, резервуарной" функ
ции прямой кишки, у 30 — 40% боль
ных после такой операции возника
ет ишемия тканей участка низведен
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Реферат
Рассмотрены возможности профилактики ишемического повреждения культи
толстой кишки у больных после операции брюшно—анальной резекции (БАР)
прямой кишки с низведением сигмовидной ободочной кишки (СОК) по поводу
колоректального рака (КРР) путем применения в комплексе интенсивной терапии
актовегина, L—лизина эсцината, никотиновой кислоты. Полученные результаты
свидетельствовали о лучшей перфузии тканей культи толстой кишки.
Ключевые слова: колоректальный рак; хирургическое лечение; брюшно—
анальная резекция; интенсивная терапия.

Abstract
Possibilities for prophylaxis of the ischemic affection of the large bowel stump were
analyzed in patients after abdomino—anal rectal resection with the sigmoid colon
descendence for colorectal cancer, using the intensive therapy complex, consisted of
actovegin, L—lysine ascinate, and nicotinic acid. The results obtained have had wit(
nessed better perfusion of tissues of the large bowel stump.
Кeywords: colorectal cancer; surgical treatment; abdomino—anal resection; intensive
therapy.

ной кишки той или иной выражен
ности [7]. Осложнения в виде ише
мии или некроза обусловливают бо
лее тяжелые осложнения, в частнос
ти, перитонит, абсцедирование,
синдром системного воспалитель
ного ответа (ССВО) и др. Интерес
врачей интенсивной терапии к этой
проблеме обусловлен возможнос
тью медикаментозной коррекции
осложнения в раннем послеопера
ционном периоде.
Цель исследования: уменьшение
частоты послеоперационных ос
ложнений у больных при КРР путем
внедрения в практику разработан
ного алгоритма интенсивной тера
пии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 67 больных, опе
рированных в клинике по поводу
КРР за период 2014 — 2015 гг.
Больные распределены на 2
группы, основную и группу сравне

ния. У 39 больных (основная груп
па) выполнена БАР с низведением
СОК, в комплексе интенсивной те
рапии с первых суток вводили акто
вегин по 1000 мг/сут, никотиновую
кислоту по 8 мл внутривенно ка
пельно, L—лизина эсцинат по 10 мл
в 200 мл реосорбилакта внутривен
но 2 раза в сутки. У 28 больных
(группа сравнения) выполнена БАР
с низведением СОК, после которой
проводили общепринятую интен
сивную терапию.
Больные обеих групп репрезен
тативны по полу, возрасту, анестези
ологическому риску, который опре
деляли по шкале ASA.
В основной группе в возрасте от
55 до 65 лет было 60% больных, от
45 до 55 лет — 30%, от 35 до 45 лет —
10%. В группе сравнения данные бы
ли аналогичны. Из сопутствующих
заболеваний в основной группе
ишемический инсульт перенесли
15% больных, инфаркт миокарда —
5%, мерцательную аритмию — 48%; в
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Òàáëèöà 1.

Àíåñòåçèîëîãè÷åñêèé ðèñê ïî øêàëå ASA â ãðóïïàõ áîëüíûõ

ASA, áàëëîâ

×àñòîòà âûÿâëåíèÿ â ãðóïïàõ, %
ñðàâíåíèÿ
îñíîâíîé

1
2
3
4
5

Òàáëèöà 2.

–
–
72
26
2

–
–
67
30
3

Òåìïåðàòóðà êóëüòè òîëñòîé êèøêè â çàâèñèìîñòè îò ìåòîäà
èíòåíñèâíîé òåðàïèè

Ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ñóòêè

Òåìïåðàòóðà, °Ñ â ãðóïïàõ (x ± m)
ñðàâíåíèÿ
îñíîâíîé

1–å
37,4 ± 0,5
37,8 ± 0,7
3–è
36,4 ± 0,6
37,6 ± 0,4*
5–å
36,8 ± 0,8
37,1 ± 0,6
7–å
36,2 ± 0,5
37,8 ± 0,3*
Ïðèìå÷àíèå. * – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìû îòíîñèòåëüíî
òàêîâûõ â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ (ð<0,05).
группе сравнения — соответственно
10, 6 и 45%.
Анестезиологический риск по
шкале ASA был репрезентативным в
обеих группах (табл. 1).
В обеих группах преобладали па
циенты, у которых анестезиологи
ческий риск составлял 3 балла.
Результаты интенсивной тера
пии оценивали по таким критериям:
температура в культе толстой киш
ки; оксигенация тканей культи тол
стой кишки по данным пульсокси
метрии; тургор тканей культи тол
стой кишки; кровоточивость тканей.
Полученные материалы система
тизированы, статистическая обра
ботка данных проведена с помощью
программы SPSS ("Statistical Package
for the Social Sciences"), параметри
ческого критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Температура тканей культи тол
стой кишки у больных основной
группы была на 25% выше, чем в
группе сравнения (табл. 2).

Наиболее достоверными были
данные на 3—и и 7—е сутки. Полу
ченные результаты дают возмож
ность косвенно судить о состоянии
кровотока в тканях и тяжести ише
мии стенки кишки.
При анализе результатов оценки
оксигенации тканей культи толстой
кишки с помощью пульсоксимет
рии установлено, что в основной
группе в течение 7 сут после опера
ции она сохранялась на уровне (93,4
± 0,7)% (р<0,05), в группе сравнения
в 1—е сутки — составляла (91,5 ±
0,6)% (р<0,05), на 3—и сутки — (89,7
± 0,5)% (р<0,05), на 7—е сутки —
(82,2 ± 0,6)% (р<0,05). Следователь
но, при включении в комплекс ин
тенсивной терапии актовегина, ни
котиновой кислоты, лизина и рео
сорбилакта оксигенация тканей в
1,2 раза превышала таковую у боль
ных, которым проводили стандарт
ную интенсивную терапию. При
оценке тургора тканей культи тол
стой кишки в первые 7 сут после
операции в основной группе он был
удовлетворительным у 67% боль

ЛИТЕРАТУРА
1. Абдоминальный сепсис: стратегия интенсивной терапии / Б.
Р. Гельфанд, Д. Н. Проценко, Е. Б. Гельфанд [и др.] // Анесте(
зиология и реаниматология. — 2006. — № 6. — С. 4 — 9.
2. Щепотин И. Б. Эволюция сфинктерсохраняющей хирургии у
больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки / И.
Б. Щепотин, Е. А. Колесник // Клин. онкология. — 2013. —
№ 4 (12). — С. 29 — 32.
3. Грицук С. Ф. Синдром аминокислотного дисбаланса и мета(
болическая дисфункция при критических состояниях в хирур(
гии / С. Ф. Грицук, В. М. Безруков // Вестн. интенсив. тepaпии.
— 2004. — № 2. — С. 10 — 13.
4. Губайдуллин P. P. Нарушения в системе транспорта кислоро(
да и пути их коррекции у больных с внутрибрюшной гипертен(

Клінічна хірургія. — 2016. — № 5

ных, снижен — у 32%, отсутствовал
— у 1%; в группе сравнения — соот
ветственно у 59, 35 и 6%.
Следовательно, в основной груп
пе тургор тканей культи толстой
кишки в первые 7 сут был удовлетво
рительным на 8% чаще, чем в группе
сравнения, то есть применение
предложенной терапии способство
вало сохранению жизнеспособнос
ти кишки в основной группе чаще,
чем в группе сравнения.
В раннем послеоперационном
периоде исследовали кровоточи
вость тканей культи толстой кишки.
В основной группе высокую крово
точивость тканей наблюдали у 72%
больных, умеренную — у 28% в пер
вые 3 сут после операции. С 3—х по
7—е сутки умеренная кровоточи
вость отмечена у 35% больных. В
группе сравнения высокую кровото
чивость тканей не наблюдали, уме
ренную — диагностировали у 28%
больных в первые 3 сут.
Анализируя полученные данные,
можно сделать вывод, что схема ин
тенсивной терапии, примененная у
больных основной группы после
оперативного лечения в объеме БАР
прямой кишки с низведением СОК,
оказалась эффективной. В основной
группе температурная реакция тка
ней низведенной кишки выше на
3—и и 7—е сутки на (1,2 ± 0,3) °C; ок
сигенация тканей — выше на (2 ±
0,6)% — в 1—е сутки и на (11,2 ±
0,6)% — на 7—е сутки (р<0,05); тур
гор тканей удовлетворительный у
67% больных, отсутствовал у 1%, в
группе сравнения — у 6%. Кровото
чивость тканей в основной группе
сохранялась в течение 7 сут, что ха
рактеризовало кровообращение и
перфузию в этом участке кишки, в
группе сравнения умеренную кро
воточивость тканей наблюдали у
28% больных.
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ВИКОНАННЯ РЕЛАПАРОТОМІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ
ЗА ЗАКРИТОЇ ПОЄДНАНОЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ
О. В. Гончаренко
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

CONDUCTION OF RELAPAROTOMY IN THE INJURED
PERSONS IN CLOSED COMBINED ABDOMINAL TRAUMA
О. V. Goncharenko
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Pyrogov
останні роки кількість по
страждалих з поєднаною за
критою травмою живота
значно збільшилася. Ранні
післяопераційні ускладнення, які не
одмінно виникають у практиці
хірурга, є однією з основних причин
високої летальності оперованих на
органах черевної порожнини, їх ча
стота досягає 55 — 80% [1, 2].
Ранні післяопераційні усклад
нення спричинені тяжкими гемоди
намічними, метаболічними, коагу
лопатичними порушеннями, що ви
никають внаслідок травми та в найб
лижчому післяопераційному періо
ді. Частота повторної лапаротомії
становить 10,8%. Відзначають її
збільшення, оскільки релапарото
мію не вважають операцією "від
чаю", а засобом лікування гострих
захворювань органів черевної по
рожнини та післяопераційних ус
кладнень [3].
Частота виконання релапаро
томії зменшилася з появою найсу
часніших антибактеріальних препа
ратів, проте, летальність при поши
рених формах гострого перитоніту
становить 40 — 85% [4]. Причиною
незадовільних результатів лікування
постраждалих при ушкодженні тон
кої та товстої кишки за закритої
поєднаної абдомінальної травми є
післяопераційні ускладнення (у
22,2%), в тому числі перитоніт (у
15,6%), у 8,9%, зумовлений неспро
можністю швів міжкишкового анас
томозу [5].
Причинами появи цих усклад
нень є технічні особливості вико
нання операції, прогресування гос
трого запального процесу в че
ревній порожнині, загострення су
путнього хронічного вогнища запа
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Реферат
Узагальнений досвід хірургічного лікування 248 постраждалих з приводу закритої
поєднаної абдомінальної травми у гострому періоді. Розглянуті структура закритої
травми органів черевної порожнини, особливості діагностики, хірургічної тактики,
ускладнення, проаналізовані причини летальних наслідків. Летальність після рела(
паротомії становила 28,5%. Причиною смерті хворих були травматичний та гемо(
рагічний шок, забій головного мозку.
Ключові слова: закрита поєднана абдомінальна травма; релапаротомія;
внутрішньочеревна кровотеча.

Abstract
Experience of surgical treatment of 248 injured persons, suffering closed combined
abdominal trauma in acute period, was summarized. The structure of closed trauma of
the abdominal organs, peculiarities of diagnosis and surgical tactics, complications, a
lethality causes were analyzed. Lethality after relaparotomy was 28.5%. Traumatic and
hemorrhagic shock, cerebral contusion were the causes of the patients' death.
Кeywords: closed combined abdominal trauma; relaparotomy; intraabdominal hemor(
rhage.

лення, що залишився при першій
операції. Основними показаннями
до виконання релапаротомії є після
операційний перитоніт, кровотеча,
непрохідність кишечнику, евент
рація, внутрішньочеревні абсцеси,
кишкові нориці. Сучасні технічні до
сягнення дозволяють в деяких ситу
аціях використовувати мініінва
зивні методи, проте, як правило, ви
конують широку релапаротомію.
Прогнозування та рання діагности
ка післяопераційних ускладнень є
важливим завданням хірургії [6].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 248 постраждалих з закритою
поєднаною абдомінальною трав
мою у 2010 — 2015 рр. у клініці
хірургії № 2 на базі відділення
хірургії та ендоскопії лікарні швид
кої медичної допомоги. Чоловіків
було 168 (68%), жінок — 80 (32%). Вік
пацієнтів від 19 до 62 років, у серед
ньому 44,2 року. Травма під час до

рожно—транспортної пригоди ви
никла у 139 (56,1%) постраждалих,
травма внаслідок побиття — у 75
(30,2%), кататравма — у 32 (12,9%),
залізнична травма — у 2 (0,8%). У
стані алкогольного сп'яніння були
82 (33,0%) постраждалих, 28 (11,3%)
— госпіталізовані в стані коми. Тяж
кість стану постраждалих оцінюва
ли за шкалою ВПХ—СП.
Діагностичні дослідження у 97%
постраждалих проводили в проти
шоковій палаті реанімаційного
відділення. Найчастіше пошкоджен
ня органів черевної порожнини
поєднувались з черепно—мозковою
травмою — у 98 (40%) постраждалих
та з травмою грудей — у 72 (29%). У
30 (12%) спостереженнях виявлене
пошкодження трьох анатомічних
ділянок тіла і більше. У 48 (19%) по
страждалих діагностовані множинні
ушкодження органів черевної по
рожнини.
Пошкодження паренхіматозних
органів виявлене у 194 (78%) хво
рих, порожнистих органів — в 3,5
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разу рідше (тонкої кишки — у 38, то
встої — у 16). Найбільш часто вияв
ляли пошкодження печінки та се
лезінки.
Під час надання допомоги пост
раждалим, що перебували у тяжкому
та вкрай тяжкому стані, реаніма
ційні та діагностичні заходи прово
дили одночасно. Всі операції вико
нані під ендотрахеальним наркозом.
Період від моменту госпіталізації до
виконання операції у середньому 1,4
год. Реінфузія крові в обсязі до 500
мл здійснена у 33 (13%) постражда
лих, до 1 л — у 22 (9%), більше 1 л —
у 18 (7%). Не оперовані 4 постражда
лих, які померли протягом 15 хв
після госпіталізації від травматично
го шоку.
За тяжкої черепно—мозкової
травми, що потребувало втручання
нейрохірурга, і наявності гемопери
тонеуму операції виконували одно
часно (у 4 постраждалих), першою
лапаротомія виконана у 12 хворих з
подальшим видаленням внутріш
ньочерепної гематоми.
При травмі грудей у 63 постраж
далих виявлені множинні переломи
ребер, у 23 з них — пневмо— у 35 —
гемоторакс. Респіраторний дис
трес—синдром з ознаками гострої
легеневої недостатності спостеріга
ли у 4% постраждалих.
Загальна летальність становила
11,6% (померли 29 хворих). Основ
ною причиною смерті була гостра
масивна крововтрата в поєднанні з
шоком (у 23 хворих), 18 хворих по
мерли в першу добу після госпі
талізації. В більш пізній період ос
новною причиною смерті були на
бряк з дислокацією головного мозку,
посттравматична пневмонія, гостра
печінково—ниркова недостатність,
у 2 постраждалих — серцево—су
динна та серцево—легенева недо
статність.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Після операції з приводу припу
щення про наявність внутрішньоче
ревної кровотечі (у 2 хворих) та
післяопераційного перитоніту (у 4)
застосована діагностична лапаро
скопія. Причиною незадовільних
результатів лікування постраждалих
при закритій поєднаній абдомі

нальній травмі були післяопераційні
ускладнення (у 18%), в тому числі
внутрішньочеревна кровотеча та
перитоніт. За відсутності позитивної
динаміки стану постраждалого про
тягом періоду хірургічної паузи за
стосовано тактику "damage control
surgery".
Показаннями до виконання ре
лапаротомії були внутрішньочерев
на кровотеча (у 5 хворих), післяопе
раційний перитоніт (в 1), піддіаф
рагмальний абсцес (в 1).
Внутрішньочеревна кровотеча
діагностована в перші години після
операції у 3 хворих. Клінічні ознаки
кровотечі були завуальовані, виявля
ли підтікання крові по дренажах,
змін показників крові ще не було,
пацієнти перебували в медикамен
тозному сні з штучною вентиляцією
легень. Ще в одного хворого внут
рішньочеревна кровотеча виявлена
через 24 год після операції, підтвер
джена даними комп'ютерної томо
графії. Джерелом кровотечі були: ко
роткі артерії шлунка після спленек
томії — у 2 хворих, кровотеча з за
шитої рани печінки при її розриві —
у 2, кровотеча з недіагностованого
під час першої операції розриву 1
ступеня (за Е. Moore, 1996) лівої ча
стки печінки — в 1.
При встановленні після операції
діагнозу внутрішньочеревної крово
течі виконували термінову опера
цію. Обсяг релапаротомії визначали
у кожного хворого інтраопераційно
за участі консиліуму лікарів з огляду
на причину та поширення пато
логічного процесу, мету оператив
ного втручання, стан пацієнта. Дже
рело кровотечі визначали за ло
калізацією згортків крові. Гемостаз
здійснювали шляхом додаткового
прошивання коротких артерій
шлунка (у 2 хворих), зашивання ра
ни печінки з аплікацією на рану губ
ки Тахокомб (у 2), гепатопексії при
травмі печінки з тампонадою ділян
ки розриву гемостатичною губкою з
амбеном (у 2).
Під час оперативного втручання
на печінці для тимчасового припи
нення кровотечі застосовували ме
тод Прингла. Після припинення
кровотечі надійність гемостазу пе
ревіряли шляхом перетискання че
ревної частини аорти.
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Причиною виникнення післяо
пераційного перитоніту стало підті
кання в черевну порожнину жовчі з
ділянки зашитого розриву СVII, СIX
cегментів печінки 3 ступеня (за
Е. Moore, 1996) та некроз жовчного
міхура. Стан пацієнта після першої
операції був тяжким, зберігались
тахікардія, парез кишечнику, по дре
нажах з ділянки зашитої рани виділ
ялось до 350 мл жовчі, виявлений
лейкоцитоз (кількість лейкоцитів до
18,2 × 109 в 1 л) з ссувом лейкоцитар
ної формули ліворуч. Перитоніт
діагностований на 2—гу добу після
операції. Здійснені додаткове заши
вання рани печінки з накладанням
швів Замощина, холецистектомія,
дренування спільної жовчної прото
ки за Вишневським.
Лівобічний піддіафрагмальний
абсцес виник у хворого після опера
тивного втручання з приводу розри
ву селезінки, геморагічного шоку 3
ступеня на тлі аденоми правої над
ниркової залози, довготривалого за
стосування кортикостероїдних пре
паратів з приводу ревматоїдного ар
триту. Під час першої операції
здійснені спленектомія, дренування
ділянки ніжки селезінки з викорис
танням рукавичково—марлевого та
трубчастих дренажів. Рукавичково—
марлевий дренаж видалений на 8—
му добу. Через 15 діб після спленек
томії виник лівобічний піддіафраг
мальний абсцес, розкритий лапаро
томним доступом, здійснено ревізію
черевної порожнини, дренування.
Тенденції до зменшення частоти
гнійно—запальних ускладнень не
спостерігають. Гнійно—септичні ус
кладнення зумовлені госпітальною
інфекцією, особливостями захво
рювання, з приводу якого викону
ють оперативне втручання, станом
хворого, порушенням гомеостазу та
імунної реактивності. Частота ви
никнення післяопераційних усклад
нень залежить від характеру пато
логічного процесу, ступеня пору
шення гемостазу, інфекційного
агенту, тактичних та технічних по
милок. Збільшення тривалості опе
рації є одним з основних чинників
виникнення післяопераційних ус
кладнень.
Факторами ризику виникнення
післяопераційних інфекційних ус
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кладнень є: 1) фактори, що залежать
від пацієнта — вік хворого старше 70
років, гіпотрофія або ожиріння, су
путні інфекційні захворювання, он
кологічні захворювання, застосу
вання кортикостероїдів та імуносу
пресорів, алкоголізм, наркоманія,
супутні хронічні захворювання (цу
кровий діабет, хронічний запальний
процес, хронічна ниркова або пе
чінкова недостатність, недостат
ність кровообігу, хронічні неспе
цифічні захворювання легень);
2) інтраопераційні фактори — три
валість хірургічного втручання, сту
пінь ушкодження тканин під час
операції, надмірне застосування під
час операції електрокоагуляції, не
адекватний гемостаз у рані, викори
стання неякісного шовного ма
теріалу, порушення стерильності об
ладнання та інструментів, вид дре
нування рани, порушення гемоди
наміки та газообміну під час опе
рації; 3) фактори, повязані з збудни
ками — інтенсивність екзогенної та
ендогенної бактеріальної контамі
нації, вірулентність бактерій та їх
синергізм.
Лікування післяопераційних ус
кладнень було комплексним, вклю
чало усунення патологічного про
цесу, санацію та дренування черев
ної порожнини, лікування ентераль
ної недостатності та компартмент
синдрому.
Неспроможність кишкових швів
не спостерігали завдяки ретельній
герметизації лінії швів та деком
пресії травного каналу. При пошкод
женні стінки тонкої кишки наклада
ли дворядний вузловий шов з пере
важним формуванням анастомозу
кінець в кінець. За тяжкого стану

хворого формували ентеростому.
При травмі товстої кишки з пору
шенням її цілісності формували
протиприродний відхідник як пер
ший етап, спрямований на збере
ження життя пацієнта.
Для санації черевної порожнини
використовували ізотонічний роз
чин натрію хлориду до чистих про
мивних вод з заключним оброблян
ням розчином діоксидину, повідон
—йоду та декасану. В черевну по
рожнину встановлювали трубчасті
поліхлорвінілові дренажі у відлогих
місцях. Декомпресію травного кана
лу здійснювали шляхом інтубації
зондом Еббота—Зайцева — у 18 хво
рих, через ілеостому — у 5, транс
анально — у 2.
При розлитому гнійному пери
тоніті проводили пошарове заши
вання рани передньої черевної
стінки з накладанням відстрочених
швів шкіри та підшкірного прошар
ку. Доцільним є зашивання м'язово—
апоневротичного шару передньої
черевної стінки шляхом вакуум—
асистованого закриття рани.
Після операції проводили заходи
з профілактики та усунення аб
домінального компартмент синдро
му та синдрому реперфузії. Хворим
призначали адекватне знеболення,
інфузійну терапію з корекцією по
рушень водно—електролітного ба
лансу, діуретики. Для корекції ендо
теліальної дисфункції застосовували
препарати гідроксиетиленкрохма
лю, аргінін, глутамінову кислоту,
сорбілакт та реосорбілакт, через
зонд вводили ентеросгель. За тяжкої
інтоксикації внаслідок перитоніту
проводили плазмаферез. Для респі
раторної підтримки пацієнтам про

водили штучну вентиляцію легень
відповідно до концепції протектив
ної вентиляції з метою попереджен
ня вентилятор—асоційованого по
шкодження легень.
Для зменшення об'єму кишки,
прискорення відновлення мотори
ки кишечнику здійснювали активну
аспірацію вмісту шлунка та кишеч
нику, для стимулювання перисталь
тики призначали метоклопрамід та
прозерин.
Залежно від проявів синдрому
поліорганної дисфункції проводили
відповідну корекцію недостатності
функції органів за загальноприйня
тими принципами. Після релапаро
томії померли 2 хворих з розривом
печінки. Причиною смерті були
травматичний та геморагічний шок,
забій головного мозку. Післяопе
раційна летальність становила
28,5%.

ВИСНОВКИ
1. Проведення моніторингу після
операції дозволило своєчасно діаг
ностувати ускладнення і застосувати
патогенетично обгрунтоване ліку
вання.
2. При травмі органів черевної
порожнини доцільний повторний
контроль гемостазу в зоні операції.
3. При припущенні про виник
нення після операції внутрішньоче
ревної кровотечі та перитоніту по
казане виконання діагностичної ла
пароскопії.
4. Виконання релапаротомії аб
солютно показане при виникненні
перитоніту, профузної кровотечі,
прогресуванні гострої спайкової не
прохідності кишечнику.
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МЕТОД ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ
ПО ПОВОДУ ГИГАНТСКОЙ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ:
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В. В. Грубник, А. В. Малиновский
Одесский национальный медицинский университет

МЕТHOD OF LAPAROSCOPIC PLASTY
FOR A GIANT HIATAL HERNIA:
REMOTE RESULTS
V. V. Grubnik, А. V. Маlinovskiy
Оdessa National Medical University
игантская грыжа пищевод
ного отверстия диафрагмы
(ГПОД) является сложной
проблемой лапароскопиче
ской хирургии. Гигантской называ
ем ГПОД, при которой площадь пи
щеводного отверстия диафрагмы
(ПОД) превышает 20 см2 [1, 2]. Час
тота рецидивов такой грыжи состав
ляет в среднем 25%, достигая 40% [3,
4]. Аллопластика, с одной стороны,
позволившая уменьшить частоту ре
цидивов в 2 — 3 раза, с другой сторо
ны, обусловливает так называемые
"пищеводные" осложнения (дли
тельную функциональную дисфа
гию, стриктуру пищевода, аррозию
пищевода трансплантатом), частота
которых составляет 5 — 15%, дости
гая 35% [3, 5 — 7].
Цель исследования: анализ отда
ленных результатов применения
принципиально нового метода ла
пароскопической ненатяжной кар
касной аллопластики гигантской
ГПОД и метода двухслойной пласти
ки с использованием облегченного
частично рассасывающегося сетча
того трансплантата.

Г

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 94 пациента, у ко
торых диагностирована гигантская
ГПОД. У 44 пациентов (основная
группа), оперированных в 2010 —
2013 гг., применен новый метод: ал
лопластика осуществлена с помо
щью облегченного ПТФЭ транс
плантата с периферическим нити
ноловым каркасом Rebound HRD—

Реферат
Приведены сравнительные отдаленные результаты применения двух методов ла(
пароскопической аллопластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отвер(
стия диафрагмы (ГПОД): принципиально нового метода ненатяжной каркасной
аллопластики с использованием облегченного политетрафторэтиленового
(ПТФЭ) трансплантата Rebound—HRD—Hiatus hernia (основная группа — 44 паци(
ента) и двухслойной пластики с применением облегченного частично рассасыва(
ющегося трансплантата Ultrapro (контрольная группа — 50 пациентов). Отдален(
ные результаты в основной группе изучены в сроки от 36 до 61 мес, в контрольной
группе — от 10 до 48 мес. В основной группе истинный симптомный анатомичес(
кий рецидив, в том числе в сочетании с функциональными рецидивами, не наблю(
дали, в контрольной группе частота таких рецидивов составила 20%. "Пищевод(
ных" осложнений в основной группе не было, в контрольной группе у одного боль(
ного возникла длительная функциональная дисфагия.
Ключевые слова: гигантская грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; алло(
пластика; политетрафторэтиленовый трансплантат; нитинол.

Abstract
Comparative remote results of application of two methods of laparoscopic alloplasty for
a giant hiatal hernia: principally new method of nontension carcass alloplasty using
lightweight polytetrafluoroethylene transplant Rebound—HRD—Hiatus hernia (the
main group — 44 patients) and a two—layered plasty, using light—weight partially
resorbable transplant Ultrapro (control group — 50 patients). Remote results in the
main group were studied in terms from 36 to 61 mo, and in a control group — from 10
to 48 mo. In the main group a genuine symptomatic anatomic recurrence, including
those in combination with functional recurrences, was not noted, and in a control group
a rate of such recurrences have constituted 20%. "Esophageal" complications in the
main group were absent, and in a control group a durable functional dysphagia have
occurred in one patient.
Кeywords: giant hiatal hernia; аlloplasty; polytetrafluoroethylene transplant; nitinol.

Hiatus hernia, разработанного нами
совместно с фирмой Minnesota Мed
ical Development (США), защищен
ного патентом Украины 66397 и за
регистрированного для примене
ния в Украине (Свидетельство о гос
регистрации № 8431/2008 "Сетки
хирургические и системы из сеток").
Сетка трансплантата из облегченно
го (с ячейками диаметром до 3 мм) и
мягкого (толщиной 0,5 мм) ПТФЭ
нового поколения (MotifMESH,
Proxy Biomedical, США), нитиноло
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вая проволока с сечением 1 мм, мяг
кая и гибкая (рис. 1). Все это позво
лило свести к минимуму вероят
ность возникновения "пищеводных"
осложнений. Трансплантат выпуска
ется трех размеров: 5,5 × 6,0 см, 4,5 ×
5,5 см и 4,0 × 4,5 см. Периферичес
кий каркас, повторяя форму ПОД,
позволяет осуществить ненатяжную
пластику дефекта и избежать дефор
мации свободного переднего края
трансплантата, что препятствует
возникновению рецидива. Транс
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плантат вводили через троакар диа
метром 10 мм, свернутый "трубоч
кой", в брюшной полости он рас
правлялся благодаря памяти формы
каркаса, и его фиксировали к обеим
ножкам диафрагмы (или краям гры
жевого дефекта при атрофии но
жек) позади пищевода 3 — 5 узловы
ми швами нерассасывающимися
нитями (рис. 2). Для полного закры
тия грыжевого дефекта у 29 боль
ных дополнительно выполнена пе
редняя крурорафия. Всем больным
производили фундопликацию по
Ниссену с фиксацией манжеты к ди
афрагме так, чтобы она изолировала
трансплантат от контакта с пищево
дом. Площадь ПОД в основной груп
пе составляла 21,7 — 75,4 см2, в сред
нем (37,5 ± 15,6) см2 (табл. 1).
В контрольную группу включены
50 пациентов, оперированных в пе
риод с 2001 по 2011 г. по оригиналь
ной методике двухслойной пласти
ки с использованием облегченного
частично рассасывающегося сетча
того
трансплантата
Ultrapro
(Ethicon). Ключевым моментом пла
стики
является
расположение
трансплантата треугольной формы
позади ножек диафрагмы так, чтобы
его край не контактировал с пище
водом, с последующей крурорафи
ей, закрывающей трансплантат [3].
Площадь ПОД составила 20,3 — 64,7
см2, в среднем (26,9 ± 8,7) см2.
Группы достоверно не различа
лись по большинству показателей.
Методы исследования включали
применение опросников симпто
мов, рентгенологическое, эндоско
пическое исследование, суточный
внутрипищеводный рН—монито
ринг. На основании этих данных,
согласно оригинальной классифи
кации [3], проанализированы раз
личные виды неудовлетворитель
ных результатов. Из них наиболее
важными были: истинный симптом
ный анатомический рецидив, само
стоятельно или в сочетании с функ
циональным рецидивом, все симп
томные анатомические рецидивы
(сумма предыдущих двух показате
лей), симптомный функциональ
ный рецидив, длительная функцио
нальная дисфагия (или дисфагия
без стриктуры пищевода), стрикту
ра пищевода. Наличие таких ослож
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Рис. 1.
Облегченный ПТФЭ трансплантат
с периферическим нитиноловым
каркасом.

Рис. 2.
Фиксация трансплантата.

нений значительно ухудшает каче
ство жизни пациентов, часто требу
ет выполнения повторных опера
ций или пожизненной медикамен
тозной терапии. Статистическая об
работка данных проведена с помо
щью программы Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты лечения в основной
группе изучены в сроки от 36 до 61
мес, в среднем (47,0 ± 7,8) мес у 40
(90,9%) пациентов, в контрольной
группе — от 10 до 48 мес, в среднем
(28,0 ± 9,8) мес, у всех пациентов.
Частота истинных анатомичес
ких рецидивов и истинных симп
томных анатомических рецидивов в
сочетании с функциональными до
стоверно различалась (табл. 2).
Сумма этих показателей, то есть час
тота всех симптомных анатомичес
ких рецидивов, в контрольной груп
пе составила 20%, в основной группе
таких рецидивов не было (p =

Òàáëèöà 1.

0,0018). Это доказывает, что новый
метод ненатяжной каркасной плас
тики эффективнее стандартной ал
лопластики в плане профилактики
рецидивов. В то же время, длитель
ной функциональной дисфагии в
основной группе не было, в кон
трольной группе такое осложнение
возникло у одного больного. Стрик
туру пищевода в обеих группах не
наблюдали. В контрольной группе у
одного больного выполнена по
вторная операция по поводу симп
томного анатомического рецидива
в сочетании с функциональным.
По данным литературы, частота
рецидивов после лапароскопичес
кой пластики больших и гигантских
ГПОД составляет в среднем 25,5%,
достигая 40% [3, 4]. В проспективных
рандомизированных исследовани
ях доказано, что снизить этот пока
затель можно только с помощью
сетчатых трансплантатов [3, 7, 8].
Наименьшая частота рецидивов от
мечена при применении жестких

Ïðåäîïåðàöèîííûå äàííûå â ãðóïïàõ

Ïîêàçàòåëü

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
êîíòðîëüíîé
(n = 44)
(n = 50)

p

Âîçðàñò, ëåò (x ± m)
54,2 ± 8,2
50,6 ± 10,9
0,0080
Ïîë, ì/æ
15/29
22/28
0,3265
2
Èíäåêñ ìàññû òåëà, êã/ì (x ± m)
30,4 ± 4,0
30,3 ± 4,9
0,6493
Ðèñê ASA, I/II
23/21
32/18
0,2495
Ïëîùàäü ÏÎÄ, ñì2 (x ± m)
37,5 ± 15,6
26,9 ± 8,7
< 0,0001
Òèï ãðûæè, II/III/IV
6/37/1
9/38/3
0,5643
Âèä ãðûæè, ÑÒÆ/ÒÆ
39/5
42/8
0,5159
Ïðèìå÷àíèå.
ÑÒÆ – ñóáòîòàëüíî–æåëóäî÷íàÿ ãðûæà; ÒÆ – òîòàëüíî–
æåëóäî÷íàÿ ãðûæà.
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Òàáëèöà 2.

Ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ â ãðóïïàõ
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
êîíòðîëüíîé
àáñ.
%
àáñ.
%

Ïîêàçàòåëü

Ñèìïòîìû ðåöèäèâà (èçæîãà, áîëü, âíåïèùåâîäíûå)
Èñòèííûé àíàòîìè÷åñêèé ðåöèäèâ ïî äàííûì ðåíòãåíîñêîïèè
(ñèìïòîìíûé/áåññèìïòîìíûé)
Ëîæíûé àíàòîìè÷åñêèé ðåöèäèâ ïî äàííûì ðåíòãåíîñêîïèè
Ðåôëþêñ–ýçîôàãèò
Ôóíêöèîíàëüíûé ðåöèäèâ ïî äàííûì ýíäîñêîïèè è pH–ìåòðèè
(ñèìïòîìíûé/áåññèìïòîìíûé)
Èñòèííûé ñèìïòîìíûé àíàòîìè÷åñêèé ðåöèäèâ â ñî÷åòàíèè
ñ ôóíêöèîíàëüíûì ðåöèäèâîì
Âñå ñèìïòîìíûå àíàòîìè÷åñêèå ðåöèäèâû
Äëèòåëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ äèñôàãèÿ
Ñòðèêòóðà ïèùåâîäà
Ïîâòîðíûå îïåðàöèè
полипропиленовых сеток (напри
мер, Prolene, Ethicon) и композит
ных ПТФЭ трансплантатов старого
поколения на основе полипропиле
на (например, DualMesh, Gore) [3, 5,
7]. Однако из—за их жесткости они
могут обусловливать "пищеводные"
осложнения с частотой 5 — 15%, до
35% [3, 5 — 7]. Существующие сего
дня бесклеточные дермальные го
мо— или ксенотрансплантаты (на
пример, Surgisis, Cook) при гигант
ских ГПОД не применимы, посколь
ку, по данным литературы, частота
рецидивов при их использовании
сопоставима с таковой после круро
рафии — 50 — 60% [3, 8]. Облегчен
ные частично рассасывающиеся
трансплантаты (например, Ultrapro,
Ethicon), занимают "золотую" сере
дину в плане соотношения частоты
рецидивов и "пищеводных" ослож
нений при больших грыжах [3, 5].
Однако частота симптомных анато
мических рецидивов при их ис
пользовании составляла до 20%, что
неприемлемо. Поэтому ведутся по
иски оптимального метода пласти
ки гигантских ГПОД.
Полагаем, что, с учетом атрофии
тканей диафрагмы, всегда присутст
вующей при гигантских ГПОД, опе
рация должна соответствовать кон
цепции ненатяжной пластики. При
этом сам трансплантат, точнее, его
свободный (ни к чему не фиксиро
ванный) передний край не должен
деформироваться. Деформация пе
реднего края трансплантата создает
пространство между ним и пищево
дом, через которое в средостение

2
–

5
–

12
7 (6/1)

24
14

0,0122
0,0134

2
1

5
2,5

2
5

4
10

0,6030
0,3265

3 (2/1)

7,5

2 (2/0)

4

0,3943

–

–

4

8

0,0901

–
–
–
–

–
–
–
–

10
1
–
1

20
2
–
2

0,0018
0,5556
–
0,5556

пролабирует желудок, возникает
анатомический рецидив. Также иде
альный трансплантат для пластики
гигантских грыжевых дефектов дол
жен соответствовать требованиям
"легкости" и неадгезивности. Всем
этим требованиям соответствует
предложенный нами трансплантат.
При его применении в основной
группе не наблюдали ни истинных
анатомических рецидивов, ни "пи
щеводных" осложнений, что являет
ся основным достижением метода.
Подобные результаты получены
впервые.
В контрольной группе симптом
ные анатомические рецидивы воз
никли у 20% больных, то есть разли
чия достоверны.
С учетом исходных размеров
грыжи, возникновение ложных ана
томических рецидивов (размером
до 2 см, не сопровождавшихся
симптомами и не увеличивавшихся
в период наблюдения) у 2 больных
является закономерным и не дис
кредитирует новую методику, что
соответствует данным литературы
[9, 10]. В контрольной группе лож
ные анатомические рецидивы воз
никли у 2 больных, различия недо
стоверны. Появление у 3 больных
основной группы функциональных
рецидивов (у 2 — симптомных, хо
рошо поддающихся консерватив
ной терапии, у 1 — бессимптомно
го) было обусловлено недостаточ
ной функцией фундопликационной
манжеты, то есть не имело отноше
ния к самой аллопластике. В кон
трольной группе функциональные
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рецидивы отмечены у 2 больных,
различия недостоверны.
Дополнительным преимущест
вом нового метода является просто
та фиксации трансплантата: как
правило, использовали 3 шва, мак
симум — 5. В итоге, продолжитель
ность фиксации составила в сред
нем около 25 мин, что сопоставимо
с таковой при использовании дру
гих методик [3]. Исходя из обнаде
живающих результатов этого ретро
спективного исследования, мы
предприняли аналогичное проспек
тивное рандомизированное иссле
дование ("GIANT", № NCT01780285 в
международном реестре "Clinical
trials.gov"), завершение которого
планируется в 2017 г.

ВЫВОДЫ
1. Применение метода ненатяж
ной каркасной аллопластики по по
воду гигантской ГПОД позволило
избежать истинных анатомических
рецидивов и "пищеводных" ослож
нений в отдаленном периоде на
блюдения (от 3 до 5 лет), при ис
пользовании двухслойной пластики
с применением облегченного час
тично рассасывающегося транс
плантата симптомные анатомичес
кие рецидивы возникли у 20% боль
ных.
2. Метод технически не сложен,
существенно не увеличивает про
должительность операции.
3. Эффективность метода будет
оценена в проспективном рандоми
зированном исследовании.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ
ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ
АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ
С. І. Саволюк, М. Ю. Крестянов, В. М. Лисенко, О. А. Потапов, А. Ю. Глаголєва
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

ESTIMATION OF THE PATIENTS QUALITY
OF LIFE AFTER PERFORMANCE OF LAPAROSCOPIC
PREPERITONEAL ALLOHERNIOPLASTY
S. І. Savolyuk, М. Yu. Кrestyanov, V. М. Lysenko, О. А. Potapov, А. Yu. Glagoleva
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
світі щороку виконують по
над 20 млн операцій пахвин
ної герніопластики, тобто
від 100 до 300 операцій на
100 000 населення [1].
У Великій Британії у 2011 — 2012
рр. виконані 67 722 операції пер
винної пахвинної герніопластики,
загальна тривалість госпіталізації 39
919 днів, при цьому 92% пацієнтів
були чоловіки [2]. У США до 15% опе
рацій пластики виконують з вико
ристанням лапароскопічного або
тотально екстраперитонеального
методу [3], частота таких втручань
щороку збільшується [4].
Історія хірургічного лікування
грижі налічує майже 250 років, в еру
застосування натяжної пластики до
1888 р. частота рецидивів наближа
лася до 100% [5]. У 1889 р. E. Bassini
оприлюднив дослідження "Nuovo
metodo operativo per la cura radicale
dell'ernia inguinale" і запропонував
власний спосіб виконання пахвин
ної герніопластики, названий його
ім’ям; впровадження цього методу
забезпечило зменшення частоти ре
цидивів до 10% [5, 6].
На сучасному етапі розвитку
хірургії натяжну пластику застосо
вують дедалі менше з огляду на пато
генетичні чинники формування
грижі. Відповідно до рекомендацій
Європейської асоціації герніологів
(ЕНS, 2007), у пацієнтів віком старше
18 років під час планових оператив
них втручань рекомендують вико
нувати герніопластику з викорис
танням алопротеза як за уні—, так і
білатеральної грижі [7]. Незалежно

У

Реферат
Проаналізовані показники якості життя (ЯЖ) 39 пацієнтів до та після виконання
трансабдомінальної преперитонеальної алогерніопластики з використанням
поліпропіленового протеза 3DMAX™ Light Mesh фірми "Bard" без додаткової
фіксації. ЯЖ оцінювали за шкалою комфорту Carolinas (CCS) та візуальною анало(
говою шкалою болю (VAS). Суб'єктивні відчуття, оцінені перед операцією, до(
стовірно корелювали з прогресуванням дискомфорту через 2 тиж за більшої суми
балів під час вихідного опитування та задоволенням пацієнтів через 6 тиж після
операції. Наявність супутніх захворювань суттєво впливала на збереження інгвіно(
динії в першій кінцевій точці.
Ключові слова: лапароскопічна герніопластика; електрозварювання біологічних
тканин; хронічний пахвинний біль; якість життя.

Abstract
The quality of life indices were estimated in 39 patients before and after conduction of
transabdominal preperitoneal allohernioplasty, using polypropylene prosthesis
3DMAX™ Light Mesh of "Bard" firm without additional fixation. Quality of life was esti(
mated in accordance to Carolinas comfort scale (CCS) and visual analogous pain scale
(VAS). Preoperative subjective sensations are trustworthily correlated with discomfort
progress in 2 weeks, while registering the enhanced sum of points in accordance to the
output questioning of the patients in 6 weeks postoperatively. Presence of concurrent
diseases have essentially impacted preservation of іnguinodynia in first terminal point.
Кeywords: laparoscopic hernioplasty; еlectric welding of biological tissues; chronic
inguinal pain; quality of life.

від обраного способу оперативного
втручання, частота рецидивів стано
вить 5 — 10%; у спеціалізованих гер
ніологічних центрах — 1 — 2% [8].
При зменшенні частоти рециди
вів до максимально можливої завдя
ки наявній матеріальній базі та вдос
коналенню технічного забезпечен
ня на перше місце вийшла проблема
ЯЖ після виконання герніопласти
ки, оскільки більшість пацієнтів пра
цездатного та репродуктивного віку.
Незважаючи на те, що вдалося змен
шити частоту рецидивів, у країнах
Євросоюзу щороку інгвінодинію
діагностують у 40 000 — 80 000 хво
рих [7]. При цьому пацієнти скар
жаться на обмеження фізичної та
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соціальної активності, порушення
сну, зниження працездатності, пси
хологічний дистрес. За даними ран
домізованого дослідження, через 2
роки після виконання 750 операцій
лапароскопічної та відкритої гер
ніопластики частота хронічного бо
лю становила відповідно 24,3 та
29,5%, через 5 років — 18,1 та 20,1%,
при цьому 4,3% пацієнтів після лапа
роскопічної пластики та 3,7% — від
критого втручання з приводу болю
лікували у спеціалізованих клініках
[9].
Сьогодні не існує чіткого визна
чення терміну "інгвінодинія", проте,
більшість авторів виділяють первин
ний пахвинний біль (ППБ), не
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пов'язаний з раніше виконаним опе
ративним втручанням (зокрема,
після надмірних занять спортом,
при розтягненні зв'язок, професій
ному перевантаженні), та вторин
ний пахвинний біль (ВПБ), що ви
никає після хірургічного втручання
(постгерніопластичний та після ор
топедичних операцій).
ППБ може виникати внаслідок
дегенеративних змін крижово—клу
бового з'єднання та міжхребцевих
дисків, тораколюмбарного синдро
му, ураження кульшового суглоба,
стресових переломів кісток таза,
компресійної нейропатії тощо. Гаст
роентерологічні, урологічні та гіне
кологічні захворювання, зокрема,
дивертикуліт, запальні захворюван
ня кишечнику, спайкова хвороба
очеревини, орхіт, простатит, ендо
метріома, ендометріоз тощо також
можуть спричиняти пахвинний біль.
Постгерніопластичний біль мо
же бути ноцицептивним (зумовле
ним активацією ноцицепторів через
пошкодження тканин або запальну
реакцію) та невропатичним, внаслі
док прямого пошкодження нерва
через контакт з сіткою або защем
лення швами, скобками, такерами, а
також згортання та деформації сітки
або наявність мешоми. На практиці
біль після герніопластики зумовле
ний: а) імплантованим матеріалом
(сіткою, такерами або швами); б) не
адекватним вправлянням грижі; в)
не виявленою ліпомою чи грижею.
На жаль, у багатьох ситуаціях реци
дивна грижа є наслідком неадекват
ної первинної герніопластики [10].
Частота виникнення хронічного
постгерніопластичного болю ста
новить 11% [11].
Мета дослідження: порівняти по
казники ЯЖ пацієнтів до та після
операції лапароскопічної трансаб
домінальної
преперитонеальної
алогерніопластики.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 39 пацієнтів, які скар
жились на дискомфорт або на
явність больового синдрому в пах
винній ділянці та яким планували
виконання лапароскопічної ало
герніопластики на клінічних базах
кафедри хірургії та судинної хірургії
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в період з 2013 по 2015 р. Всі опе
рації виконані у плановому порядку.
Чоловіків було 36 (92,3%), жінок — 3
(7,7%). Оперативні втручання здій
снювали як під загальним, так і
регіонарним знеболенням. Вік паці
єнтів від 22 до 77 років, у середньому
(48 ± 2,61) року.
Критеріями включення у дослід
ження були: вік від 18 до 80 років, на
явність унілатеральної первинної
пахвинної грижі, класифікованої за
рекомендаціями EHS та інтраопе
раційною класифікацією типів
грижі (за L. M. Nyhus, 1993) [12].
У 9 пацієнтів діагностовані су
путні захворювання, що супровод
жувалися больовим синдромом у па
хвинній ділянці (остеохондроз, сак
роілеїт, ентезопатія або тендиніт), а
також ідіопатична інгвінодинія.
У дослідження не включали хво
рих за індексу маси тіла понад 35
кг/м2, наявності асциту, водянки
яєчка, моноорганної чи поліорган
ної недостатності, а також відмови
від участі у дослідженні.
Всім хворим з метою стандарти
зації під час виконання трансабдо
мінальної лапароскопічної герніо
пластики використовували поліпро
піленовий протез 3DMAX™ Light
Mesh фірми "Bard", що не потребує
додаткової фіксації після його
імплантації у преперитонеальний
простір. Залежно від антропомет
ричних даних хворого, що встанов
лювали до та під час операції, обира
ли розміри імпланта від 10,8 × 15,7
см (L) до 12,4 × 17,3 см (XL), що за
безпечувало надійне перекриття
елементів myopectineal orifice або
"слабких" місць пахвинної ділянки.
Краї очеревини над сітчастим ім
плантом з'єднували за технологією
електрозварювання
біологічних
тканин з використанням апарата
ЕКВЗ — 300.
Ускладнення аналізували за кла
сифікацією післяопераційних ус
кладнень Clavien—Dindo.
Хронічний постгерніопластич
ний біль діагностували за тривалості
болю понад 3 міс після операції.
Для оцінки ЯЖ пацієнтів після
герніопластики використовували
CCS та VAS. CCS є валідованим за
шкалою Лайкарта опитувальником,
розробленим спеціально для оцінки

ЯЖ після алогерніопластики; він
дозволяє стратифікувати пацієнтів
за задоволенням після операції та
навіть виявити рецидив [13]. Крім
CCS та VAS, у дослідженні використо
вували модифіковану версію опиту
вальника (МCCS), з якої виключене
питання щодо відчуття наявності
сітки, для порівняльного аналізу на
слідків герніопластики стосовно ЯЖ
після оперативного втручання та ви
явлення факторів ризику незадово
лення пацієнтів у віддаленому пері
оді.
Пацієнтам пропонували запов
нити опитувальник MCCS до опе
рації. Для спрощення подальшого
аналізу та клінічного групування за
вираженістю симптомів пацієнти
розподілені на групи залежно від
кількості балів за CCS та MCCS: а)
безсимптомні (1 — 5 балів); б) з від
чуттям легкого дискомфорту (15 —
25 балів); в) з помірно вираженими
больовими відчуттями (37 — 47
балів); г) з вираженим больовим
синдромом (57 — 69 балів). За тяж
кістю симптомів перед операцією, а
також в обох кінцевих точках групи
аналізували з використанням дис
персійного аналізу (ANOVA) для
підтведження значущих відміннос
тей між ними.
За опитувальником МCCS оціню
вали ЯЖ пацієнтів до, через 2 і 6 тиж
після операції. Для дослідження пре
диктивної цінності та користі при
клінічному застосуванні передопе
раційного опитування за МCCS ко
горти симптомів аналізували мето
дом бінарної логістичної регресії: а)
через 2 тиж — за прогресуванням
дискомфорту у порівнянні з таким
перед операцією; б) через 6 тиж — за
задоволенням або незадоволенням
ЯЖ з огляду на наявність больового
синдрому. За шкалою VAS показники
оцінювали до операції, через 7 і 14
діб та 6 тиж.
Статистичне опрацювання да
них здійснене за допомогою про
грамного забезпечення IBM SPSS v.
23.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх пацієнтів виконано транс
абдомінальну алогерніопластику з
реконструкцією дефекту очеревини
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шляхом зварювання. У 17 (43,6%)
хворих діагностовано грижу ІІІ А ти
пу, у 15 (38,5%) — ІІІ В типу, у 7
(17,9%) — II типу (за класифікацією
L. M. Nyhus); за EHS L1 — відзначено у
8 (20,5%), L2 — в 11 (28,2%), L3 — у 5
(12,8%), M1 — у 3 (7,7%), M2 — у 5
(12,8%), M3 — у 7 (18%).
Тривалість оперативного ліку
вання у середньому становила (78,0
± 5,3) хв. Після операції ускладнення
І та ІІІ—V класу (за Clavien—Dindo)
не відзначали, ІІ класу — виникли у 3
(7,7%) пацієнтів. Рівень больових
відчуттів (за шкалою VAS) до опе
рації становив у середньому (4,0 ±
0,7) бала.
З усіх пацієнтів, яких опитували
за MCCS до операції, 34 (87,2%) за
повнили форму CCS через 2 тиж, 29
(74,4%) — під час контрольного ог
ляду через 6 міс. Кількість балів у
відсотках від максимального зна
чення до операції становила від 20
до 92%, медіана 30,7%, у середньому
38%; через 2 тиж — від 0,89 до 38,3%,
медіана 4,35%, у середньому 9%; че
рез 6 міс — від 1 до 16%, медіана 3%, у
середньому 3,76%. Розподіл пред
ставлений у таблиці.
За даними дисперсійного аналізу
спостерігали значне покращення
динаміки больового симдрому
(р<0,001) у пацієнтів після ало
герніопластики у кожній наступній
кінцевій точці у порівнянні з ви
хідними даними.
Прогнозування прогресування
дискомфорту через 2 тиж після
операції залежно від суми балів під
час вихідного опитування. Пацієн
тів, які скаржилися на збільшення
вираженості больового синдрому
через 2 тиж у порівнянні з такою до
операції, порівнювали з тими, хто
відзначив зменшення інтенсивності
болю, методом бінарної логістичної
регресії. Встановлено достовірну ко
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реляцію між сумою балів до опе
рації, наявністю супутніх захворю
вань та суб'єктивними відчуттями
після операції. Співвідношення шан
сів (СШ) прогресування диском
форту через 2 тиж за більшої суми
балів при вихідному опитуванні ста
новило 1,658 (95% ДІ 0,658 — 4,526).
Наявність супутніх захворювань
суттєво впливала на вираженість бо
льових відчуттів за даними опиту
вання у першій кінцевій точці: СШ
18,00 (95% ДІ 2,69 — 14,02).
Прогнозування вірогідності не
задоволення пацієнтів через 6 міс
після операції. Пацієнтів, які були за
доволені або незадоволені результа
том через 6 міс після операції, також
порівнювали методом бінарної
логістичної регресії. Ступінь дис
комфорту, оцінений за MCCS перед
операцією, був значущим предикто
ром задоволення пацієнтів у другій
кінцевій точці, СШ 1,15 (95% ДІ 1,03
— 1,29).
Через 1 тиж після операції від
значене збільшення інтенсивності
неприємних відчуттів за шкалою
VAS у середньому (7,0 ± 0,6) бала, що,
вірогідно, зумовлене відчуттям наяв
ності сітки, з подальшим стійким
зменшенням показника до (2,0 ± 0,6)
бала — через 14 діб та (1,0 ± 0,7) бала
— через 6 тиж.
Вираженість больового синдро
му до операції, яку оцінювали за
MCCS, дозволяє передбачити післяо
пераційні суб'єктивні відчуття у
пацієнтів після виконання герніоп
ластики. Цей висновок дуже важли
вий у клінічній практиці для грамот
ного консультування пацієнтів з
роз'ясненням можливості появи
симптомів у ранні та віддалені стро
ки після операції. Крім того, отри
мані за опитувальниками MCCS та
CCS дані дозволяють обрати опти
мальну тактику подальшого ведення
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пацієнтів з огляду на тривалість,
інтенсивність больових відчуттів,
можливість їх зменшення шляхом
призначення нестероїдних проти
запальних препаратів, порушення
працездатності.
Наявність супутніх захворювань
(гінекологічних, неврологічних, ор
топедичних тощо) є незалежним
чинником збереження інгвінодинії
після здійснення лапароскопічної
герніопластики.
Ожиріння, рецидивна грижа, на
явність контралатеральної грижі
підвищують ризик прогресування
дискомфорту після операції [14],
проте, у цьому дослідженні предик
тивну роль цих чинників не аналізу
вали. За даними літератури, у паці
єнтів молодого віку виникнення
після операції дискомфорту, асоці
йованого з протезом, або синдрому
хронічного пахвинного болю більш
вірогідне, ніж у пацієнтів старшого
віку. Це доведено у великому епіде
міологічному дослідженні, проведе
ному в Данії, за результатами якого
прогностичним чинником виник
нення пахвинного болю після опе
рації є вік до 65 років [15].
Диференціювання первинної та
вторинної інгвінодинії є проблем
ним через відсутність чітких реко
мендацій в рамках мультидисциплі
нарного підходу до цієї патології.
Необхідне проведення проспектив
них рандомізованих контрольова
них досліджень для уточнення про
відних факторів виникнення больо
вого синдрому після герніопластики
для оптимізації ведення пацієнта з
метою забезпечення максимально
високої ЯЖ та продуктивної працез
датності.
Кількісна передопераційна оцін
ка пахвинного болю дозволяє до
стовірно визначити вірогідність
збереження дискомфорту на різних
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етапах післяопераційного періоду.
СШ прогресування дискомфорту че
рез 2 тиж за більшої суми балів при
вихідному опитуванні становило
1,658 (95% ДІ 0,658 — 4,526). На
явність супутніх захворювань суттє
во впливала на збереження больо
вих відчуттів за даними опитування
у першій кінцевій точці, СШ 18,00
(95% ДІ 2,69—14,02). Ступінь дис
комфорту, оцінений за MCCS перед

операцією, є значущим предикто
ром задоволення пацієнтів у другій
кінцевій точці, СШ 1,15 (95% ДІ 1,03
— 1,29). Через 1 тиж після операції
відзначене збільшення інтенсив
ності неприємних відчуттів за шка
лою VAS, у середньому до (7 ± 0,6) ба
ла з подальшим стійким зменшен
ням показника до (2 ± 0,6) бала — че
рез 14 діб та (1 ± 0,7) бала — через 6
тиж.

Зважаючи на кореляцію ЯЖ паці
єнтів після виконання лапароско
пічної трансабдомінальної препе
ритонеальної алогерніопластики за
вихідного рівня інгвінодинії та наяв
ності супутніх захворювань, при от
риманні поінформованої згоди до
цільно попереджати пацієнтів про
можливість збереження пахвинного
больового синдрому після опера
тивного втручання.
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Военно—медицинский клинический центр Южного региона, г. Одесса,
Одесский национальный медицинский университет

APPLICATION OF VIDEOLAPAROSCOPY
IN A FIELD MILITARY HOSPITAL
М. А. Каshtalyan, V. Yu. Shapovalov, E. N. Khoroshun, О. S. Gerasimenko, R. V. Yenin
Military—Medical Clinical Centre of Southern Region, Odessa,
Оdessa National Medical University
последние годы отмечено
стремительное развитие пе
редовых медицинских тех
нологий, в частности, эндо
видеохирургии. Преимуществом
этого направления является малая
травматичность вмешательства, ис
черпывающая диагностика, умень
шение сроков нетранспортабельно
сти пациентов. В литературе есть со
общения о применении видеоэндо
скопии при травме брюшной и
грудной полостей в мирное время
[1, 2]. Также имеются единичные со
общения о применении лапароско
пии при боевой хирургической
травме в военных госпиталях 3—4—
го уровня (на этапе специализиро
ванной помощи и специализиро
ванного лечения) [3 — 5]. Сообще
ний о применении эндовидеохи
рургии в госпиталях 2—го уровня
(на этапе квалифицированной по
мощи) нами не найдено [6].
Современные вооруженные кон
фликты характеризуются измене
нием видов применяемого оружия,
ведения боевых действий, широким
применением оружия массового по
ражения. В связи с этим величина
санитарных потерь значительно
превышает таковую в локальных
конфликтах прошлого столетия, а
повреждения, как правило, множе
ственные, сочетанные и комбини
рованные, что обусловливает высо
кую летальность [4, 6, 7]. Также отме
чено увеличение травматизма в Ук
раине вследствие гражданских кон
фликтов, террористических актов,
техногенных катастроф и природ
ных катаклизмов [6, 7].

В

Реферат
В мобильном госпитале в полевых условиях у 62 пациентов выполнены видеоэн(
доскопические операции по поводу различных повреждений и заболеваний орга(
нов брюшной полости. Это позволило у 20 пострадавших избежать выполнения
напрасной лапаротомии. У 11 из них устранены повреждения, в том числе у 3 —
при сочетанных ранениях груди и живота, у 6 — изолированном ранении живота.
Диагностическая лапароскопия выполнена у 5 пострадавших при закрытой трав(
ме живота и сомнительных результатах лапароцентеза, у 6 — при непроникающих
огнестрельных ранениях. При массовом поступлении раненых возможности ле(
чебной лапароскопии ограничены.
Ключевые слова: ранение живота; видеолапароскопия; полевой госпиталь.

Abstract
In a mobile hospital whilw a field conditions videoendoscopic operations for various
damages of abdominal organs and diseases were performed in 62 patients. This have
permitted to avoid performance of ineffective laparotomy in 20 injured persons. In 11 of
them the injuries were repaired, including in 3 — while thoraco—abdominal woundings
present, and in 6 — in isolated abdominal wounding. Diagnostic laparoscopy was per(
formed in 5injured persons, suffering closed abdominal trauma and doubtful results of
laparocentesis, and in 6 — in nonpenetrating gun—shot woundings. In a mass admit(
tance of the wounded patients the treatment laparoscopy possibilities are restricted.
Кeywords: abdominal wounding; videolaparoscopy; field hospital.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оказания квалифицирован
ной хирургической помощи ране
ным и пострадавшим в зоне кон
фликта в начале июня 2014 г. были
развернуты мобильные госпитали. В
мобильном госпитале впервые в Ук
раине начали применять видеолапа
роскопию в полевых условиях, как
при ранениях и травмах органов
брюшной полости, так и при их за
болеваниях.
В состав хирургического отделе
ния мобильного госпиталя введены
специалисты (врачебно—сестрин
ские бригады), владеющие как стан
дартной, так и лапароскопической
техникой, а также узкие специалис
ты (нейрохирург, сосудистый и то
ракальный хирурги, уролог, травма
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толог, гинеколог и др.), что позволи
ло оказывать специализированную
помощь в полевых условиях.
Оперативные вмешательства вы
полняли с использованием универ
сального комплекса для эндовидео
хирургии "ЭКОНТ—КОМПЛЕКС"
(Украина), высокочастотного хи
рургического аппарата с аргоно—
плазменной коагуляцией ARGO
3000 фирмы "Зоринг" (Германия).
В хирургическом отделении ви
деоэндоскопические операции вы
полнены у 62 пациентов по поводу
различных повреждений и заболе
ваний органов брюшной полости.
Возможность применения лапа
роскопического оборудования за
висела от медико—тактической об
становки (прежде всего — числа по
ступающих раненых). При массо
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вом поступлении раненых возмож
ности этапа ограничены, поэтому
лечебную лапароскопию применя
ли значительно реже.
Видеолапароскопия при повреж
дениях органов живота и таза вы
полнена у 23 пациентов, из них у 18
— при огнестрельных ранениях, у 5
— при закрытой травме. Заболева
ния органов брюшной полости диа
гностированы у 39 пациентов, у 16
из них установлен предваритель
ный диагноз острого аппендицита, у
20 — острого холецистита, у 1 — ра
ка головки поджелудочной железы с
обтурационной желтухой, у 2 —
перфорация полых органов брюш
ной полости.
Видеолапароскопию применяли
при нечеткости клинических при
знаков, для исключения поврежде
ния органов брюшной полости,
особенно при сочетанных ранени
ях груди и живота, чтобы избежать
открытой операции на двух полос
тях, если позволяла обстановка (не
было массового поступления ране
ных).
При госпитализации раненых с
явными клиническими признаками
разлитого перитонита от лапаро
скопии воздерживались, выполняли
лапаротомию.
Характеристика выполненных
лапароскопических вмешательств
представлена в таблице.
Из 18 пострадавших с огнест
рельными ранениями живота у 12 —
ранение было проникающим, у 6 —
непроникающим.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По поводу проникающего ране
ния у 1 пациента выполнено лапа
роскопическое зашивание ран диа
фрагмы и желудка, у 4 — оконча
тельная остановка кровотечения из
ран печени с применением электро
коагуляции и аргоно—плазменной
коагуляции, у 3 — лапароскопичес
кое зашивание разрывов брыжейки
тонкой кишки, у 1 — лапароскопи
чески—ассистированная резекция
тонкой кишки.
У 3 пациентов применена кон
версия в лапаротомию по поводу
разлитого перитонита в поздние
сроки, необходимости интубации
тонкой кишки. У 6 пациентов про
никающее огнестрельное ранение
исключено по данным диагностиче
ской лапароскопии, которая также
выполнена у 5 пациентов при за
крытой травме живота. Применение
видеолапароскопии позволило из
бежать выполнения напрасной ла
паротомии у 20 пострадавших, в том
числе у 3 — при сочетанных ране
ниях груди и живота, у 5 —закрытой
травме живота и сомнительных ре
зультатах лапароцентеза.
В боевых условиях приходилось
лечить пациентов по поводу острых
заболеваний органов брюшной по
лости: у 10 больных выполнена ла
пароскопическая аппендэктомия по
поводу острого аппендицита; у 2 —
лапароскопия, резекция участка
подвздошной кишки с дивертику
лом в 3/4 по Мельникову по поводу

дивертикула Меккеля, дивертикули
та; у 3 пациенток — при лапароско
пии обнаружена апоплексия яични
ка, гемоперитонеум, выполнена ла
пароскопическая резекция яичника;
у 1 — выполнены лапароскопия, са
нация и дренирование сальниковой
сумки и брюшной полости по пово
ду острого панкреатита, разлитого
ферментного перитонита. У 20 па
циентов выполнена лапароскопиче
ская холецистэктомия по поводу
желчнокаменной болезни, острого
калькулезного холецистита; у 1 —
лапароскопическая холецистосто
мия по поводу рака головки подже
лудочной железы, обтурационной
желтухи; у 2 — при лапароскопии
обнаружена перфорация язвы ДПК,
выполнены лапароскопическое за
шивание перфоративной язвы, са
нация и дренирование брюшной
полости.
Проводим дальнейшую работу в
направлении применения лапаро—
торакоскопических
технологий
при боевой хирургической травме
на 2—м уровне оказания хирургиче
ской помощи (в полевых мобиль
ных госпиталях).

ВЫВОДЫ
1. Максимальное приближение
специализированной хирургичес
кой помощи к очагу санитарных по
терь позволяет улучшить результаты
лечения раненых.
2. Применение эндовидеохирур
гической техники в полевых усло
виях при боевой хирургической
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травме живота позволило избежать
выполнения напрасной лапарото
мии у 20 пострадавших.

3. Использование эндовидеохи
рургических методов в полевых во
енных госпиталях зависит от меди

ко—тактической обстановки, при
массовом поступлении раненых их
возможности ограничены.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНДАЗОЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
М. Е. Ничитайло, Л. М. Булик
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

APPLICATION OF GRANDAZOL IN PROPHYLAXIS
AND TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS
AFTER LAPAROSCOPIC OPERATIONS
М. Е. Nichitaylo, L. М. Bulik
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
ак показывает клиническая
практика, большинство вос
палительных заболеваний
органов брюшной полости
и малого таза обусловлены полива
лентной аэробной и анаэробной
микрофлорой. Идентичную микро
флору, как правило, выявляют и при
возникновении гнойных осложне
ний после реконструктивных опе
ративных вмешательств на желчных
протоках. В течение длительного
времени доминирующее место в
профилактике гнойных осложне
ний после оперативных вмеша
тельств по поводу острого холецис
тита, холедохолитиаза, рубцовой
стриктуры желчных протоков зани
мали цефалоспорины (цефопера
зон, гепацеф комби). В настоящее
время резистентность возбудителей
инфекций к антибиотикам все чаще
заставляет специалистов констати
ровать недостаточную эффектив
ность цефалоспоринов, необходи
мость применения препаратов, спо
собных повысить эффективность
антибактериальной терапии. Это
особенно актуально при обнаруже
нии ассоциаций аэробной и ана
эробной микрофлоры, что наблю
дают у 40 — 45% больных при ин
траабдоминальных инфекциях.
Одной из проблем, ограничива
ющих эффективность профилакти
ки и лечения интраабдоминальных
инфекций, является развитие резис
тентных форм микроорганизмов,
при этом эволюция некоторых ан
тимикробных препаратов часто со
провождается не только повышени

К
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Реферат
Обобщен опыт применения препарата Грандазол у 36 пациентов, оперированных
с применением лапароскопического доступа по поводу билиарных инфекций и
нагноившихся кист яичников. Отмечена клиническая эффективность Грандазола,
что позволяет считать его препаратом выбора у таких больных.
Ключевые слова: лапароскопические операции; интраабдоминальная инфек(
ция; Грандазол.

Abstract
Experience of the preparation Grandazol application in 36 patients, operated on using
laparoscopic access for biliary infections and suppurated ovarial cysts, was summa(
rized. Clinical efficacy of Grandazol was noted, what permits to consider it the prepara(
tion of choice in such patients.
Кeywords: laparoscopic operations; intraabdominal infection; Grandazol.

ем способности антибиотиков по
следующих поколений преодоле
вать резистентность возбудителей,
но и расширением спектра антими
кробной активности.
В этой связи назначение "класси
ческих" антимикробных препара
тов с относительно узким спектром
активности, включающим, тем не
менее, большинство этиологически
значимых в определенной клиниче
ской ситуации патогенов, может
быть обоснованно как с точки зре
ния эффективности, так и наличия
на рынке качественных и недоро
гих генериков. Наше исследование
и оценка эффективности примене
ния цефалоспоринов III поколения
для профилактики холангита у
больных острым холециститом, ос
ложненным
холедохолитиазом,
свидетельствует, что микрофлора,
выделенная из пузырной и протоко
вой желчи, резистентна к цефопера
зону в 45 — 51% наблюдений. Это за
ставило нас пересмотреть вопросы

превентивной антибактериальной
терапии билиарных инфекций.
С 2014 г. в терапии и профилак
тике билиарных хирургических ин
фекций мы назначали фторхиноло
ны — лекарственные средства, обла
дающие выраженной противоми
кробной активностью в отношении
возбудителей интраабдоминальных
инфекций, широко применяющие
ся в медицине в качестве препара
тов широкого спектра действия.
По механизму действия фторхи
нолоны принципиально отличают
ся от других антибактериальных
препаратов, что обеспечивает их ак
тивность в отношении устойчивых,
в том числе полирезистентных,
штаммов микроорганизмов.
Из таких препаратов у 36 боль
ных мы применили производимый
одним из лидеров фармацевтичес
кой промышленности Украины —
предприятием "Юрия — Фарм" пре
парат Грандазол — комбинирован
ное антибактериальное средство, в
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Âèäû îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ
Îïåðàöèÿ

×èñëî áîëüíûõ

Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ ïî ïîâîäó
îñòðîãî õîëåöèñòèòà
õðîíè÷åñêîãî õîëåöèñòèòà
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ, ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ
ýêñïëîðàöèÿ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ïîñëå ÝÏÑÒ
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ, ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ
ýêñïëîðàöèÿ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, ëàïàðîñêîïè÷åñêîå óäàëåíèå
êèñòû ÿè÷íèêîâ
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåäîõîëèòîòîìèÿ
Âñåãî …
Ïðèìå÷àíèå. ÝÏÑÒ – ýíäîñêîïè÷åñêàÿ ïàïèëëîñôèíêòåðîòîìèÿ.
состав которого входят левофлокса
цина гемигидрат и орнидазол. Пре
парат выпускается во флаконах для
внутривенного введения по 100 и
200 мл.
Левофлоксацин — синтетичес
кое антибактериальное средство из
группы монофторхинолонов III по
коления, обладающее широким спе
ктром противомикробного дейст
вия, включая грамположительные и
грамотрицательные микроорганиз
мы, а также атипичные возбудители,
в частности C.pneumoniae, C.tra
chomatis, M.pneumoniae, L.pneu
mophila, Ureaplasma [1]. Кроме того,
к левофлоксацину чувствительны
микобактерии, H.pylori, анаэробы.
Это делает препарат незаменимым
для профилактики и лечения нозо
комиальных инфекций.
Орнидазол — производное 5—
нитроимидазола, оказывает анти
бактериальное действие, идентич
ное метронидазолу и другим 5—ни
троимидазолам. Эффективен в от
ношении Trichomonas vaginalis,
Entamoeba histolytica, Giardia lamblia
(Giardia intestinalis), а также некото
рых анаэробных возбудителей:
Gardnerella vaginalis, Bacteroides,
Clostridium spp., Fusobacterium, ана
эробных кокков. Оказывает анти
протозойное действие в отношении
Balantidium coli, Blastocystis hominis,
Trichomonas vaginalis, Trichomonas
foetus, Giardia intestinalis, Entamoeba

16
4
9
4
3
36

histolytica. Особенностью орнидазо
ла является то, что к нему достаточ
но редко возникает резистентность
[1].
Такое сочетание препаратов
обеспечивает их эффективность в
отношении практически всего спек
тра патогенной микрофлоры. В ли
тературе приведены положитель
ные результаты использования та
кого сочетания, однако было реко
мендовано вводить препараты раз
дельно, что является финансово бо
лее затратным [1, 2].
В отделе лапароскопической хи
рургии и холелитиаза Грандазол для
профилактики и лечения инфекци
онных осложнений применили у 36
больных. Виды оперативных вмеша
тельств представлены в таблице.
Больных по поводу острого хо
лецистита оперировали в сроки до
48 ч после госпитализации, в те же
сроки лапароскопическую холецис
тэктомию выполняли после эндо
скопической ЭПСТ с экстракцией
конкрементов. В целях подавления
патогенной микрофлоры внутри
венно капельно вводили Грандазол
(левофлоксацин/орнидазол — 500/
1000 мг) 1 раз в сутки, начиная со
дня операции и, в зависимости от
тяжести состояния, в течение 3 — 7
сут.
У 4 больных после неудавшейся
попытки эндоскопической экстрак
ции конкрементов с применением

трансдуоденального доступа, а так
же у 2 больных при наличии нагно
ившихся кист яичников, с учетом
высокой вероятности преобладания
анаэробной микрофлоры, соотно
шение дозы компонентов препара
та несколько неадекватно. Так, при
рекомендуемом введении препара
та 1 раз в сутки не обеспечивается
необходимая для больных после вы
полнения лапароскопических вме
шательств на фоне холангита и аб
сцедированной кисты суточная доза
левофлоксацина. Для устранения
этого недостатка больным Гранда
зол вводили внутривенно капельно
однократно утром, через 12 ч внут
ривенно капельно дополнительно
вводили Лефлоцин 100 мл (500 мг),
что обеспечивало достаточную су
точную дозу и более адекватную
кратность введения (действие лево
флоксацина 12 ч). Такую схему ис
пользовали со дня операции и, в за
висимости от тяжести состояния, в
течение 5 — 7 сут.
Результаты клинического иссле
дования показали отсутствие гной
но—септических осложнений по
сле операции у 28 (79%) больных,
прогрессирование холангита отме
чено у 4 больных, нагноение опера
ционной раны у 2.

ВЫВОДЫ
1. Грандазол может быть исполь
зован в качестве препарата выбора
для профилактики и лечения гной
ных инфекций желчных протоков и
малого таза у больных, оперирован
ных с применением лапароскопи
ческого доступа.
2. Для повышения антибактери
ального эффекта у больных при
гнойном холангите и абсцедиро
ванных кистах яичников целесооб
разно введение Левофлоксацина
(500 мг) один раз в сутки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ВНЕПИЩЕВОДНЫХ
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
В. В. Грубник, Н. Р. Параняк
Одесский национальный медицинский университет

EFFICACY OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS
IN PROMINENT EXTRAESOPHAGEAL
LARYNGOPHARYNGEAL SIGNS OF GASTROESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE
V. V. Grubnik, N. R. Paranyak
Оdessa National Medical University
непищеводные проявления,
в частности, ларингофа
рингеальные, гастроэзофа
геального рефлюкса явля
ются сложной клинической пробле
мой, их выявляют у 10% пациентов
при ГЭРБ [1].
У 4 — 10% пациентов, обратившихся
за медицинской помощью к отори
ноларингологу, обнаруживают связь
жалоб с ГЭРБ [2]. По данным литера
туры, этот показатель может дости
гать 15% [3]. К начальным внепище
водным проявлениям ГЭРБ относят
ся globus рharyngeus (ощущение "ко
ма" в горле), першение, охриплость
голоса, отек, гиперемия гортани [4,
5]. У 55 — 79% пациентов при охрип
лости голоса, у которых стандарт
ное консервативное лечение оказа
лось неэффективным, выявляют
кислый рефлюкс. Причинно—след
ственную связь между ГЭРБ и хро
ническим кашлем обнаруживают у
20% пациентов, ощущением "кома" в
горле — у 25 — 50%.
Рефлюкс—эзофагит наблюдают у
60% больных при хроническом ла
рингите и фарингите, плохо подда
ющихся консервативному лечению
[4, 6]. Из—за трудностей установле
ния правильного диагноза и неадек
ватного лечения внепищеводных
проявлений ГЭРБ отмечают про
грессирование заболевания, что
проявляется стенозом гортани, кон
тактными язвами, гранулемами, ла
рингитом Рейнке, полипами горта

В
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Реферат
Оценена эффективность хирургического лечения пациентов при внепищеводных
ларингофарингеальных проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ). Проанализированы отдаленные результаты лапароскопической фундоп(
ликации, выполненной у 220 больных за период с 2001 по 2012 г. Удовлетворены
результатами лечения 85% пациентов. Повторные антирефлюксные операции
произведены 3 (1,1%) больным. Установлено достоверное преимущество фун(
допликации по Ниссену по сравнению с фундопликацией по Тупе в отношении ре(
гресса симптомов ГЭРБ и улучшения качества жизни пациентов.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; внепищеводные
проявления; лапароскопическая фундопликация по Ниссену и Тупе; индекс симп(
томов рефлюкса; рН—метрия.

Abstract
Efficacy of the surgical treatment of patients in extraesophageal laryngopharyngeal
signs of gastroesophageal reflux disease (GERD) was estimated. Remote results of
laparoscopic fundoplication, conducted in 220 patients in 2001 — 2012 yrs, were ana(
lyzed, and 85% of patients were satisfied with the treatment results. Repeated antire(
flux operations were conducted in 3 (1.1%) patients. Trustworthy advantage of Nissen
fundoplication over Tupet fundoplication concerning the GERD symptoms regress and
the patients quality of life improvement was established.
Кeywords: gastroesophageal reflux disease; extraesophageal signs; laparoscopic
fundoplication in accordance to Nissen and Toupet procedures; index of reflux symp(
toms; рН—metry.

ни [7, 8]. Пациентам при наличии
внепищеводных проявлений ГЭРБ
проводят консервативную терапию,
при ее неэффективности выполня
ют антирефлюксное хирургическое
вмешательство [9]. Не установлено,
возможно ли достичь улучшения
после оперативного лечения у паци
ентов с внепищеводными проявле
ниями ГЭРБ, как при классической
ГЭРБ [10, 11].
Цель исследования: оценка эф
фективности хирургического лече
ния пациентов при внепищеводных
проявлениях ГЕРБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2001 по 2012 г. на ба
зе отделений общей хирургии и ма
лоинвазивной хирургии Одесской
областной клинической больницы
оперированы 1386 пациентов, у ко
торых выполнена фундопликация
по поводу ГЭРБ. У 271 пациента вы
явлены внепищеводные симптомы
ГЭРБ. Все пациенты консультирова
ны ЛОР—специалистами и гастро
энтерологами. Проведено эндоско
пическое исследование пищевода и
желудка, рентгенологическое иссле
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Òàáëèöà 1.

Îöåíêà ÈÑÐ ñ ïîìîùüþ îïðîñíèêà

Êàêèå æàëîáû òðåâîæèëè âàñ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî ìåñÿöà?
0– íå òðåâîæèëè,1–4 –çíà÷èòåëüíûå æàëîáû, 5 – æàëîáû íåâûíîñèìûå, ïîä÷åðêíèòå òó ñòåïåíü âûðàæåííîñòè,
êîòîðàÿ Âàì áîëüøå ïîäõîäèò
1. Îõðèïëîñòü èëè äðóãèå ïðîáëåìû ñ ãîëîñîì
0
1
2
3
2. Íàëè÷èå íàëåòà â ãîðëå
0
1
2
3
3. Çàòðóäíåíèÿ ïðè ãëîòàíèè òâåðäîé èëè æèäêîé ïèùè
0
1
2
3
4. Êàøåëü ïîñëå åäû èëè âî âðåìÿ ñíà
0
1
2
3
5. Çàòðóäíåíèÿ âî âðåìÿ äûõàíèÿ èëè ýïèçîäû êëîêî÷óùåãî äûõàíèÿ
0
1
2
3
6. Ìó÷èòåëüíûé èëè ðàçäðàæàþùèé êàøåëü
0
1
2
3
7. Îùóùåíèå «êîìà» â ãîðëå
0
1
2
3
8. Èçæîãà, áîëü â ãðóäè, äèñïåïñèÿ, îòðûæêà ïèùåé
0
1
2
3
9. Èçáûòîê ìîêðîòû ïîñëå çàêàïûâàíèÿ íîñà
0
1
2
3
Ñóììàðíîå ÷èñëî áàëëîâ

Òàáëèöà 2.

Ïðîÿâëåíèÿ ÃÅÐÁ
×èñëî íàáëþäåíèé
àáñ.
%

Òèïè÷íûå è àòèïè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ ÃÝÐÁ

Èçæîãà èëè îòðûæêà
Ïîêàøëèâàíèå
Îùóùåíèå «êîìà» â ãîðëå
Êàøåëü ñ îäûøêîé
Èçìåíåíèå òåìáðà ãîëîñà
Áðîíõèàëüíàÿ àñòìà
дование пищевода, желудка и две
надцатиперстной кишки, у 270 па
циентов — суточная внутрипище
водная рН—метрия с оценкой ин
декса DeMeester и манометрическое
исследование пищевода. Суточную
внутрипищеводную рН—метрию
проводили с использованием одно
разовых датчиков рН и сертифици
рованного ацидогастрографа АГ —
1М; манометрическое исследование
— с применением методики откры
того катетера. У одного пациента су
точный рН—мониторинг и маноме
трическое исследование осущест
вить невозможно из—за наличия ги
гантской грыжи пищеводного от
верстия диафрагмы. Всем пациен
там после обследования и под
тверждения диагноза проведена
консервативная терапия, которая
включала применение препаратов
группы ингибиторов протонной
помпы (контралок, нексиум и др.) и
прокинетиков (мотилиум, мотори
кум) группы антагонистов рецепто
ров дофамина. В связи с низкой эф
фективностью консервативного ле
чения, для предотвращения ослож
нений пациентам произведены ан
тирефлюксные хирургические вме
шательства.

79
171
156
189
128
23

35,9
77,7
70,9
85,9
58,2
10,5

Все пациенты анкетированы до и
после операции с использованием
опросников, предложенных Kouf
man и соавт. (2001), позволяющих
установить индекс симптомов реф
люкса (ИСР) (табл. 1).
При ИСР более 10 — 12 баллов у
пациента предполагали наличие па
тологического рефлюкса. Качество
жизни пациентов до и после опера
ции оценивали с помощью опрос
ников SF—36 [12].
Фиксировали все лекарственные
средства, которые применяли паци
енты до и после операции. Результа
ты анализировали ретроспективно.
Из 271 не ответили на вопросы
опросника 50 пациентов. Результа
ты лечения в сроки от 2 до 5 лет изу
чены у 220 (81,18%) пациентов, в
том числе 110 мужчин и 110 жен
щин, возраст больных от 26 до 67
лет.
До оперативного лечения у па
циентов, помимо оториноларинго
логических симптомов, выявляли
классические
симптомы
ГЭРБ
(табл. 2).
Классические симптомы ГЭРБ
наблюдали у 33% пациентов. У боль
шинства из них эзофагеальные про
явления сочетались с кашлем, нару
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шение дыхания в виде бронхиаль
ной астмы отмечено у 10,5%.
По данным эндоскопического
исследования верхних отделов пи
щеварительного канала до опера
ции неэрозивный рефлюкс—эзофа
гит отмечен у 121 (55%) пациента,
эрозивный рефлюкс—эзофагит — у
76 (34,5%), у 23 (10,5%) пациентов
патологические изменения не выяв
лены.
По данным рентгенологическо
го исследования, грыжа пищеводно
го отверстия диафрагмы I степени
диагностирована у 46 пациентов, II
степени — у 64, III степени — у 62. У
48 больных грыжевой дефект пище
водного отверстия диафрагмы не
определялся.
При манометрическом исследо
вании, проведенном у 219 пациен
тов, отмечено слабое сжатие нижне
го сфинктера пищевода (менее 40
мм рт. ст., в норме от 40 до 180 мм рт.
ст.) — у 141 пациента; повышенное
давление нижнего пищеводного
сфинктера (более 25 мм рт. ст., в
норме от 12 до 25 мм рт. ст.) — у 44;
сниженное давление (менее 12 мм
рт. ст.) — у 16. Медиана давления
нижнего пищеводного сфинктера 8
мм рт. ст. (1 — 31 мм рт. ст.). По дан
ным суточного внутрипищеводного
рН—мониторинга у всех больных
выявлено
повышение
индекса
DeMeester от 29 до 183, в среднем
59,8 ± 11,2.
Показаниями к выполнению
операции являлись: неэффектив
ность консервативной терапии (у
177 пациентов), наличие пищевода
Барретта (у 23), повреждение слизи
стой оболочки гортани (у 20).
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Всем больным произведена ла
пароскопическая крурорафия и
фундопликация. У 236 (87,1%) паци
ентов при нормальной подвижнос
ти пищевода выполняли фундопли
кацию по Ниссену. Вокруг брюшной
части пищевода на дно желудка на
кладывали 4 шва, сформированную
манжету фиксировали к пищеводу
либо ножкам диафрагмы. У 35
(12,9%) пациентов выполнена фун
допликация по Тупе в связи с огра
ниченной подвижностью пищевода.
Формировали манжету на 270°, ко
торую фиксировали тремя швами
справа и слева к брюшной части пи
щевода. Все операции выполнял
один хирург. На 2 — 3—и сутки по
сле операции проводили контроль
ное рентгеноконтрастное исследо
вание пищевода и желудка для оцен
ки проходимости в зоне гастроэзо
фагеального перехода и положения
фундопликационной манжеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Во время и после операции тяже
лых осложнений у больных не на
блюдали. Пациентов выписывали на
2 — 3—и сутки после операции. Осу
ществляли динамическое наблюде
ние в сроки 1, 6, 12 мес, в последую
щем — 1 раз в год на протяжении 5
лет. Продолжительность наблюде
ния в среднем 39,5 мес. Отдаленные
результаты изучены у 220 пациен
тов. Повторная операция выполне
на у 3 (1,1%) пациентов: у 2 — по по
воду стойкой дисфагии, у 1 — несо
стоятельности швов манжеты. У
большинства пациентов удалось до
стичь значительного регресса либо
устранения симптомов. Наиболее
выраженные положительные ре
зультаты лечения отмечены у паци
ентов, которые жаловались на ка
шель и ощущение "кома" в горле.
Оценка ИСР улучшилась с 22,8 ± 5,4
— до операции до 11,83 ± 4,8
(р<0,001) после операции. После ан
тирефлюксного лечения 22 (10%)
больным назначена поддерживаю
щая консервативная терапия в связи
с недостаточным регрессом симп
томов. По данным суточной внутри
пищеводной рН—метрии, индекс
DeMeester после операции снизился
с 59,8 ± 11,2 до 13,4 ± 5,6 (р<0,001).
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При сравнении эффективности
методов фундопликации установле
но статистически значимое преиму
щество в отношении снижения ин
декса DeMeester у пациентов, опери
рованных по Ниссен, чем у больных,
которым выполняли фундоплика
цию по Тупе: соответственно 11,6 ±
4,8 и 23,8 ± 4,2 (p<0,05). Средняя
оценка ИСР также улучшилась после
фундопликации по Ниссену в боль
шей степени, чем после фундопли
кации по Тупе — соответственно
10,4 ± 3,4 и 17,8 ± 4,6 (р<0,05).
Довольны результатом операции
187 (85%) пациентов, 33 (15%) —
ожидали лучших результатов. Каче
ство жизни у 55 (25%) пациентов по
данным индекса качества жизни гас
троэнтерологических
больных
(GIQL) расценено как отличное —
(136 ± 10) баллов, у 61 (27,7%) — хо
рошее — (118 ± 7,5) балла, у 82
(37,3%) — удовлетворительное —
(92 ± 5,6) балла, у 22 (10%) — плохое
(56 ± 7,5) балла. Следует отметить,
что в группе больных, которым вы
полняли фундопликацию по Тупе,
наблюдали в основном удовлетво
рительные результаты, отличных
результатов не было, хорошие — у 8
(3,6%) больных.
Недовольны результатами опера
ции 17 (7,7%) пациентов: у 5 — выяв
лена дисфагия, у 4 — рецидив грыжи
пищеводного отверстия диафраг
мы, у 2 — слабая моторика пищево
да. У 4 пациентов были жалобы на
мультифокальную боль и депрессию
после операции, у 2 — сохранились
симптомы, несмотря на нормаль
ный рН в пищеводе и показатели
внутрипищеводной манометрии.
Некоторые авторы критически
оценивают целесообразность вы
полнения лапароскопической фун
допликации у пациентов при ларин
гофарингеальном рефлюксе при
неэффективности кислотосупрес
сивной терапии. Хирургическое ле
чение в такой ситуации не имеет до
полнительных преимуществ [10, 13].
По мнению других исследователей,
выполнение фундопликации паци
ентам при ларингофарингеальных
проявлениях ГЭРБ, которые не реа
гируют на ингибиторы протонной
помпы, применяемые 2 раза в сутки,
вообще не оправдано [4, 14]. Однако

другие авторы отметили хорошие
результаты оперативного лечения
пациентов с такими проявлениями
ГЭРБ [15,16], подтверждая еффек
тивность антирефлюксных опера
тивных вмешательств. В нашем ис
следовании 85% пациентов, кото
рым выполнена фундопликация по
поводу внепищеводных проявлений
ГЭРБ, удовлетворены результатом.
Это подтверждает мнение ученых о
том, что лапароскопическая фун
допликация у больных при внепи
щеводных проявлениях ГЭРБ так же
эффективна, как и при классичес
ких симптомах [15, 16].
Положительные результаты опе
рации у пациентов при внепище
водных проявлениями ГЭРБ авторы
наблюдали несколько позже, чем у
пациентов при классическом тече
нии ГЭРБ [16]. По нашим наблюде
ниям, значительный регресс симп
томов у большинства пациентов от
мечали не раньше, чем через 3 — 4
мес после антирефлюксного опера
тивного вмешательства. Это обус
ловлено тем, что слизистая оболоч
ка гортанной части глотки, по срав
нению со слизистой оболочкой пи
щевода, практически не защищена
от патологического влияния реф
люксанта, в ней возникают более
выраженные повреждения, что тре
бует более длительного периода для
восстановления [17, 18].
Важное значение для результатов
лечения имеет модификация фун
допликации. При формировании
манжеты на 360° по Ниссену эффект
оперативного лечения значительно
лучше, чем после применения мето
дики по Тупе (манжеты на 270°).
Полная манжета значительно эф
фективнее предупреждает заброс
кислого содержимого в пищевод и
ротовую полость. Так, индекс
DeMeester был достоверно ниже у
больных, которым выполняли фун
допликацию по Ниссену, чем после
фундопликации по Тупе (р<0,05).
В то же время, выполнение фун
допликации по Ниссену не всегда
возможно, что связано с особеннос
тями анатомии дна желудка. Такие
анатомические факторы, как малый
размер дна желудка, укороченный
пищевод, низкая мобильность же
лудка (короткая желудочно—селезе
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ночная связка) создают значитель
ные трудности либо делают невоз
можным применение этого метода
[19]. Альтернативой в такой ситуа
ции является выполнение реконст
рукции по Тупе.

Таким образом, лапароскопичес
кая фундопликация является эффек
тивным методом лечения пациен
тов при внепищеводных ларинго
фарингеальных проявлениях ГЭРБ.
При выборе метода хирургического

лечения целесообразно преимуще
ственно выполнять фундопликацию
по Ниссену.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ЭМБОЛИЗАЦИИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ,
КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮТ ОБШИРНУЮ РЕЗЕКЦИЮ ПЕЧЕНИ
О. Г. Котенко, В. А. Кондратюк, Д. А. Федоров, А. В. Гриненко, А. А. Коршак,
А. В. Гусев, А. О. Попов, М. С. Григорян
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

ESTIMATION OF EFFICACY OF THE PORTAL VEIN
PREOPERATIVE EMBOLIZATION IN PATIENTS,
TO WHOM A MAJOR HEPATIC RESECTION IS PLANNED
О. G. Коtenko, V. А. Коndratyuk, D. А. Fedorov, А. V. Grinenko, А. А. Коrshak,
А. V. Gusev, А. О. Popov, М. S. Grigoryan
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kiev
езекция печени в настоящее
время является стандарт
ным, наиболее эффектив
ным методом лечения па
циентов по поводу очаговых заболе
ваний органа различной этиологии
[1]. Однако ОРП (резекция 5 сегмен
тов и более), несмотря на неуклон
ный прогресс хирургической тех
ники, сопровождается высокой час
тотой послеоперационных ослож
нений и летальностью, преимущест
венно вследствие ППН [2]. Наиболее
информативным прогностическим
фактором ППН является объем
функционирующей паренхимы пе
чени, остающейся после ОРП, или
РООП. Большинство авторов счита
ют минимальным РООП у пациен
тов при отсутствии изменений па
ренхимы органа 25 — 30%, при фиб
розе или циррозе печени — 30 —
40% [3]. Именно поэтому прогресс
хирургической гепатологии напря
мую связан с развитием методов, на
правленных на увеличение РООП,
наиболее эффективной из которых,
в сочетании с миниинвазивностью,
является предоперационная ЭВВ,
впервые описанная H. Kinoshita [4] и
впоследствии использованная М.
Makuushi для предоперационной
подготовки пациентов при холанги
окарциноме [5]. В настоящее время
метод используют в большинстве
клиник, в которых выполняют ОРП.
Основной задачей ЭВВ является пе
рераспределение кровотока в сто
рону планируемого остатка печени

Р
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Реферат
Рассмотрены результаты выполнения предоперационной эмболизации воротной
вены (ЭВВ) у 258 пациентов (основная группа), которым по поводу очаговых забо(
леваний печени в сроки до 22 сут после рентгенохирургического вмешательства
выполнена обширная радикальная резекция печени (ОРП). У 353 пациентов (груп(
па сравнения) выполнена ОРП без ЭВВ. У пациентов основной группы расчетный
остаточный объем печени (РООП) в течение 22 сут после ЭВВ увеличился на
51,9%. В группе сравнения отмечена достоверно большая частота осложнений,
обусловленных пострезекционной печеночной недостаточностью (ППН), чем в
основной группе (соответственно 9,3 и 2,3%), более высокая летальность (8,2 и
3,9%). Применение ЭВВ у пациентов, оперированных по поводу распространен(
ных опухолей печени, позволило у 81,8% из них увеличить РООП, повысить резек(
табельность.
Ключевые слова: очаговые заболевания печени; эмболизация воротной вены;
обширная резекция печени.

Abstract
Results of performance of preoperative portal vein embolization (PVE) were analyzed in
258 patients (the main group), in whom in up to 22 days after roentgensurgical inter(
vention a major hepatic resection (MHR) was performed for focal hepatic diseases. In
353 patients (group of comparison) a MHR without PVE was performed. In patients of
the main group a calculated residual hepatic volume (CRHV) have had enhanced dur(
ing 22 days after PVE up to 51.9%. In a comparison group a trustworthy bigger compli(
cations rate was noted, what was caused by postresection hepatic insufficiency, than in
the main group (9.3 and 2.3%, accordingly), and higher lethality as well (8.2 and 3.9%).
PVE application in patients, operated on for extended hepatic tumors, have permitted
in 81.8% to enhance CRHV and to improve resectability.
Кeywords: focal hepatic diseases; embolization of portal vein; major hepatic resection.

путем эндоваскулярной окклюзии
ветвей воротной вены части печени,
которую планируют удалять. Это
способствует викарной гипертро
фии органа и, как следствие, увели
чению РООП [6].
Целью исследования явилось
изучение эффективности примене
ния ЭВВ в подготовке больных к
ОРП и оценка функционального со
стояния органа после резекции.
Объем ЭВВ в целом соответствовал

объему планируемой резекции пе
чени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период 2003 — 2014 гг. предо
перационная ЭВВ осуществлена у
258 пациентов, которым по поводу
очаговых заболеваний печени в
сроки до 22 сут после рентгенохи
рургического вмешательства выпол
нена ОРП печени. Эти пациенты со

Клінічна хірургія. — 2016. — № 5

36
ставили основную группу. В группу
сравнения включены 353 пациента,
которым выполнена ОРП без при
менения ЭВВ. Клинические данные
пациентов приведены в табл. 1.
Возраст больных основной группы
в среднем (55 ± 10,7) года, группы
сравнения — (52 ± 11,4) года.
РООП в основной группе был
значимо меньше — (337 ± 46) см3,
чем в группе сравнения — (486 ± 67)
см3 (соответственно 28,4 и 37,3%),
что и обусловило распределение па
циентов по группам. ЭВВ выполня
ли с использованием ипсилатераль
ного — у 229 (88,8%), контралате
рального — у 22 (8,5%) либо внепе
ченочного (через селезеночную ве
ну) — у 7 (2,7%) доступов, в качестве
эмболизирующего материала при
меняли полиуретановые эмболы и
металлические спирали.
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22,1

Îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà, âûïîëíåííûå ó áîëüíûõ
Âìåøàòåëüñòâî

Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèãåïàòýêòîìèÿ
Ïðàâîñòîðîííÿÿ òðèñåêöèîýêòîìèÿ
Ëåâîñòîðîííÿÿ òðèñåêöèîýêòîìèÿ
Âñåãî …

Òàáëèöà 3.

Правосторонняя ЭВВ (сегменты
CV — CVIII) выполнена у 164 (51,9%)
больных, правосторонняя трехсек
ционная (сегменты CIV — CVIII) — у
77 (24,4%), левосторонняя трехсек
ционная (сегменты CII — CV, CVIII) —
у 18 (5,7%).
У пациентов основной группы
изучена динамика РООП, в обеих
группах — результаты клинических
и лабораторных исследований, ха
рактеризующие тяжесть ППН в бли
жайшем периое после ОРП, выра
женность пострезекционнной пече
ночной энцефалопатии (ППЭ) с по
мощью психометрического теста
связи чисел (пациент за определен
ное время должен соединить произ
вольно напечатанные на листе бу
маги цифры от 1 до 25) на 3, 7—е и
14—е сутки после ОРП. Послеопера
ционную заболеваемость и леталь

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%
àáñ.
%

164
77
18
258

51,9
24,4
5,7
100

296
42
15
353

83,9
11,9
4,2
100

Áëèæàéøèå ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ
Îñëîæíåíèÿ

×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%
àáñ.
%

Ãåìîððàãè÷åñêèå
12
4,6
18
5,1
Ãíîéíûå
22
8,5
31
8,8
ÏÏÍ
6
2,3*
33
9,3
Íåñïåöèôè÷åñêèå
42
16,2
56
15,9
Ëåòàëüíîñòü
10
3,9*
29
8,2
Ïðèìå÷àíèå. * – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê òàêîâûì â
ãðóïïå ñðàâíåíèÿ (ð<0,05).
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ность определяли как осложнения
или смерть, наступившие в течение
30 сут после ОРП либо за период
госпитализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов основной груп
пы выполнена технически успеш
ная ЭВВ. РООП по данным компью
терной томографии до ЭВВ и перед
ОРП увеличился с (337 ± 46) до (512
± 54) см3 (на 51,9%). В процентном
отношении по сравнению с общим
объемом неизмененной паренхимы
печени РООП увеличился с 28,4 до
38,0%. Хирургическое вмешательст
во выполнено у 211 (81,8%) боль
ных. Причиной отказа от ОРП в ос
новной группе были прогрессиро
вание первичного опухолевого про
цесса — у 17 (6,9%) больных, недо
статочная гипертрофия печени — у
12 (4,6%), прогрессирующая обтура
ционная желтуха — у 8 (3,1%), ухуд
шение общего состояния, не связан
ное с опухолью — у 7 (2,7%), тром
боз воротной вены — у 3 (1,2%).
Объем ОРП в большинстве наблю
дений совпадал с объемом ЭВВ
(табл. 2).
Тактика хирургического вмеша
тельства у пациентов обеих групп не
различалась, каких—либо особен
ностей вмешательства, связанных с
ранее произведенной ЭВВ, не было.
Структура послеоперационных ос
ложнений в обеих группах пред
ставлена в табл. 3.
Динамика активности АлАТ и со
держания альбумина в крови в ис
следованных группах представлена
на рис. 1, 2.
У пациентов основной группы
продолжительность выполнения те
ста связи чисел достоверно меньше,
чем в группе сравнения на 3—и (97
и 122 с) и 7—е (68 и 96 с) сутки
(p<0,05). Различия результатов теста
недостоверны с 14—х суток после
ОРП (p=0,08).
ЭВВ, по мнению многих авторов,
является эффективным методом по
вышения операбельности пациен
тов при распространенных опухо
лях печени. Викарная гипертрофия
печени вследствие предоперацион
ной окклюзии ветвей воротной ве
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ны части печени, которую планиру
ют удалять, позволяет уменьшить
частоту ближайших послеопераци
онных осложнений и летальность
[1, 3, 6]. Частота осложнений ЭВВ, по
данным литературы, составляет 2,2
— 12,8% [2, 6 — 8], некоторые иссле
дователи считают осложнениями
ЭВВ боль в животе, дискомфорт, по
вышение температуры тела. В боль
шинстве исследований отмечено
увеличение РООП на 30 — 70% в те
чение 3 — 4 нед после ЭВВ [5, 7, 8].
В течение в среднем 22 сут у па
циентов основной группы удалось
достичь увеличение РООП на 51%.
Изначально будучи на 30,6% мень
ше, чем в группе сравнения (соот
ветственно 337 и 486 см3), РООП че
рез 22 сут превысил его на 5,3% (512
и 486 см3). Таким образом, осуществ
ление предоперационной ЭВВ поз
волило перевести 81,8% неопера
бельных пациентов, у которых РО
ОП был ниже минимального поро
гового значения, в категорию опе
рабельных.
При изучении структуры бли
жайших осложнений ОРП отмечена
большая частота осложнений, свя
занных с ППН, в группе сравнения,
чем в основной группе (соответст
венно 9,3 и 2,3%), при этом частота
других осложнений в обеих группах
достоверно не различалась. Также в
группе сравнения достоверно боль
ше летальность (8,2 и 3,9%). Это поз
волило сделать вывод, что повыше
ние летальности в группе сравнения
обусловлено ППН.

Рис. 1.
Динамика активности АлАТ
у пациентов.

Рис. 2.
Динамика уровня альбумина в крови
у пациентов.

Изучение динамики активности
АлАт , являющейся маркером после
операционного гепатоцитолиза,
показало, что этот процесс у паци
ентов основной группы происходит
менее интенсивно: пиковое значе
ние активности АлАТ у пациентов
основной группы составляло 284,3%
исходного, у пациентов группы
сравнения — 626,6% исходного. Так
же в основной группе отмечены
меньшие колебания уровня альбу
мина в крови, что свидетельствова
ло о лучших показателях синтетиче
ской функции печени. Очевидно,
сочетание именно этих факторов и
способствовало уменьшению часто
ты ближайших послеоперационных
осложнений и летальности в основ
ной группе. Такой вывод подтверж
дается и результатами теста связи
чисел — у пациентов основной
группы тяжесть ППЭ, являющаяся
маркером ППН, была достоверно

меньше на 3—и и 7—е сутки после
хирургического вмешательства, чем
в группе сравнения.
Таким образом, предоперацион
ная ЭВВ является эффективным ме
тодом подготовки пациентов к ра
дикальной ОРП по поводу распрост
раненных очаговых заболеваний
органа. Внедрение метода позволя
ет достоверно уменьшить частоту
осложнений и летальность после
ОРП, расширить диапазон его при
менения благодаря исключению из
группы повышенного риска паци
ентов с гранично малым планируе
мым остатком печени. Миниинва
зивность, небольшая частота ослож
нений позволяют рекомендовать
метод для широкого клинического
применения.
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВМІСТУ ХОЛЕЦИСТОКІНІНУ
ТА ПЕРЕБІГУ ПСЕВДОКІСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТУ
В. І. Русин, Є. С. Сірчак, С. С. Філіп, П. Ф. Серветник
Ужгородський національний університет

INTERRELATIONSHIP BETWEEN CONTENT
OF CHOLECYSTOKININ AND COURSE OF PSEUDOCYSTIC
PANCREATITIS
V. І. Rusyn, E. S. Sirchak, S. S. Filip, P. F. Servetnyk
Uzhgorod National University
а даними статистики, часто
та виявлення захворювань
підшлункової залози (ПЗ) за
2006 — 2010 рр. збільшила
ся на 21,3%, у 2010 р. становила
2311,3 на 100 тис. дорослого насе
лення (12,3% усіх захворювань ор
ганів травлення) [1]. При цьому,
ранні ускладнення ХП виникають у
30% хворих, пізні — у 70 — 85%; за
тривалого існування ХП ризик ви
никнення раку ПЗ збільшується у 5
разів. Протягом 10 років від ХП вми
рають 30% хворих, 20 років — понад
50%; частота первинної інвалідизації
хворих становить 15% [2].
За даними літератури, у 35 — 56%
пацієнтів захворювання біліарної
системи (БС) вважають фактором,
що зумовлює формування або заго
стрення ХП, при зменшенні частки
панкреатиту алкогольної етіології
[3, 4].
Гуморальна регуляція роботи БС
здійснюється за участю гастроінтес
тинальних гормонів. З них провідну
роль відіграє основний гормональ
ний "менеджер" дуоденальної фази
травлення ХЦК. До його основних
фізіологічних ефектів належать сти
мулювання секреції ПЗ та інгібуван
ня секреції шлунка, холекінетична
дія на БС (стимулювання скорочен
ня жовчного міхура, розслаблення
сфінктера Одді, зниження тиску у
дванадцятипалій кишці). Порушен
ня продукції ХЦК або зниження чут
ливості рецепторів до нього може
спричинити дискоординацію над
ходження травних ферментів до ор
ганів—мішеней, формування пато
логічних станів у гепатопанкреа
тобіліарній системі [5].

З

Реферат
Проаналізовані результати обстеження 158 хворих на хронічний панкреатит (ХП).
Встановлене збільшення у них концентрації холецистокініну (ХЦК). Доведена роль
зміни вмісту цього гастроінтестинального гормону у сироватці крові у формуванні
ускладнень при ХП.
Ключові слова: хронічний панкреатит; холецистокінін; ускладнення.

Abstract
Results of examination of 158 patients, suffering chronic pancreatitis, were analyzed.
The enhancement of cholecystokinin concentration in them was established. The role
of change of this gastrointestinal hormone content in the blood serum in formation of
the chronic pancreatitis complications was proved.
Кeywords: chronic pancreatitis; cholecystokinin; complications.

Мета дослідження: визначення
змін рівня ХЦК у сироватці крові за
лежно від наявності ускладнень у
хворих на ХП.
Дослідження є фрагментом
держбюджетної теми "Механізми
формування ускладнень при захво
рюваннях печінки та підшлункової
залози, методи їх лікування та про
філактики", що виконується на ка
федрах хірургічних хвороб та про
педевтики внутрішніх хвороб ме
дичного факультету Ужгородського
національного університету.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 158 хворих, яких з
приводу псевдокістозного панкреа
титу лікували в хірургічній клініці та
гастроентерологічному відділенні
Закарпатської обласної клінічної
лікарні ім. А. Новака (Ужгород) з
2010 по 2016 р. Всі дослідження про
ведені за згодою пацієнтів, методика
їх проведення відповідала Гель
синській декларації (1975) та її пере
гляду (1983). Вік хворих від 28 до 64
років, у середньому (44,7 ± 5,5) року.
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Чоловіків було 98 (62%), жінок — 60
(38%). В контрольну групу включені
20 практично здорових осіб віком
від 23 до 65 років, у середньому (43,7
± 4,6) року, чоловіків — 12 (60%),
жінок — 8 (40%).
Діагноз ХП встановлювали на
підставі аналізу результатів обсте
ження хворих з використанням за
гальноклінічних, біохімічних, іму
нологічних, ультразвукових методів
дослідження, комп'ютерної томо
графії, езофагогастродуоденофіб
роскопії, ретроградної холангіопан
креатографії, 13С— змішаного три
гліцеридного (13С—ЗТДТ) та 13С—
амілазного (13С—АДТ) дихальних
тестів (ДТ), відповідно до марсельсь
ко—римських критеріїв (1989) з до
повненнями Я. С. Циммермана
(1995) та уточненнями МКХ—10.
При цьому аналізували етіологічний
чинник, клінічний варіант, період
преребігу, функціональний стан ПЗ,
тяжкість ХП, наявність ускладнень.
В усіх хворих визначали рівень
ХЦК у сироватці крові методом іму
ноферментного аналізу з викорис
танням
тест—системи
фірми
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"Peninsula Laboratories" (США). Для
вивчення впливу ХЦК на перебіг та
формування ураження ПЗ хворі роз
поділені на дві групи залежно від на
явності ускладнень. В І групу ввій
шли 76 хворих з псевдокістами ПЗ
без ускладнень, в ІІ групу — 82 хво
рих на ХП, у яких псевдокіста ПЗ ус
кладнилась допечінковою порталь
ною гіпертензією (ПГ) — у 21, інфі
куванням — у 15, кровотечею — у 18,
уповільненням пасажу вмісту по
травному каналу — у 14, обтурацій
ною жовтяницею — у 14.
Аналіз і обробку результатів об
стеження хворих здійснювали за до
помогою комп'ютерної програми
Statistica (StatSoft Inc, СШA) з вико
ристанням параметричних і непа
раметричних методів оцінки ре
зультатів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх пацієнтів діагностований
ХП переважно алкогольної та біліар
ної етіології.
Встановлено достовірну різницю
середньої концентрації ХЦК в гру
пах хворих при ХП і в контрольній
групі. У пацієнтів при ХП (незалеж
но від наявності ураження ПЗ) кон
центрація ХЦК була достовірно
більша, ніж у контрольній групі
(табл. 1).
У хворих ІІ групи рівень ХЦК у
сироватці крові у 6,8 разу перевищу
вав такий у контрольній групі (p<
0,01). У хворих І групи також вста
новлене достовірне збільшення кон
центрації ХЦК, проте, не так вира
жене, як у пацієнтів ІІ групи (p<0,05).
Зміни концентрації ХЦК у сиро
ватці крові хворих ІІ групи дозволя
ють припустити її залежність від
особливостей перебігу, клінічних
проявів та наявності ускладнень ХП.
Для більш чіткого розуміння
впливу змін концентрації ХЦК на
формування ускладнень проаналі
зовано її величину у пацієнтів ІІ гру
пи з огляду на наявність та вид ус
кладнень.
Найменшим вміст ХЦК був у па
цієнтів при інфікуванні псевдокіст
ПЗ, а також після кровотечі. Збіль
шення концентрації ХЦК у сиро
ватці крові є передумовою для фор
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Òàáëèöÿ 1.

Ð³âåíü ÕÖÊ ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ õâîðèõ

Ãðóïè îáñòåæåíèõ

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Êîíòðîëüíà
² – ÕÏ áåç óñêëàäíåíü
²² – óñêëàäíåíèé ïåðåá³ã ÕÏ
³íô³êóâàííÿ
äîïå÷³íêîâà ÏÃ
êðîâîòå÷à
âèñîêà íåïðîõ³äí³ñòü
îáòóðàö³éíà æîâòÿíèöÿ

Òàáëèöÿ 2.

0,63 ± 0,07
1,53 ± 0,09
4,26 ± 0,16
1,99 ± 0,05
3,77 ± 0,08
2,01 ± 0,16
4,12 ± 0,14
5,23 ± 0,11

Ð³âåíü ÕÖÊ çàëåæíî â³ä âåëè÷èíè òà ëîêàë³çàö³¿ ïñåâäîê³ñòè

Îá’ºì ê³ñòè ÏÇ,
ñì 3

Äî 5
Â³ä 5 äî 10
Ïîíàä 10
Ïðèì³òêà.

20
76
82
15
21
18
14
14

Ð³âåíü ÕÖÊ, íã/ìë,
(x ± m)

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ çà ëîêàë³çàö³¿ ê³ñòè ó ÏÇ
ó ãîëîâö³
ó ò³ë³
ó õâîñò³

Ð³âåíü ÕÖÊ,
íã/ìë (x ± m)

35
35
6
1,15 ± 0,09
5
11
2
3,38 ± 0,12*
28
15
21
5,07 ± 0,10*
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â
äîñòîâ³ðíà
ó
ïîð³âíÿíí³
ç
òàêèìè
çà îá’ºìó
ê³ñòè ÏÇ äî 5 ñì3 (p<0,05 – p<0,01).

мування допечінкової ПГ у хворих
на ХП. При цьому рівень ХЦК в 1,9
разу перевищував такий при інфіку
ванні та кровотечі. У пацієнтів за до
печінкової ПГ при високій концент
рації ХЦК до кровотечі відразу після
її виникнення вміст цього гаст
роінтестинального гормону відпо
відав такому у контрольній групі і
становив (0,76 ± 0,05) нг/мл з по
дальшою тенденцією до збільшення.
За повільного пасажу вмісту по
травному каналу у хворих на ХП
рівень ХЦК у сироватці крові був та
кож підвищений, проте, максималь
ним він був за обтураційної жовтя
ниці (p<0,01).
Нами проаналізовані зміни рівня
ХЦК у сироватці крові хворих на ХП
залежно від локалізації псевдокісти у
ПЗ, а також її об'єму (табл. 2).
Отримані результати свідчать
про залежність рівня ХЦК у сиро
ватці крові та об'єму псевдокісти ПЗ.
Отже, загострення ХП, що прояв
ляється збільшенням об'єму псев
докісти ПЗ, супроводжується тен
денцією до збільшення концент
рації ХЦК у сироватці крові.
За результатами копрологічного
дослідження, даних 13С—ЗТДТ, 13С—
АДТ в усіх хворих на ХП виявлена
недостатність зовнішньосекретор
ної функції (ЗСФ) ПЗ, найбільш ви
ражена за ускладнених форм ХП.
Для більш детальної характеристики

отриманих результатів проведений
кореляційний аналіз концентрації
ХЦК у сироватці крові пацієнтів та
даних ДТ. У хворих ІІ групи встанов
лено залежність між рівнем ХЦК у
сироватці крові та результатами
відповідних ДТ.
Виявлений сильний кореляцій
ний зв'язок (r= 0,96; р<0,01) між кон
центрацією ХЦК та показниками
13
С—ЗТДТ, а також кореляційна за
лежність середньої сили між відпо
відним показником та результатом
13
С—АДТ (r= 0,72; р< 0,05). У хворих І
групи кореляційну залежність спос
терігали лише між концентрацією
ХЦК та показниками 13С—ЗТДТ (r=
0,65; р< 0,05).
Таким чином, у хворих на ХП
встановлене порушення секреції га
строінтестинального гормону ХЦК.
Виявлені зміни рівня ХЦК у сиро
ватці крові свідчать, що його підви
щення лежить в основі порушення
нормального функціонування ор
ганів панкреатобіліарної системи та
відтоку травних ферментів. Крім
відомого впливу на жовчоутворення
та жовчовиділення, зміни концент
рації ХЦК зумовлювали формування
органічного ураження в органах
панкреатобіліарної системи, зокре
ма, у ПЗ, недостатність її ЗСФ, а та
кож схильність до виникнення не
достатності її внутрішньосекретор
ної функції.
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Результати проведених дослід
жень дозволили зробити висновок
про можливість проведення дифе
ренційної діагностики між пору
шенням ЗСФ ПЗ та формуванням ус
кладнень у хворих на ХП на підставі
визначення концентрації ХЦК у си
роватці крові. Висока концентрація
ХЦК є передумовою формування
гіпертензивних станів при ХП, що
проявляється клінічними симптома
ми допечінкової ПГ, обтураційної
жовтяниці, уповільнення пасажу
вмісту по травному каналу.

У зв'язку з цим, визначення рівня
ХЦК у хворих на початкових етапах
формування ХП з подальшою його
корекцією може лежати в основі
профілактики вираженої недостат
ності ЗСФ ПЗ, а також ускладнених
форм хронічного ураження ПЗ.

ВИСНОВКИ
1. У хворих на ХП встановлене
підвищення рівня ХЦК у сироватці
крові.
2. Підвищення рівня ХЦК у сиро
ватці крові спостерігали у хворих
при формуванні ускладнень, а саме,
обтураційної жовтяниці, уповіль
нення пасажу вмісту по травному ка
налу, допечінкової ПГ внаслідок
збільшення об'єму кісти ПЗ та заго
стрення ХП.
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DYSCYTOKINEMIA AS A PREDICTOR OF EFFICACY
OF INITIAL ІNFUSION THERAPY IN COMPLEX
OF PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS,
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острий панкреатит (ГП) на
лежить до найбільш тяжких
хірургічних захворювань
органів черевної порожни
ни з високою летальністю. За некро
тичної форми ГП летальність стано
вить 24 — 60%, післяопераційна ле
тальність — сягає 70% [1, 2]. Захво
рюваність на ГП в Україні досить ви
сока — 102 на 100 000 населення [3].
Одним з складних і невирішених
питань є вибір тактики адекватної
корекції гіповолемії, спрямованої на
покращення перфузії тканини під
шлункової залози, збереження її ві
тальних функцій, зниження ризику
виникнення пізніх ускладнень не
кротичного ГП та синдрому поліор
ганної недостатності (СПОН) [4].
Клінічний поліморфізм ГП та реак
цій на лікування вимагає персоні
фікованих критеріїв прогнозування
ефективності інфузійної терапії. До
ведено доцільність визначення про
філю цитокінів сироватки крові як
критеріїв тяжкості СПОН та синдро
му системної запальної відповіді
(ССЗВ) у невідкладній панкреато
логії [5, 6], проте, питання інформа
тивності рівня цитокінів у сироватці
як потенційних предикторів ефек
тивності лікування не вирішене.
Метою дослідження було вивчен
ня показників ССЗВ та дисцито
кінемії у хворих за тяжкого ГП до
операції та оцінка їх динаміки за

Г
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Реферат
У 91 хворого, яких лікували з приводу тяжкого гострого панкреатиту (ГП), як стар(
тову інфузійну терапію застосовували інфузійні розчини кристалоїдів, як са(
мостійно, так і в поєднанні з розчинами ГЕК 130 / 0,4 та багатоатомних спиртів.
Встановлена пряма кореляція між вираженістю дисцитокінемії та оцінкою тяжкості
стану хворих за шкалами APACHE II і SOFA. Збільшення співвідношення вмісту
фактору некрозу пухлин—альфа (ФНП—альфа) та інтерлейкіну—4 (ІЛ—4) понад 7
свідчило про неефективність агресивної внутрішньовенної ресусцитації у хворих
за тяжкого ГП (чутливість 86,7%, специфічність 67,4%). Поєднане застосування
розчинів кристалоїдів та ГЕК 130/0,4 або багатоатомних спиртів забезпечувало
більш ефективну корекцію системної дисцитокінемії та органної дисфункції / недо(
статності.
Ключові слова: гострий панкреатит; синдром системної запальної відповіді;
інфузійна терапія; цитокіни; передопераційна підготовка.

Abstract
In 91 patients, who were treated for severe acute pancreatitis, as initial infusion thera(
py, the solutions of crystalloids were applied, solely or in combination with HES solu(
tions 130 / 0.4 and multiatomic alcohols. Direct correlation was established between
dyscytokinemia severity and the patients' state severity in accordance to APACHE II and
SOFA scales. Enhancement of ratio between tumor necrosis factor—alpha and inter(
leukin—4 over 7 have had witnessed inefficacy of aggressive intravenous resuscitation
in patients with severe acute pancreatitis (sensitivity 86.7%, specificity 67.4%).
Combined application of crystalloids solutions and HES 130/0.4 or multiatomic alcohols
have had guaranteed more effective correction of systemic dyscytokinemia and organ
dysfunction/insufficiency.
Кeywords: acute pancreatitis; syndrome of systemic inflammatory answer; іnfusion
therapy; cytokins; preoperative preparation.

різних варіантів стартової інфузій
ної терапії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежений 91 хворий з тяжкою
формою ГП віком від 19 до 78 років,
у середньому 46,5 року, з них 65
(71,4%) чоловіків та 26 (28,6%)
жінок. Пацієнтів лікували у відді

ленні анестезіології та інтенсивної
терапії (ВАІТ) Вінницької обласної
клінічної лікарні в період з 2004 по
2012 р. Клінічну форму ГП встанов
лювали на підставі рекомендацій
Atlanta Symposium (1992) та наказу
МОЗ України № 297 від 02.04.10. На
явність та вираженість ССЗВ визна
чали за критеріями Північноамери
канської узгоджувальної конфе
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ренції [7]. Тяжкість стану пацієнтів
оцінювали за шкалою APACHE II, на
явність та тяжкість органної дис
функції — за шкалою SOFA. Дослід
ження проведене з дотриманням
етичних принципів Гельсинської
декларації (1983) та морально—пра
вових вимог згідно наказу МОЗ Ук
раїни № 281 від 01.11.2000 р. Всі
хворі дали письмову поінформова
ну згоду на участь у дослідженні.
Залежно від типу стартової ін
фузійної терапії хворі розподілені
на три групи шляхом простої ран
домізації. У 52 пацієнтів (1—ша гру
па) для рідинної ресусцитації засто
совували інфузійні розчини криста
лоїдів; у 20 (2—га група) — розчини
кристалоїдів у поєднанні з препара
тами ГЕК 130/0,4 у співвідношенні
3:1; у 19 (3—тя група) — розчини
кристалоїдів та багатоатомних
спиртів (сорбілакт, реосорбілакт)
також у співвідношенні 3:1. Період
контрольованого лікування стано
вив 7 діб. Після стартової оцінки ди
наміку клініко—лабораторних по
казників ССЗВ визначали через 24 та
48 год і далі — на 3, 5—ту та 7—му до
бу лікування.
У сироватці крові визначали
вміст прозапального медіатору —

Òàáëèöÿ 1.

ФНП—альфа та протизапального
медіатору — ІЛ—4 імунофермент
ним методом ELISA з використанням
наборів "Human TNF—α ELISA"
("Diaclone", Франція) та "IL—4 ELISA"
("Diaclone", Франція) відповідно до
інструкції фірми—виробника. Для
оцінки вираженості дисцитокінемії
обчислювали співвідношення ФНП
—альфа/ІЛ—4. Для встановлення ре
ферентних величин вмісту ци
токінів та їх співвідношення
проаналізований 21 зразок сироват
ки крові практично здорових до
норів віком у середньому (42,0 ±
10,4) року.
Статистична обробка отрима
них результатів проводена за стан
дартними методами у пакеті при
кладних програм IBM SPSS Statistics
20 (©SPSS Inc.). Результати наведені
як (х ± σ), медіана та міжквартиль
ний інтервал — Me [P25; P75] залежно
від розподілу даних.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Як свідчать дані табл. 1, групи
хворих репрезентативні за основ
ними клініко—демографічними ха
рактеристиками (статтю, віком, ма
сою тіла), тривалістю лікування у

ВІАТ, стартовою оцінкою стану за
шкалою АРАСНЕ ІІ та тяжкістю
СПОН за шкалою SOFA (метод Крас
кела—Уолліса, р>0,05).
Порівняльний аналіз ефектив
ності різних варіантів інфузійної те
рапії свідчив про достовірні від
мінності динаміки ССЗВ та СПОН в
групах хворих (табл. 2). Так, у хво
рих 1—ї групи через 24 год не вияв
лені суттєві зміни тяжкості СПОН
(за шкалою SOFA), через 48 год —
спостерігали тенденцію до змен
шення вираженості ознак ССЗВ, на 3
— 7—му добу — вірогідне зменшен
ня показників (у середньому на
24,8—67,5%).
Включення до складу інфузійної
терапії розчинів багатоатомних
спиртів та ГЕК 130/0,4 сприяло
більш ефективному зменшенню по
казників у порівнянні з такими при
інфузії тільки розчинів кристалоїдів.
Зокрема, у хворих 2—ї та 3—ї груп
через 48 год спостерігали досто
вірне зменшення показників відпо
відно на 24,3 і 34,9% у порівнянні з
вихідними, на 3—тю та 5—ту добу
відмінності вираженості ознак ССЗВ
залежно від тактики інфузійної те
рапії були більш виражені. На 3—тю
та 5—ту добу тяжкість органної дис

Êë³í³êî–äåìîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ãðóï õâîðèõ ç ÃÏ
Ïîêàçíèê

Ñòàòü
÷
æ
Â³ê, ðîê³â
Ìàñà ò³ëà,êã
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ ó Â²ÀÒ, ãîä
Ñòàðòîâà îö³íêà çà øêàëîþ
ÀÐÀÑÍÅ ²², áàë³â

Ãðóïè õâîðèõ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
2–é (n=20)

3–é (n=19)

x±σ

37 (71,1)
15 (28,9)
45,6 [30; 61,2]
80,5 [59,5;102]
24,92 ± 13,6

15 (75,0)
5 (25,0)
48,2 [34; 62,4]
78,2 [58,5;98,2]
31,2 ± 15,37

13 (68,4)
6 (31,6)
47 [29,7; 64,3]
77 [57,8; 97,3]
29,79 ± 16,13

x±σ

10,9 ± 2,57

10,4 ± 2,06

9,95 ± 2,57

x±σ

3,75 ± 0,88

3,50 ± 0,61

3,47 ± 0,84

àáñ. (%)
àáñ. (%)
Me [P25; P75]
Me [P25; P75]

SOFA, áàë³â

Òàáëèöÿ 2.

1–é (n=52)

Ðîçïîä³ëü÷à îçíàêà

Äèíàì³êà òÿæêîñò³ îðãàííî¿ äèñôóíêö³¿ çà øêàëîþ SOFA ó õâîðèõ çàëåæíî â³ä âàð³àíòó ðàííüî¿
³íôóç³éíî¿ òåðàï³¿
âèõ³äíà

÷åðåç 24 ãîä

Îö³íêà çà øêàëîþ SOFA, áàë³â ( x ± σ
÷åðåç 48 ãîä
3–òÿ äîáà

5–òà äîáà

7–ìà äîáà

1–øà (n=52)
3,75 ± 0,88
3,38 ± 0,99
2,95 ± 1,39
2,82 ± 0,98*
2,47 ± 1,14*
1,22 ± 1,06*
Äèíàì³êà, %
0
–9,98 ± 10,2
–19,3 ± 15,6
–24,8 ± 14,2
–34,1 ± 10,8
–67,5 ± 25,4
2–ãà (n=20)
3,50 ± 0,61
3,10 ± 0,72
2,65 ± 1,46*
2,09 ± 1,61*
1,75 ± 0,93*
1,36 ± 0,92*
#
#
Äèíàì³êà, %
0
–11,4 ± 14,3
–24,3 ± 12,9
–40,3 ± 12,1
–50,0 ± 15,6
62,5 ± 22,4
3–òÿ (n=19)
3,47 ± 0,84
3,12 ± 0,57
2,26 ± 0,37*
2,17 ± 1,46*
1,89 ± 1,44*
1,14 ± 0,85*
Äèíàì³êà, %
0
–10,2 ± 12,4
–34,9 ± 14,2#
37,5 ± 15,3#
–45,6 ± 10,8
67,2 ± 26,5
#
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç: * – âèõ³äíèìè; – ó õâîðèõ 1–¿ ãðóïè (p <0,05). Òå æ ó òàáë. 3.
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Òàáëèöÿ 3.
Ãðóïè õâîðèõ

1–øà (n=44)
Äèíàì³êà, %
2–ãà (n=19)
Äèíàì³êà, %
3–òÿ (n=16)
Äèíàì³êà, %
Çäîðîâ³ (n=21)

Äèíàì³êà âì³ñòó öèòîê³í³â ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ õâîðèõ çàëåæíî â³ä âàð³àíòó ðàííüî¿ ³íôóç³éíî¿ òåðàï³¿
âèõ³äíèé

Âì³ñò ÔÍÏ–àëüôà, ïã/ìë ( x ± σ )
÷åðåç 48 ãîä
7–ìà äîáà

130,7 ± 79,0
0
133,1 ± 59,2
0
138,4 ± 66,9
0

функції у пацієнтів 1—ї групи на 25,9
та 30,3% (р=0,02) перевищувала таку
у хворих 2—ї групи, і була на 23,4 і
23,1% (р=0,03) більшою, ніж у хво
рих 3—ї групи.
Групи хворих були репрезента
тивні за вихідним рівнем у сиро
ватці крові прозапального цитокіну
ФНП—альфа та протизапального
цитокіну ІЛ—4, проте, він суттєво
різнився від профілю цитокінів у
здорових донорів (табл. 3). У хво
рих при ГП вихідний рівень ФНП—
альфа був у 31,2 — 33,3 разу, ІЛ—4 —
у 2,44 — 2,72 разу вищий, ніж у здо
рових осіб, що свідчило про на
явність ССЗВ на ранньому етапі
асептичного аутолізу та некробіозу
тканини підшлункової залози.
Динаміка рівня цитокінів у хво
рих при ГП різнилася залежно від
типу інфузійної терапії. У хворих 1—
ї групи через 48 год відзначали до
стовірне збільшення вмісту ФНП—
альфа (на 54,6%) за відсутності сут
тєвих змін рівня ІЛ—4 у сироватці
крові, що свідчило про прогресуван
ня системної прозапальної реакції
на тлі інфузійної терапії з викорис
танням
розчинів
кристалоїдів.
Включення у схему інфузійної те
рапії ГЕК 130/0,4 або багатоатомних
спиртів забезпечувало більш ефек
тивне коригування ССЗВ у хворих
при ГП на ранніх етапах. Зокрема, у
хворих 2—ї та 3—ї груп через 48 год
рівень ФПН—альфа у сироватці не
значно підвищився (на 9,82 та
11,3%), натомість, вміст ІЛ—4 збіль
шився (на 33,5 та 36,7%) у порів
нянні з вихідним. На 7—му добу у
хворих 1—ї групи зберігався висо
кий рівень ФНП—альфа, який у се
редньому перевищував вихідний на
16,5%, а збільшення вмісту ІЛ—4 бу
ло незначним. В той же час, у хворих
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201,7 ± 90,7*
+54,6 ± 28,6
148,1 ± 68,9
+11,3 ± 15,4#
150,9 ± 69,6
+9,82 ± 16,8#
4,16 ± 0,96

152,3 ± 45,1
+16,5 ± 12,4
104,6 ± 15,2*
–21,4 ± 10,8#
116,1 ± 22,4
–16,1 ± 14,5#

âèõ³äíèé

21,9 ± 9,14
0
19,7 ± 6,97
0
21,5 ± 6,84
0

2—ї та 3—ї груп реєстрували зни
ження рівня ФНП—альфа (на 21,4 та
16,1%) та збільшення вмісту ІЛ—4 у
сироватці крові (на 65,4 та 47,9%) у
порівнянні з вихідним, що свідчило
про стійку активацію протизапаль
ної імунної відповіді.
Оцінка співвідношення ФНП—
альфа/ІЛ—4 дозволила більш чітко
відобразити динаміку дисцитокін
емії у хворих при ГП. У практично
здорових осіб співвідношення ФНП
—альфа/ ІЛ—4 було на порядок мен
шим, ніж у хворих при ГП (відпо
відно 6,87; 7,85; 7,33; р<0,001). Через
48 год у хворих 1—ї групи виявляли
достовірне поглиблення дисцито
кінемії, на 7—му добу співвідношен
ня ФНП—альфа/ІЛ—4 суттєво не
змінювалось. В той же час, у хворих
2—ї та 3—ї груп воно зменшувалося
відповідно на 22,5 і 28,7% — через 48
год і на 40,7 і 50,2% — на 7—му добу.
Отже, ресусцитація з використан
ням розчинів кристалоїдів у поєд
нанні з ГЕК / багатоатомними спир
тами більш ефективно стримує сис
темну дисцитокінемію на ранніх
етапах ГП, що може свідчити про
зменшення вираженості панкреато
генної токсинемії та гіпоперфузії.
За даними кореляційного аналі
зу, встановлено пряму достовірну за
лежність між вихідною дисцитокін
емією (за співвідношенням ФНП—
альфа/ІЛ—4) та показниками шкал
APACHE II й SOFA (r=0,34; 0,32,
р<0,05). На підставі результатів ROC
—аналізу, оптимальна точка відсі
чення ФНП—альфа / ІЛ—4 як пре
диктора недостатньої ефективності
стартової інфузійної терапії з вико
ристанням розчинів кристалоїдів та
тяжкості СПОН становила 7,0 і біль
ше, чутливість 86,7%, специфічність
67,4%, площа під кривою (AUC ) —

Âì³ñò ²Ë–4, ïã/ìë ( x ± σ )
÷åðåç 48 ãîä

22,6 ± 6,56
+3,19 ± 8,45
26,3 ± 5,68
+33,5 ± 12,8#
29,4 ± 5,62
+36,7 ± 25,6#
8,05 ± 2,46

7–ìà äîáà

24,7 ± 4,06
+12,7 ± 6,42
32,6 ± 1,56*
+65,4 ± 18,5#
31,8 ± 1,62*
+47,9 ± 18,9#

0,771 (95% ДІ 0,664; 0,879), що свід
чило про високу якість моделі. На
початку лікування у ВІАТ більш ніж у
75% хворих усіх груп виявляли вира
жений дисбаланс в системі проза
пальних/протизапальних цитокінів
(ФНП—альфа/ІЛ—4 7 і більше).
Включення в схему інфузійної
терапії препаратів ГЕК 130/0,4 чи ба
гатоатомних спиртів сприяло до
стовірному підвищенню ефектив
ності рідинної ресусцитації у хво
рих при ГП за генералізованої дис
цитокінемії: в 2—й та 3—й групах че
рез 48 год частота виявлення спів
відношення ФНП—альфа/ІЛ—4 7 і
більше не змінювалася, у 1—й групі
вона становила 88,6%. На 7—му добу
в 2—й і 3—й групах частота виявлен
ня цього показника достовірно
зменшилась (в 5 і 3 рази, р<0,05) у
порівнянні з вихідним і становила
відповідно 15,8 і 25%. В той же час, у
1—й групі на 7—му добу у 63,6% хво
рих співвідношення ФНП—альфа/
ІЛ—4 становило 7 і більше. Отже,
рідинна ресусцитація з застосуван
ням розчинів кристалоїдів у поєд
нанні з розчинами ГЕК 130/0,4 або
багатоатомних спиртів забезпечува
ла більш ефективну корекцію гене
ралізованої дисцитокінемії у паці
єнтів при ГП (OR=8,14; 95% ДІ 2,21;
29,9), ніж стартова інфузійна терапія
з використанням розчинів криста
лоїдів.
При оцінці результатів лікування
за кінцевими точками встановлені
достовірні міжгрупові відмінності
залежно від застосованого варіанту
інфузійного забезпечення на ранніх
етапах тяжкого ГП: частота СПОН та
летальність по завершенні лікування
становили в 1—й групі — 43,5 та
13,5%, що достовірно більше (р<
0,05), ніж у 2—й (15 та 5%) і 3—й

Клінічна хірургія. — 2016. — № 5

44
(21,1 та 5,3%) групах. В усіх цих хво
рих співвідношення ФНП—альфа /
ІЛ—4 перевищувало 7.
Таким чином, вираженність гене
ралізованої дисцитокінемії є ваго
мим чинником ефективності стар
тової інфузійної терапії у хворих за
тяжкого ГП, це свідчить про не
обхідність застосування розчинів
ГЕК та багатоатомних спиртів вже
на ранніх етапах рідинної ресусци
тації.

ВИСНОВКИ
1. Виражена дисцитокінемія в
поєднанні з збільшенням співвідно
шення ФНП—альфа/ІЛ—4 у сиро
ватці крові є предиктором недостат
ньої ефективності стартової інфу
зійної терапії з використанням роз
чинів кристалоїдів у хворих за тяж
кого ГП. Включення до складу стар
тової інфузійної терапії розчинів
ГЕК 130/0,4 або багатоатомних
спиртів сприяло зменшенню вира
женості генералізованої дисцито

кінемії та органної дисфункції/не
достатності у хворих за тяжкого ГП у
ранній фазі.
2. Оцінка співвідношення ФНП—
альфа/ІЛ—4 у сироватці крові з точ
кою відсічення 7 і більше є предик
тором виникнення СПОН (чут
ливість і специфічність відповідно
86,7 і 67,4%) і може бути додатковим
критерієм під час вибору оптималь
ної тактики стартової інфузійної те
рапії тяжкого ГП.
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ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
МОНОНУКЛЕАРНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ
КРОВІ У ХВОРИХ ЗА РЕФРАКТЕРНОЇ СЕРЦЕВОЇ
НЕДОСТАТНОСТІ
О. Ю. Усенко, Р. В. Салютін, А. В. Якушев, М. Ф. Соколов, Г. С. Лобинцева,
М. В. Костилєв, В. Ф. Оніщенко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України,
Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України,
Інститут клітинної терапії, м. Київ

ESTIMATION OF SAFETY OF TRANSPLANTATION
OF MONONUCLEAR STEM CELLS OF UMBILICAL BLOOD
IN PATIENTS, SUFFERING CARDIAC INSUFFICIENCY
О. Yu. Usenko, R. V. Salyutin, А. V. Yakushev, М. F. Sokolov, G. S. Lobintseva,
М. V. Коstylyev, V. F. Onishchenko
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
Coordination Centre of Transplantation of Organs, Tissues and Cells МH of Ukraine, Kyiv
Іnstitute of Cellular Therapy, Kyiv
ровідне місце в структурі за
хворюваності і смертності
населення сучасного світу
посідають хвороби серце
во—судинної системи, більшість з
яких зумовлюють формування хро
нічної СН. В США клінічні ознаки СН
виявляють більш ніж у 5,1 млн. хво
рих, щороку діагностують понад 650
тис нових спостережень СН [1].
Смертність від СН в розвинених
країнах становить 40 — 65% впро
довж 5 років після встановлення ді
агнозу [2]. Показники десятирічного
виживання пацієнтів при СН, за да
ними деяких авторів, не перевищу
ють 10%, СН з зниженою систоліч
ною функцією лівого шлуночка
(ЛШ) асоційована з значно вищим
ризиком раптової серцевої смерті
[3].
Методи лікування СН спрямовані
в основному на усунення симптомів
та механічну підтримку скоротливої
функції серця і не вирішують про
блему СН [4]. Єдиним радикальним
методом лікування СН у терміналь
ній стадії є трансплантація серця.
Проте, постійний дефіцит донорсь
ких органів обмежує використання
трансплантації серця та, відповідно,
зумовлює чергу пацієнтів на листі
очікування донорського органа. Це
зумовлює високу смертність пацієн
тів за рефрактерної СН та обґрунто

П
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Реферат
Проаналізовані результати спостереження за 20 хворими з рефректерною серце(
вою недостатністю (СН) ішемічної етіології, яким в комплексі з консервативною те(
рапією здійснено трансплантацію мононуклеарних стовбурових клітин (МСК) пу(
повинної крові (ПК) з метою відновлення скоротливої здатності міокарда. З метою
оцінки ефективності та безпечності трансплантації МСК ПК для реципієнтів до та
через 1, 3, 6 і 9 міс після неї проводили обстеження хворих з використанням
інструментальних, біохімічних та імунологічних методів. Вивчали проаритмоген(
ний вплив МСК, активацію персистуючих в організмі вірусних інфекцій, активацію
та прогресування атеросклеротичного ураження вінцевих артерій. Встановлено,
що МСК ПК не спричиняли зазначених ускладнень, отже, їх можна вважати без(
печними для реципієнтів у строки спостереження до 9 міс.
Ключові слова: пуповинна кров; стовбурові клітини; трансплантація; проаритмо(
генний вплив; активація вірусних інфекцій; прогресування атеросклерозу.

Abstract
Results of follow—up of 20 patients, suffering refractory cardiac insufficiency of
ischemic origin, to whom along with conservative therapy a mononuclear stem cells
(MSC) transplantation of umbilical blood (UB) was conducted for restoration of
myocardium contractile capacity, were analyzed. The patients' examination, using
instrumental, biochemical and immunological methods, was conducted before and in
1, 3, 6 and 9 mo after the MSC of UB transplantation with the objective to estimate its
efficacy and safety for recipients. Proarhythmogenic impact of MSC of UB, activation
and progress of atherosclerotic affection of coronary arteries, persistence of viral infec(
tions in organism were studied. There was established, that MSC of UB did not cause
significant complications, so they may be considered safe for recipients in terms of fol(
low—up to 9 mo.
Кeywords: umbilical blood; stem cells; transplantation; proаrhythmogenic impact;
аctivation of viral infections; progress of atherosclerosis.

вує необхідність пошуку альтерна
тивних методів їх лікування.
Одним з перспективних напрям
ків, на думку авторів, є клітинна те
рапія [5]. Проте, не вирішені деякі
питання щодо клінічного застосу
вання стовбурових клітин (СК), зок
рема, вибір їх ефективного й без

печного типу. При трансплантації
СК є певний ризик виникнення ти
пових побічних реакцій та усклад
нень, зокрема, проаритмогенного
впливу [6], активації атеросклерозу
[7], персистуючих вірусних інфекцій
[8]. Поряд з ефективністю, відзнача
ли безпечність нового типу СК —
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МСК ПК, проте, даних щодо вірогід
ності виникнення типових усклад
нень після їх трансплантації недо
статньо.
Метою дослідження є аналіз
можливості виникнення типових
ускладнень після трансплантації
МСК ПК у пацієнтів за рефрактерної
СН. Для досягнення мети слід
вирішити такі завдання: проаналізу
вати можливість проаритмогенного
впливу МСК ПК; реактивації та аксе
лерації атеросклеротичного проце
су у вінцевих артеріях (ВА) після
трансплантації МСК ПК; вплив цих
клітин на зміни імунітету та мож
ливість активації персистуючої
TORCH—інфекції.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 20 хворих віком від 20
до 65 років, у яких діагностовано СН
ІІ А— ІІ Б стадії, 3—4 функціонально
го класу (ФК за NYHA), фракція ви
киду (ФВ) ЛШ менше 35%. З метою
відновлення скоротливої здатності
міокарда їм здійснювали трансплан
тацію МСК ПК. Обстеження прово
дили до та через 1, 3, 6 і 9 міс після
операції.
Трансплантацію МСК ПК викону
вали шляхом внутрішньовенного
введення суспензії клітин препарату
"Кріоконсервована пуповинна кров
людини", розведеної у 200 мл ізото
нічного розчину натрію хлориду. У
клітинному препараті ядровмісних
клітин було від 0,890 × 109 до 0,950 ×
109, в тому числі CD34+ від 0,486 ×
109 до 0,520 × 109.
Холтерівський моніторинг ЕКГ
проводили за допомогою апарата
Microvit—101 Shiller з використан
ням програмного забезпечення
MT200. Коронаровентрикулографію

здійснювали за допомогою ангіог
рафічного обладнання Toshiba
Infinix VF—i/P.
Рівень IgG, IgM визначали в акре
дитованій лабораторії за уніфікова
ними методиками. Для дослідження
фагоцитозу вивчали стан бактери
цидних систем пероксидази кліти
ни, що корелювало з утворенням су
пероксидних радикалів, їх визнача
ли за активністю відновлення фор
мазану в тесті з нітросинім тетра
золієм (НСТ) [9].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З метою аналізу та виявлення
можливого
проаритмогенного
впливу трансплантації МСК ПК, з ог
ляду на наявність такого впливу дея
ких інших СК, всім пацієнтам прово
дили добовий моніторинг Холтер—
ЕКГ. Під час дослідження встановле
но, що основним ритмом в усіх
пацієнтів на всіх етапах спостере
ження був синусовий. Коливання се
редньої частоти скорочень серця
(ЧСС) в коротко— та середньостро
ковому періоді спостереження не
перевищувало 3% від вихідного ста
ну (p = 0,17 — 0,30). За період спос
тереження подовження коригова
ного за ЧСС інтервалу QT (QTc),
збільшення QTc понад 500 мс та па
роксизмів шлуночкової тахікардії
типу пірует не спостерігали.
Шлуночкова
екстрасистолія
(ШЕС), за даними Холтер—ЕКГ, ви
явлена в усіх хворих. Частота ШЕС
відносно кількості всіх комплексів
QRS за добу на всіх етапах спостере
ження суттєво не відрізнялася від та
кої у здорових осіб. Незначна часто
та ШЕС за наявності виражених
постішемічних змін міокарда, віро
гідно, зумовлена систематичним за

Äèíàì³êà çì³í êëàñó ØÅÑ (çà êëàñèô³êàö³ºþ Lown–Wolff) ó ïàö³ºíò³â
ïðè òðàíñïëàíòàö³¿ ÌÑÊ ÏÊ
Êëàñ ØÅÑ

äî îïåðàö³¿
(n=20)

V
IV b
IV a
III
II
I

3
–
4
7
–
6

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
÷åðåç 1 ì³ñ
÷åðåç 3 ì³ñ
÷åðåç 6 ì³ñ
(n=18)
(n=18)
(n=14)

1
1
2
5
–
9
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–
1
1
3
–
13

–
1
–
–
–
13

÷åðåç 9 ì³ñ
(n=14)

–
1
–
3
–
10

стосуванням β—адреноблокаторів
під час консервативної терапії СН.
Незважаючи на невелику абсолютну
частоту ШЕС, у деяких пацієнтів до
трансплантації МСК ПК виявляли
форми ШЕС, асоційовані з певним
прогностичним ризиком раптової
аритмогенної смерті, проте, після
трансплантації відзначене відносне
зменшення частоти загрозливих
форм ШЕС у порівнянні з вихідною
(див. таблицю). Збільшення класу
ШЕС (за класифікацією Lown—
Wolff) виявлене в одного пацієнта на
тлі прогресування СН при порушені
режиму медикаментозної терапії.
Зменшення класу ШЕС, відсут
ність загрозливих для життя пору
шень ритму та провідності після
трансплантації, вірогідно, зумовлені
відновленням мікроструктури міо
карда ЛШ, зменшенням його фізич
ного напруження, покращенням
внутрішньосерцевої гемодинаміки.
Таким чином, трансплантація МСК
ПК не впливала на частоту виник
нення порушень ритму серця та ри
зик раптової серцевої смерті, отже,
МСК ПК є цілком безпечним типом
СК щодо можливості проаритмо
генного впливу.
У зв'язку з існуючими даними
про потенційну можливість акти
вації атеросклеротичного процесу,
виникнення стенозу та рестенозу ВА
після трансплантації деяких типів
СК, проведений поглиблений аналіз
клінічного перебігу та даних об'єк
тивного дослідження у пацієнтів,
яким в комплексі лікування здійсню
вали трансплантацію МСК ПК. При
аналізі ознак ішемії міокарда вста
новлено, що після трансплантації
негативної динаміки за даними ЕКГ,
проведеної у 12 стандартних відве
деннях, в порівнянні з такою до опе
рації не було. При порівняльному
аналізі даних холтерівського моні
торингу ЕКГ з використанням кри
терію ішемічної події (правило 1—
1—1, S. J. Shang, C. J. Pepine, 1977; P. E.
Cohn, W. B. Kannel, 1987), негативну
динаміку після трансплантації не
спостерігали.
В одного пацієнта віком 47 років
через 8 міс після трансплантації
МСК ПК з'явились скарги на біль за
грудниною під час фізичного наван
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таження. З метою визначення по
дальшої тактики лікування проведе
на коронаровентрикулографія. У ре
шти хворих скарг, пов'язаних з про
гресуванням ішемічного ураження
міокарда, не було. При порівняльно
му аналізі коронарограм пацієнта до
і через 8 міс після трансплантації
МСК ПК негативні зміни, ознаки ак
тивації атеросклерозу ВА, ділянки з
новими ознаками ураження, гіпер
плазія ендотелію в стентованих су
динах (стентування з використан
ням елютинг—стентів за 4 роки до
операції) не виявлені. Гемодинаміч
но незначуще звуження в середньо
му сегменті правої ВА (до 25 %) не
прогресувало. Зона зменшення ско
ротливості міокарда ЛШ не збільши
лась, ФВ ЛШ, за даними вентрикуло
графії, збільшилася з 24 до 31%.
Найбільш вірогідною причиною ви
никнення стенокардії у пацієнта, на
нашу думку, була надмірна фізична
активність, пов'язана з покращен
ням ФК (за NYHA) з III—IV до ІІ.
Таким чином, імовірний негатив
ний вплив трансплантації МСК ПК у
вигляді прогресування стенозуючо
го коронаросклерозу в строки спос
тереження до 9 міс у пацієнтів при
СН не виявлений. Введення МСК ПК
не слід вважати додатковим факто
ром ризику прогресування стенозу
ВА при комплексному лікуванні СН
ішемічного ґенезу. Отримані дані
уточнюють дані інших дослідників
[10].
Після трансплантації МСК ПК
аналізували можливість виникнення
рецидиву персистуючої TORCH —
інфекції (токсоплазмоз, вірус крас
нухи, цитомегаловірус, вірус про
стого герпесу 1 і 2 типу, вірус Еп
штейна—Барр) на тлі можливих
змін імунітету. За даними обстежен
ня пацієнтів при СН, гострих клініч
них проявів та рецидивів інфекцій
протягом усього періоду спостере

ження не було. Це підтверджене від
сутністю змін рівня IgM. У пацієнтів,
що перенесли TORCH—інфекцію до
трансплантації МСК ПК, коливання
рівня IgG були переважно в межах
похибки методу визначення. Зміни
негативного рівня IgG на сумнівний
або з сумнівного на позитивний не
спостерігали. Зазначені коливання
не мали закономірностей, а відмін
ності від вихідного рівня недо
стовірні.
Таким чином, під час спостере
ження активацію персистуючих в
організмі реципієнта вірусних ін
фекцій не виявлено, це може свідчи
ти про відсутність порушень імуні
тету після трансплантації МСК ПК,
що зумовлюють появу рецидиву
TORCH—інфекції.
Відсутність суттєвого впливу
трансплантації МСК ПК на стан
імунітету реципієнтів підтверджена
під час аналізу рівня прозапаль
них/протизапальних інтерлейкінів
(ІЛ) і факторів вродженого імуніте
ту. До операції відзначали підвищен
ня метаболічної (за даними спон
танного та стимульованого HCT—
тесту) та фагоцитарної активності
нейтрофільних гранулоцитів, що
може бути пов'язане з формуванням
асептичної запальної відповіді на
ішемію міокарда. Про це свідчило
підвищення рівня прозапального
цитокіну (ІЛ—6) за нормального
рівня протизапального цитокіну
(ІЛ—10), що співпадає з даними ін
ших дослідників [11]. До кінця 1—го
місяця спостереження достовірни
ми були зміни лише стимульованої
фагоцитарної активності (зменшен
ня на 11,2% відносно вихідної), що
могло бути зумовлене певним впли
вом МСК ПК на імунну систему [12].
У строки спостереження 3—6 міс ви
явлене достовірне зниження рівня
ІЛ—6, проте, статистично до
стовірних змін метаболічної та фа

гоцитарної активності нейтрофіль
них гранулоцитів не було, відзначе
на тенденція до зменшення фагоци
тарного числа. Такі результати мог
ли свідчити про зменшення вираже
ності запальних процесів у міокарді.
До кінця 9 міс спостереження вияв
лене достовірне зменшення стиму
льованої метаболічної та погли
нальної активності нейтрофільних
гранулоцитів, підвищення рівня ІЛ—
6, що могло свідчити про перева
жання протизапальних впливів на
тлі реактивації каскаду запальних
реакцій на тлі основного захворю
вання — ішемічної хвороби серця.
Узагальнюючі отримані резуль
тати, слід зазначити, що МСК ПК
притаманні низькі імуногенні влас
тивості, при їх трансплантації не ви
никають порушення імунітету, що
потребували б специфічного ліку
вання або застережень щодо загро
зи активації персистуючої вірусної
інфекції; також проявляють проти
запальну дію у строки спостережен
ня до 9 міс. Трансплантація МСК ПК
не супроводжується додатковим ри
зиком порушення імунітету, що зу
мовлює активацію персистуючих
вірусних інфекцій.
Нами не виявлені жодні усклад
нення, типові для трансплантації СК.
МСК ПК не справляють проаритмо
генного впливу, активації атероскле
розу, рестенозу ВА. Вони характери
зуються низькою імуногенністю,
про що свідчила відсутність акти
вації персистуючої TORCH—інфек
ції та порушення вродженого імуні
тету. МСК ПК притаманний значний
протизапальний вплив, що підтвер
джене достовірним зниженням рів
нія протизапальних цитокінів.
Отже, трансплантація МСК ПК
безпечна для хворих при СН, ре
фрактерній до стандартних методів
консервативної терапії.
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ктуальність теми зумовлена
відсутністю єдиного підхо
ду до лікування ВХНК. Міні
інвазивні оперативні втру
чання застосовують далеко не в усіх
лікувальних закладах, проте, значно
розширився спектр сучасних лікар
ських засобів, здатних позитивно
впливати на стан венозної системи
організму, що дає можливість вико
ристовувати їх з метою попереджен
ня рецидивів та ускладнень ВХНК.
Хронічна венозна недостатність
(ХВН) НК, зумовлена ВХ та пост
тромбофлебітичним синдромом, у
більшості (96%) хворих супровод
жується ураженням великої та малої
підшкірних вен. Її виявляють у 17%
населення України та 15% населен
ня Європи. Жінки хворіють у 2,6 ра
зу частіше, ніж чоловіки [1].
У клінічних та наукових дослід
женнях для детального визначення
характеру патологічного процесу,
його локалізації та інших основних
особливостей захворювання вико
ристовують міжнародну класифіка
цію СЕАР (1994), основану на оцінці
об'єктивних клінічних ознак хро
нічних венозних захворювань з на
явністю (S) або відсутністю (А)
симптомів ХВН [2].
Щороку кількість нових випадків
захворювання у розвинених країнах
збільшується на 2,6% — жінок та 1,9%
— чоловіків [3].
Детралекс (Серв'є) — єдиний
флеботропний препарат, що міс
тить очищену флавоноїдну фракцію
(діосмін та гесперидин) у мікронізо
ваному вигляді. Мікронізація (змен

А
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Реферат
Проаналізовані результати лікування в амбулаторних умовах 1274 пацієнтів з при(
воду варикозної хвороби (ВХ) нижніх кінцівок (НК) за період з 2006 по 2015 р. У 612
пацієнтів застосовано запропоновану схему лікування ВХНК.
Ключові слова: варикозна хвороба нижніх кінцівок; амбулаторне лікування.

Abstract
Results of outpatient treatment of 1274 patients, suffering varicose disease of the lower
extremities (VDLE), in 2006 — 2015 yrs were analyzed. In 612 patients the proposed
scheme for treatment of VDLE was applied.
Кeywords: varicose disease of the lower extremities; outpatient treatment.

шення розмірів частинок активної
речовини) забезпечує швидшу аб
сорбцію активного компоненту
після його введення всередину та діє
вдвічі швидше за немікронізовану
частку діосміну. Застосовують 1 таб
летку двічі на добу протягом 60 діб. В
1 таблетці детралексу міститься 500
мг очищеної мікронізованої флаво
ноїдної фракції: діосміну (90%) та ге
сперидину (10%). Детралекс є вено
тонічним та ангіопротекторним за
собом. Зменшує розтягнення вен,
підвищує тонус та зменшує веноз
ний стаз, покращує лімфатичний
відток. Зменшує проникність капі
лярів та підвищує їх резистентність,
покращує мікроциркуляцію. Змен
шує взаємодію лейкоцитів з ендо
телієм, адгезію нейтрофільних гра
нулоцитів у посткапілярних вену
лах. Це зменшує вразливу дію медіа
торів запалення на стінках вен та їх
клапанах.
Набряк є найпоширенішим
симптом ВХНК, виникає майже у
90% пацієнтів. Як і всі види набряку,
характеризується збільшенням об'є

му інтерстиціальної рідини. На від
міну від інших видів набряку, пов'я
заний з мікроангіопатією, що має
спочатку функціональну, потім —
органічну природу і є наслідком ве
нозного стазу, що ушкоджує ендо
телій, порушує його функцію, зумов
лює тяжкі порушення реологічних
властивостей крові [4].
Аскорутин — препарат, діючою
речовиною якого є аскорбінова кис
лота (вітамін С) та рутозид. В 1 таб
летці міститься аскорбінової кисло
ти 50 мг в перерахунку на 100% ре
човини, рутозиду тригідрату 50 мг у
перерахунку на 100% безводної ре
човини. Комбінований лікарський
засіб, дія якого зумовлена ефектами
компонентів, що входять до його
складу. Рутозид (вітамін Р) сприяє
перетворенню аскорбінової кисло
ти на дегідроаскорбінову, запобігає
її подальшій трансформації у дике
тогулонову кислоту. Тому більшість
ефектів рутозиду опосередковані ас
корбіновою кислотою.
Рутозид у поєднанні з аскорбіно
вою кислотою знижує проникність
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та ламкість капілярів, зміцнює стін
ки судин, зменшує агрегацію тром
боцитів, має протизапальний ефект
(у тому числі внаслідок пригнічення
активності гіалуронідази), антиок
сидантні властивості, бере участь в
окисно—відновних процесах.
Крім того, рутозиду притаманні
такі ефекти, як зменшення ексудації
рідкої частини плазми крові та
діапедезу клітин крові через стінку
судин, жовчогінний та легкий ан
тигіпертензивний ефект.
У хворих за ХВН рутозид змен
шує набряк та вираженість больово
го синдрому, трофічних розладів,
парестезії та судом, сприяє змен
шенню вираженості побічних ре
акцій при променевій терапії (цис
тит, ентеропроктит, дисфагія, екзе
ма шкіри), а також уповільнює про
гресування діабетичної ретинопатії.
Венорутинол, 1 г гелю містить 20
мг венорутинолу у перерахунку на
рутин та суху речовину, належить до
ангіопротекторів та капіляростабілі
зуючих засобів. Препарат має Р—
вітамінну активність та виражені
ангіопротекторні властивості. Змен
шує проникність та ламкість капіля
рів, зміцнює стінки вен і капілярів,
підвищує тонус гладеньких м'язів ве
нозних судин. Проявляє протинаб
рякову, протизапальну та знеболю
вальну дію.
Мініінвазивні методи лікування
ВХНК дедалі ширше впроваджують у
практику. Одним з методів усунення
патологічного вено—венозного ре
флюксу є склерооблітерація [5].
Мета дослідження: визначити
стан хворих відповідно до класифі
кації СЕАР, визначити оптимальний
метод лікування ВХНК в амбулатор
них умовах, оптимізувати консерва
тивне лікування та заходи з попере
дження ускладнень.

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
æ³íîê
àáñ.
%

÷îëîâ³ê³â
àáñ.
%

611
258
82
951

204
103
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323

47,95
20,25
6,44
74,64

16,01
8,08
1,25
25,34

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 1274 пацієнтів віком від 18 до
89 років з приводу ВХНК за період з
2006 по 2015 р. Вивчений перебіг
хвороби за її неускладнених форм.
Визначені показання до виконання
оперативних втручань, проаналізо
вано ефективність лікування з вико
ристанням сучасних венотонізую
чих препаратів. Відповідно до кла
сифікації СЕАР пацієнти розподілені
на три групи (див. таблицю).
Пацієнтів І групи з приводу неус
кладнених форм ВХНК лікували
консервативно. Відповідно до схеми
консервативного лікування пацієн
ти І групи поділені на 2 підгрупи. У
612 (75,1%) пацієнтів застосовано
запатентовану схему лікування [6].
Жінок було 419 (41%), чоловіків —
193 (23,7%). Пацієнтам відразу після
госпіталізації призначали детралекс
по 1 таблетці двічі на добу протягом
30 діб, а також аскорутин по 1 таб
летці тричі на добу протягом 30 діб,
місцево застосовували гель венору
тинол. Обов'язково призначали лі
кувальну фізкультуру, плавання, ра
ціональний режим роботи й відпо
чинку. Лікування повторювали через
6 міс. Основною відмінністю зазна
ченого способу є системне застосу
вання одночасно детралексу, аско
рутину та венорутинолу, що забезпе
чувало дезагрегуючу, протизапальну
та венотонізуючу дію.
У 203 пацієнтів (контрольна гру
па) застосовували лише детралекс
по 1 таблетці двічі на добу протягом
30 діб.
У 218 (35,67%) пацієнтів діагнос
товані захворювання серцево—су
динної системи, у 417 (68,24) — за
хворювання хребта, зокрема, сколі
оз, остеохондроз, кіфоз, у 112
(18,33%) — захворювання органів
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малого таза, у 46 (7,52%) — цукровий
діабет.
Оперативне лікування проведене
у хворих ІІ і ІІІ груп. Оперовані 63
пацієнти віком від 37 до 74 років. У
61 з них виконана венектомія за ме
тодом Бебкока—Нарата, у 2 — ехоск
лерозування вен з лазерною коагу
ляцією. Жінок було 41 (66,67%), чо
ловіків — 21 (33,34%). В подальшому
призначали консервативне лікуван
ня, як правило, детралекс по 1 таб
летці двічі на добу протягом 2 міс.
Обстеження хворих включало
загальноклінічні, біохімічні методи,
ультразвукове дослідження вен. Крім
того, в динаміці досліджували інтен
сивність болю, тяжкість у НК.
Тривалість курсу лікування вста
новлювали на основі клінічного
досвіду. Схема проста у виконанні,
може бути використана в амбула
торних і стаціонарних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ефективність лікування оцінюва
ли через 10, 20 і 30 діб за стандарт
ними критеріями на підставі оцінки
загального стану, скарг, температури
тіла, аналізів крові, тривалості
періоду тимчасової непрацездат
ності.
За даними клінічних спостере
жень, в амбулаторних умовах домі
нуючим є медикаментозне лікуван
ня ВХНК, що є самостійним методом
за неускладненого перебігу хворо
би. Пацієнтів І групи лікували лише
консервативно, після застосування
детралексу в поєднанні з аскорути
ном та венорутинолом у вигляді ге
лю, лікувальної фізкультури їх стан
покращився, набряк та біль у НК
зникли вже через 10—14 діб.
Профілактика ВХНК та її усклад
нень передбачала призначення ліку
вальної фізкультури, плавання, раці
ональний підбір взуття, рекомен
дації щодо зменшення надмірної ма
си тіла, лікування супутніх захворю
вань, зокрема, серцево—судинної та
опорно—рухової систем.
Застосування запропонованої
схеми лікування дозволило покра
щити клінічний стан пацієнтів,
уникнути рецидивів трофічних ви
разок.
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ВИСНОВКИ
1. Медикаментозне лікування па
цієнтів з приводу неускладненої
ВХНК є основним.

2. Застосування сучасних вено
тонізуючих препаратів в поєднанні
з лікувальною фізкультурою попере
джає виникнення ускладнень та не
обхідність виконання оперативного
втручання.

3. Запропонована схема лікуван
ня застосована у 612 (75,1%) паці
єнтів.
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC
NONEPIDEMIC SIALADENITIS IN CHILDREN
V. А. Кurbanov
Аzerbayjanian Medical University, Baku, Azerbayjan Republic

ронический неэпидемичес
кий сиалоаденит у детей ха
рактеризуется увеличением
слюнных желез, одно— ли
бо двусторонним [1, 2]. В отличие от
гнойного паротита, при таком паро
тите нет гноя [2]. Основные клини
ческие признаки — увеличение око
лоушной слюнной железы, боль,
редко — повышение температуры
тела [2]. У детей заболевание слюн
ных желез часто возникает после
эпидемического паротита. Поэтому
дифференциальная диагностика за
труднена [3]. В возникновении забо
левания ведущую роль играют пере
несенный паротит, аномалия разви
тия протоков слюнных желез, гене
тические факторы, аутоиммунные
заболевания [4]. В основном отмеча
ют одностороннее поражение желе
зы, иногда двустороннее [5]. Клини
ческие симптомы выявляют в тече
ние 2 — 7 сут, через 3 сут они исчеза
ют без лечения [5].
Кроме анализа клинических
проявлений, в диагностике заболе
вания используют УЗИ, КТ, МРТ а
также сиалографию. По данным КТ
и МРТ хронический воспалитель
ный процесс в слюнных железах
проявляется небольшими кистоз
ными очагами [6].
Этиологический фактор при ле
чении не учитывают, поскольку эти
ология заболевания неизвестна [5].
Однако в литературе имеются мно
гочисленные сведения о положи
тельном эффекте антибактериаль
ной терапии. При частых рецидивах
заболевания возникает необходи
мость выполнения хирургического
вмешательства. Также в литературе
имеются сведения о положительном

Х

Реферат
Хронический неэпидемический сиалоаденит часто возникает у детей, характери(
зуется одно— или двусторонней припухлостью околоушных слюнных желез. Это
необструктивное, не суперактивное воспалительное заболевание, известное как
ювенильный рецидивирующий паротит. Этиология заболевания точно не извест(
на. Установлено, что некоторые факторы, в том числе генетические, иммунная не(
достаточность, аутоиммунные заболевания, а также аллергические факторы иг(
рают важную роль в его возникновении. Представлены данные диагностики и ле(
чения 10 больных, у которых диагностирован рецидивирующий паротит, обратив(
шихся в клинику с различными жалобами.
Ключевые слова: паротит; воспаление; диагностика; дети.

Abstract
Chronic nonepidemic sialadenitis occurrs in children frequently and is characterized by
a one—side or bilateral swelling of parotid salivary glands. It constitute a nonobstruc(
tive, not superactive inflammatory disease, known as a juvenile recurrent parotitis. The
disease etiology is not definitely known. There was established, that some factors,
including genetic, the immune insufficiency, аutoimmune diseases and allergic factors
play important role in its etiology. The data concerning diagnosis and treatment of 10
patients were presented, in whom recurrent parotitis was diagnosed, while they have
had admitted with various complaints to the clinic.
Кeywords: parotitis; inflammation; diagnosis; children.

эффекте радиотерапии [7]. Авторы
считают, что, если лечение не закон
чено, возможно возникновение бо
лезни Шегрена [8].
Цель исследования: изучить фак
торы, влияющие на эффективность
диагностики и лечения хроничес
кого неэпидемического сиалоаде
нита у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
У 10 пациентов, которых лечили
в Бакинском клиническом центре
№ 1 в 2013 — 2014 гг., установлен ди
агноз рецидивирующего паротита.
Из них 8 пациентов лечили амбула
торно, 2 — в стационаре. Девочек
было 6, мальчиков — 4. Возраст
больных от 3 до 12 лет. Кроме обсле
дования с применением клиничес
ких методов, у 5 пациентов проведе
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но УЗИ, у 2 — сиалография, у 3 — КТ.
У пациентов, которых лечили в ста
ционаре, проведены общий анализ
крови, а также рентгенография
грудной клетки. Пациенты распре
делены на 2 группы в зависимости
от метода лечения. У больных пер
вой группы проводили антибакте
риальную, иммуностимулирующую
терапию, а также витаминотерапию.
У больных второй группы, кроме то
го, применяли озонотерапию. Пока
зания и противопоказания к приме
нению озонотерапии у детей уста
навливали на основе принципа Ма
дрида.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основными жалобами у пациен
тов были припухлость слюнной же
лезы (у всех), боль (у всех), повыше
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ние температуры тела (у 60%). Одно
сторонняя припухлость отмечена у
8 пациентов, двусторонняя — у 2. Ро
дители 5 пациентов связывают бо
лезнь с перенесенной острой рес
пираторной вирусной инфекцией, 2
— с патологией ЛОР—органов, у 3 —
причина заболевания не установле
на. Все родители отмечают, что дети
ранее перенесли эпидемический
паротит. У 6 пациентов рецидив бо
лезни возник второй раз, у 2 — за по
следние 2 года трижды, у 2 — отме
чают рецидив каждый год. Из них
50% пациентов лечил инфекцио
нист по поводу эпидемического па
ротита, 25% — консервативное лече
ние назначил педиатр. Пациенты,
обратившиеся в клинику, ранее ле
чились у других специалистов. Вы
деление слюны у 5 больных умень
шено, у 3 — нормально, у 2 — отме
чена гиперсаливация.
Поскольку проведение сиалогра
фии у детей сложно, ее применили у
3 пациентов. В основном проводили
УЗИ и КТ.

Левостороняя сиалография.
Кистозные очаги.

По данным УЗИ выявлено повы
шение гетерогенности ткани, заку
порка слюнных протоков. При сиа
лографии отмечены признаки, ха
рактерные для хронического сиало
аденита (см. рисунок). Обнаружены
небольшие кистозные очаги. Наибо
лее эффективным и информатив
ным методом исследования являет

ся КТ, которая позволяет установить
точный диагноз.
Озонотерапию применяли в те
чение 5 сут. В первой группе про
должительность лечения 7 сут. У па
циентов, которым проводили озо
нотерапию, рецидива в сроки на
блюдения до 2 лет не было. В первой
группе рецидив возник у 2 больных.
У пациентов второй группы боль,
припухлость полностью устранены
на 4—е сутки, у больных первой
группы их выраженность уменьши
лась на 5—е сутки. Выделение слю
ны восстановилось раньше у паци
ентов второй группы. Следователь
но, при рецидивирующем паротите,
наряду с антибактериальной тера
пией, использование озонотерапии
позволяет достичь положительного
эффекта. Считаем целесообразным
использовать минимально инвазив
ные методы исследования, лечение
должны проводить квалифициро
ванные специалисты.
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CLINICAL SIGNS, DIAGNOSIS AND TREATMENT
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ирофиляриоз — зоонозный
трансмиссивный гельмин
тоз домашних (собака, кош
ка) и диких (лисица) плото
ядных животных. Человек является
факультативным хозяином, гель
минт развивается в нем в единствен
ном экземпляре до неполовозрелой
стадии [1 — 6]. Дирофиляриоз
(Dirofilariasis, от латинского "diro
filum" — "злая нить") — заболевание,
вызываемое круглыми червями
класса Nematoda, отряда Spirurida,
подотряда
Filariata,
семейства
Filariidae, рода Dirofilaria. Описаны
всего несколько видов червей, из ко
торых наиболее распространены
Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis
[3, 5]. По сути это гельминтоз, кото
рый характеризуется медленным
развитием паразита и длительным
хроническим течением [1 — 6].
В последние годы медицинское
значение приобретает инвазия
Dirofilaria repens во многих странах
не только с тропическим, но и кон
тинентальным климатом, в том чис
ле в Украине и странах СНГ [1, 2, 7].
Паразитирует нематода в подкож
ной основе, слизистой оболочке и
конъюнктиве глаза, половых орга
нах (мошонка, яички), грудных же
лезах, реже — в тканях и органах
брюшной полости [2, 6 — 12].
Заражение человека происходит
трансмиссивным путем через укус
кровососущих комаров, заражен
ных инвазионными личинками ди
рофилярий. Источник заражения
комаров рода Anopheles, Culex,
Aedes — инвазированные домашние
собаки, кошки, реже — дикие живот

Д

Реферат
Приведен опыт лечения 5 детей в возрасте от 9 мес до 16 лет по поводу дирофи(
ляриоза. Четверых из них лечили в хирургическом отделении, одного ребенка —
в офтальмологическом. Всем больным, помимо общепринятых клинико—лабора(
торных методов исследования, проведено ультразвуковое (УЗИ), гистологичес(
кое и паразитологическое исследования операционного материала. Первичную
предоперационную паразитологическую диагностику не применяли. Клинические
симптомы дирофиляриоза у всех пациентов были неспецифичными. Основной
жалобой у больных было наличие опухолеподобного образования различной ло(
кализации. Диагноз до операции установлен только с помощью УЗИ, позволив(
шего обнаружить эхо—признаки живого гельминта. Окончательный диагноз уста(
новлен на основании результатов биологического исследования удаленного па(
разита. Все пациенты выздоровели.
Ключевые слова: дирофиляриоз; лечение; дети.

Abstract
Experience of treatment of 5 children, ageing from 9 mo to 16 yrs old, for Dirofilariosis
is adduced. Four patients were treated in Surgical Department, and one — in
Ophthalmologic Department. In all the patients in addition to casual clinico—laboratory
methods of investigation there were conducted ultrasonographic, histological and par(
asitological investigations of operative material. Primary preoperative parasitologic
diagnosis was not applied. Clinical symptoms of Dirofilariosis in all the patients were
nonspecific. The presence of a tumor—like lesion of various localization have constitut(
ed the main complaint in the patients. Preoperative diagnosis was established only with
ultrasonography, which have permitted to assume the alive helminth echo—signs.
Definite diagnosis was established, basing on the results of biological investigation of
the parasite eliminated. All the patients have had reconvalescented.
Кeywords: Dirofilariosis; treatment; children.

ные (лисица). Через 1 — 2 сут после
попадания с кровью в желудок кома
ра дирофилярии мигрируют в маль
пигиевы канальцы и там продолжа
ют свое развитие. При температуре
+26°С личинки развиваются до ин
вазивной стадии в течение 2 нед. В
организме окончательного хозяина
(например, собаки) происходит
дальнейшее развитие процесса, че
рез 120 дней обнаруживают оплодо
творенных самок, еще через 190 —
200 дней после заражения в крови
животного обнаруживают микро
филярии [1 — 3]. Поскольку во всех
наблюдениях инвазии человека об
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наруживали единичные неполовоз
релые особи возбудителя, заключен
ные, как правило, в капсулу, и никог
да не выявляли микрофилярии в
крови, можно сделать вывод, что че
ловек — это случайный хозяин па
разита, а с точки зрения продолже
ния жизненного цикла возбудителя
— биологический тупик для него [2
— 4]. В связи с этим после хирурги
ческого удаления гельминта специ
фическое лечение (назначение ан
тимикрофилярицидных препара
тов) не проводят [2, 4, 5, 10].
Клинические проявления болез
ни зависят от локализации парази
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та. Возможно поражение глаз, на
ружных половых органов, грудных
желез и т. д. [2, 7 — 12]. Фиброма, ки
ста, атерома, аллергический конъ
юнктивит, опухоль мягких тканей —
наиболее частый первичный диа
гноз у большинства пациентов, об
ратившихся к педиатрам, хирургам,
офтальмологам, дерматологам [1, 2,
10, 11]. В детской хирургической
практике пациентов с дирофиляри
озом чаще госпитализируют и опе
рируют с предположительным диа
гнозом орхит, киста или опухоль
яичка, ущемленная грыжа, новооб
разования подкожной основы и др.
[6 — 9, 11 — 12]. Проблема дирофи
ляриоза обусловлена широкой цир
куляцией возбудителя в природной
среде, отсутствием надлежащих мер
по выявлению и дегельминтизации
зараженных животных — облигат
ных дефинитивных хозяев (домаш
них собак, кошек).
Обычно взрослые и дети заража
ются во время работы в огороде, са
ду, а также в местах отдыха, где есть
значительные популяции комаров и
зараженные животные. Увеличение
числа бродячих животных, их миг
рация в природе и потепление кли
мата способствуют увеличению час
тоты передачи дирофиляриоза от
диких плотоядных млекопитающих
домашним животным и человеку.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За последние 5 лет в клинике ле
чили по поводу дирофиляриоза 5
детей в возрасте от 9 мес до 16 лет,
четверых из них в хирургическом
отделении, одного — в офтальмоло
гическом. Всем больным, помимо
общепринятых клинико—лабора
торных методов исследования, про
водили УЗИ, гистологическое и па
разитологическое
исследования
операционного материала. Первич
ную предоперационную паразито
логическую диагностику не прово
дили, поскольку в крови больного
микрофилярии отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Клинические симптомы диро
филяриоза у всех пациентов были
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неспецифичными. Основной жало
бой было наличие опухолеподобно
го образования различной локали
зации. Изменений в общем и биохи
мических анализах крови, общем
анализе мочи, копроцитограмме и
анализе кала на гельминтоз не было.
Эозинофилию не выявляли. Все это
создавало серьезные трудности в
процессе диагностики, до операции
диагноз установлен только с помо
щью УЗИ, позволившего обнару
жить эхо—признаки живого гель
минта. Окончательный диагноз за
болевания установлен на основе
анализа результатов биологическо
го исследования удаленного парази
та. Приводим наблюдения.
1. Ребенок Ф., 15 лет, госпитали
зирован в клинику детской хирур
гии 21.02.12 с жалобами на ощуще
ние дискомфорта и периодическую
боль в мошонке. В области правого
яичка пальпировано опухолеподоб
ное образование. Описанные жало
бы появились 3 нед назад. Пациент
проживает в частном доме, имеются
домашние животные (кошка, соба
ка). Подросток обследован по месту
жительства. Общий анализ крови:
эр. 4,5 × 1012 в 1 л, Нb 142 г/л, л. 4,5 ×
109 в 1 л, тр. 252 × 109 в 1 л, СОЭ 12
мм/ч, э. 0,02, п. 0,01, с. 0,53, лимф.
0,38, мон. 0,06. В общем анализе мо
чи патологические изменения не
выявлены. Анализ кала на яйца гель
минтов и соскоб на энтеробиоз от
рицательные. Биохимические пока
затели крови в пределах нормы.
Клинически и по данным УЗИ по ме
сту жительства (Мариуполь) пред
положено наличие опухоли или
дермоидной кисты правого яичка.
При госпитализации состояние
удовлетворительное. Пациент пра
вильного телосложения, удовлетво
рительного питания. Легкие и серд
це без патологических изменений.
Живот мягкий, безболезненный.
Оба яичка расположены в мошонке,
развиты соответственно возрасту. У
нижнего конца правого яичка опре
деляли опухолеподобное образова
ние с гладкой поверхностью, округ
лой формы, диаметром до 1,5 см,
безболезненное при пальпации. Ко
жа мошонки не изменена.
По данным УЗИ, яички лоциру

ются в мошонке, поверхность ров
ная, контур четкий. Паренхима од
нородная, средней эхогенности.
Придатки не изменены, их структу
ра однородная. Правое яичко разме
рами 36 × 20 × 18 мм, левое — 37 × 27
× 19 мм. У нижнего конца правого
яичка визуализируется образование
округлой формы (инфильтрат) диа
метром до 13 мм, с утолщенными
отечными стенками и анэхогенным
центром диаметром до 7,4 мм, в ко
тором активно перемещаются тубу
лярные спиралеподобные структу
ры диаметром до 0,7 мм. Оболочки
образования с сосудистым рисун
ком. Заключение: эхо—признаки па
разитарной кисты оболочек яичка с
гельминтами, вероятно, дирофиля
риоз.
Произведена операция. Разрез
кожи мошонки над правым яичком
длиной до 3,5 см. Рассечена мясис
тая оболочка. В рану выведено яич
ко, вскрыты его оболочки. Яичко
обычной окраски и консистенции,
размерами 35 × 25 × 20 мм, придаток
развит обычно. У нижнего конца
яичка определяется опухолеподоб
ное образование розоватой окрас
ки, диаметром 1,3 — 1,4 см, прорас
тающее белочную оболочку. С помо
щью электроножа кистозное обра
зование выделено и удалено без на
рушения целостности капсулы. Ге
мостаз. Паренхима яичка обычная.
Восстановлена целостность белоч
ной оболочки. Яичко вправлено в
мошонку, рана послойно зашита на
глухо.
Макропрепарат: опухолеподоб
ное образование диаметром до 1,4
см, розоватой окраски, с кровоизли
яниям. При вскрытии капсулы обра
зования обнаружен паразит — ните
видный червь диаметром до 0,5 мм,
длиной до 12 см, флотирующий в
слизисто—гноевидном содержи
мом. Стенки кисты толщиной 4 — 5
мм, с налетом фибрина. Диагноз: па
разитарная киста правого яичка с
признаками воспаления; дирофиля
риоз.
Течение послеоперационного
периода без осложнений. В парази
тологической лаборатории Донец
кой областной СЭС изучена особь
паразита Dirofilaria repens женского
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пола. Заключение гистологического
исследования: стенка кисты пред
ставлена грануляционной тканью с
созреванием ее в волокнистую со
единительную ткань, выраженным
воспалением и наличием в инфиль
трате множества эозинофильных
гранулоцитов.
Ребенок выписан в удовлетвори
тельном состоянии. Осмотрен через
2, 4 мес и 1 год. Жалоб нет. Выздо
ровление.
2. Пациент Т., 15 лет, госпитали
зирован 16.07.12 с жалобами на на
личие опухолеподобного образова
ния в области правой подколенной
ямки. Образование возникло в мае
2012 г. С предположением о нали
чии фибролипомы или эпидермо
идной кисты больной направлен к
детскому хирургу. По данным УЗИ,
справа в подкожной основе в облас
ти подколенной ямки визуализиру
ется кистозное образование овоид
ной формы, с подвижной структу
рой внутри (дирофиляриоз). Анализ
крови: эр. 4,3 × 1012 в 1 л, Нb 140 г/л,
л. 5,8 × 109 в 1 л, СОЭ 6 мм/ч.
17.07.12 произведено оператив
ное вмешательство. Поперечный
разрез кожи над опухолеподобным
образованием длиной 3,5 см. Гемо
стаз. В толще жировой клетчатки
выявлено опухолеподобное образо
вание розовой окраски, диаметром
до 2 см, дряблой консистенции. Ту
пым и острым способом образова
ние выделено и удалено. Иссечена
уплотненная жировая клетчатка,
примыкающая к образованию. Гемо
стаз. Рана зашита наглухо, наложена
асептическая повязка.
Макропрепарат: опухолеподоб
ное образование диаметром до 2 см,
розовой окраски, дряблой консис
тенции. На разрезе — слои кисты до
2 мм, в просвете — нитевидный
червь белесоватой окраски, диамет
ром до 1 мм, длиной до 12 см, напо
минающий Dirofilaria repens. Диа
гноз после операции: паразитарная
киста (дирофиляриоз) подкожной
основы нижней трети правого бед
ра.
В паразитологической лаборато
рии Донецкой областной СЭС ис
следована особь паразита Dirofilaria
repens женского пола. Течение по

слеоперационного периода без ос
ложнений. Швы сняты, рана зажила
первичным натяжением. Ребенок
выписан в удовлетворительном со
стоянии. Осмотрен через 2 мес и 1
год. Жалоб нет. Выздоровление.
3. Ребенок Р., 3 лет, госпитализи
рован в урологическое отделение
07.06.12 с жалобами на припухлость
в области правой половины мошон
ки. Болеет около 1 мес, родители во
время купания заметили новообра
зование. В течение последних 3 мес
мальчик жил у бабушки в сельской
местности. По данным УЗИ, в обо
лочках правого яичка визуализиру
ется гипоэхогенное округлое обра
зование диаметром до 10 мм, с чет
кими неровными контурами, в цент
ре которого на фоне жидкого содер
жимого визуализируется структура
диаметром до 0,7 мм. Выявлены по
ложительные эхографические при
знаки дирофиляриоза оболочек
правого яичка. Анализ крови: эр. 3,2
× 1012 в 1 л, Нb 106 г/л, л. 5,6 × 109 в 1
л, тр. 188 × 109 в 1 л, СОЭ 5 мм/ч.
Ребенок оперирован 08.06.12.
Разрез кожи мошонки над новооб
разованием. Тупым и острым спосо
бом образование выделено в преде
лах непораженных тканей и удале
но. Оболочки мошонки послойно
зашиты наглухо.
Макропрепарат: кистозное обра
зование диаметром до 1 см. На раз
резе в просвете обнаружен гель
минт нитевидной формы длиной до
7 см и гноевидное содержимое. Диа
гноз после операции: дирофиляри
оз оболочек мошонки. В паразито
логической лаборатории Донецкой
областной СЭС идентифицирована
особь Dirofilaria repens мужского по
ла.
Течение послеоперационного
периода без осложнений. Сняты
швы, рана зажила первичным натя
жением. 14.06.12 пациент выписан в
удовлетворительном состоянии. Ос
мотрен через 2 и 6 мес, 2 года. Вы
здоровление.
4. Больной Д., 16 лет, госпитали
зирован 04.02.15 с жалобами на на
личие опухолеподобного образова
ния в левой височной области. Боле
ет 4 — 5 нед, определяется тенден
ция новообразования к увеличению.
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Опухолеподобное образование уп
руго—эластической консистенции,
диаметром до 4 см, расположено
подкожно, основанием уходит в
толщу мышц, несколько болезнен
ное при пальпации. Предположено
наличие воспалительной псевдо
опухоли, дермоидной кисты с вос
палением (?). По данным УЗИ слева в
толще височной мышцы определя
ется бесструктурное образование
линзоподобной формы, размерами
48 × 17 мм. По периферии сохранен
рисунок мышечной ткани. В образо
вании визуализируются эхогенные,
параллельные, извитые, двухконтур
ные (по типу "нитей") аваскулярные
неподвижные структуры диаметром
до 1 мм. Заключение: дирофиляриоз
левой височной области. Произве
дено удаление опухолеподобного
образования и паразита. Выздоров
ление.
Пятый пациент направлен педи
атром в поликлинику ОДКБ к хирур
гу и офтальмологу с предположени
ем о наличии правостороннего
конъюнктивита, лимфангита. Ребе
нок О., 4 лет, госпитализирован в
глазное отделение 05.08.10. Родите
ли отметили покраснение левого
глаза, отек нижнего века и инфраор
битальной области. Болеет в тече
ние 1,5 мес. Незадолго до этого жил
в сельской местности, где отмеча
лось обилие комаров.
При госпитализации состояние
больного средней тяжести. Субфеб
рильная температура тела. Кожа со
следами комариных укусов, элемен
тами дерматита. Сердце и легкие без
патологических изменений. OS: в
нижнем наружном отделе у лимба
субконъюнктивальные
петехии.
Здесь же образование размерами 5,0
× 3,7 мм, желеобразной консистен
ции. По данным УЗИ признаки на
личия дирофилярии под конъюнк
тивой правого глазного яблока. Диа
гноз: капилляропатия конъюнкти
вы, дирофиляриоз (?) с аллергичес
ким отеком нижнего века. Опера
тивное лечение 10.08.10. Под опера
ционным микроскопом видны за
полненные кровью дорожки в конъ
юнктиве. Иссечен участок изменен
ной конъюнктивы. При этом из раз
реза выделилось белесоватое ните
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видное образование длиной до 5 см,
диаметром до 1 мм, плотной конси
стенции (гельминт). Из полости уда
лены желеобразные комочки с фиб
рином. Рана зашита. Течение после
операционного периода без ослож
нений. Снят шов, отделяемого нет.
Пациент выписан в удовлетвори
тельном состоянии. Осмотрен через
4 и 8 мес. Выздоровление.

ВЫВОДЫ
1. В последние годы отмечено
увеличение частоты выявления ди
рофиляриоза у детей, в том числе в
Украине.
2. Дирофиляриоз может симули
ровать различные заболевания у де
тей, что необходимо учитывать при
дифференциальной диагностике.

3. УЗИ дает возможность уточ
нить диагноз до оперативного лече
ния.
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ІНФРАЧЕРВОНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ У ПРОФІЛАКТИЦІ
ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РАН
О. П. Жученко
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

ІNFRARED IRRADIATION OF THE BLOOD FOR PROPHYLAXIS
OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF THE OPERATIVE
WOUNDS HEALING
О. P. Zhuchenko
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Pyrogov
астота гнійно—запальних
ускладнень після операції,
за даними літератури, до
сить висока — 35 — 45% [1 —
4]. У структурі цих ускладнень гній
но—запальні ускладнення загоєння
операційних ран становлять від 7,2
до 17% [5, 6]. Сьогодні у профілак
тиці гнійно —запальних ускладнень
загоєння операційних ран основну
увагу приділяють переважно шовно
му матеріалу, методам накладання
швів [7], особливо в ургентних ситу
аціях [8]. В той же час застосування
простих, економічно вигідних біо
фізичних методів недостатньо вив
чене, зокрема, у хворих за різних
видів неускладненої грижі ПЧС [5].
У світовій літературі є поодинокі
повідомлення про стан та динаміку
ВНС, а саме співвідношення її сим
патичної та парасимпатичної час
тин [9], до й після операції.
Метою дослідження було вивчен
ня можливості корекції порушення
стану ВНС за допомогою інфрачер
воного опромінення крові з викори
станням апарата "Геска" з метою
впливу на перебіг післяопераційно
го періоду та запобігання запальних

Ч

Реферат
Представлені результати дослідження динаміки запальних ускладнень загоєння
операційних ран у 228 хворих після оперативного лікування з приводу неускладне(
ної грижі передньої черевної стінки (ПЧС) різної локалізації, вплив опромінення
крові на стан вегетативної нервової системи (ВНС) з метою профілактики
інфільтративно—запальних ускладнень.
Ключові слова: рана; ускладнення загоєння; інфрачервоне опромінення крові;
вегетативна нервова система.

Abstract
Results of investigation on dynamics of inflammatory complications of the operative
wounds healing in 228 patients after operative treatment for noncomplicated hernia of
anterior abdominal wall of various localization, impact of the blood irradiation on state
of vegetative nervous system for prophylaxis of infiltrative—inflammatory complications
were presented.
Кeywords: wound; complications of healing; іnfrared irradiation of the blood; vegeta(
tive nervous system.

ускладнень у хворих, оперованих з
приводу неускладненої грижі ПЧС.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Біоенергодіагностику ВНС про
водили на 1—шу, у 3, 5—ту і 7—му до
бу після операції до та після корекції.
Кров опромінювали протягом 10 хв
коловими рухами над венами у пах
винних ділянках з боку локалізації
грижі, за серединної локалізації —
по 5 хв з кожного боку.

Äèíàì³êà ñåðåäí³õ çíà÷åíü êîåô³ö³ºíòà Ê ó õâîðèõ, îïåðîâàíèõ ç ïðèâîäó
ãðèæ³ Ï×Ñ, ïðè êîðåêö³¿ ñòàíó ÂÍÑ ³ áåç òàêî¿
Ñòðîêè ï³ñëÿ
îïåðàö³¿, ä³á

1
3
5
7
Ïðèì³òêà.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (x ± m)
ïðè êîðåêö³¿ (n=114)
äî
ï³ñëÿ

áåç êîðåêö³¿ (n=114)

0,90 ± 0,03
0,98 ± 0,03*
0,93 ± 0,05
0,94 ± 0,03
0,96 ± 0,03
0,90 ± 0,03
0,99 ± 0,02
0,98 ± 0,02*
0,91 ± 0,04
0,96 ± 0,03
0,98 ± 0,01
0,91 ± 0,05
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó õâîðèõ áåç
êîðåêö³¿ ñòàíó ÂÍÑ (ð < 0,05).
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Коефіцієнт К як показник стану
ВНС визначали в ті самі строки.
Коефіцієнт К відображає співвід
ношення пара— та симпатичної ча
стин ВНС.
1. Величина К до 0,75 свідчить
про порушення стану ВНС з знач
ним переважанням парасимпатико
тонії. Показана корекція.
2. Величина К 0,76 — 0,86 свід
чить про порушення стану ВНС з ви
раженою
парасимпатикотонією.
Показана корекція.
3. Величина К 0,87 — 0,94 харак
теризує зону функціональної ком
пенсації парасимпатикотонії, стан
відносної рівноваги ВНС. Корекція
не обов'язкова.
4. Величина К 0,95 — 1,05 — зона
функціональної рівноваги. Корекція
не потрібна.
5. Величина К 1,06 — 1,13 відоб
ражає зону функціональної компен
сації симпатикотонії. Корекція не
обов'язкова.
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6. Величина К 1,14 — 1,26 відзна
чає зону вираженої симпатикотонії.
Показана корекція.
7. Величина К 1,27 і більше свід
чить про значну симпатикотонію.
Показана корекція.
Хворі розподілені на чотири гру
пи: у 54 (1—ша група) застосовані
стандартні методи втручання; у 60
(2—га група) — стандартні методи з
алопластикою; у 54 (3—тя група) —
здійснено корекцію стану ВНС шля
хом інфрачервоного опромінення
крові без алопластики; у 60 (4—та
група) — корекцію стану ВНС з ало
пластикою. Грижа ПЧС діагностова
на у 41 (17,98%) хворого, пахвинна
— у 153 (67,12 %), білої лінії живота
— у 34 (14,9%). Чоловіків було 127
(55,7%), жінок — 101 (44,3%), вік хво
рих від 20 до 75 років.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дослідження динаміки коефіці
єнта К у хворих (див. таблицю)
свідчило, що у 1—шу добу після ко
рекції його середнє значення до
стовірно більше, ніж до корекції, і
перебувало в зоні рівноваги; у по
дальшому спостерігали збільшення
коефіцієнта К, а з 5—ї доби його се

реднє значення вже і до корекції
відповідало такому в зоні рівноваги і
переважало показники у хворих,
яким корекцію не проводили, про
тягом усього періоду лікування у них
відзначали парасимпатикотонію.
Статистично значущих розбіжнос
тей коефіцієнта К залежно від ло
калізації грижі не спостерігали.
Цей метод лікування впровадже
ний в хірургічній клініці 1—ї міської
клінічної лікарні Вінниці. За період
2010 — 2014 рр. проаналізовано ча
стоту виникнення запальних ус
кладнень у хворих, оперованих з
приводу вправної грижі ПЧС різної
локалізації, з застосуванням опромі
нення крові за допомогою апарата
"Геска" і без такого.
При порівняльній характерис
тиці ускладнень встановлено, що в
1—й групі запальні ускладнення за
гоєння операційної рани виникли у
4 (7,41%) пацієнтів, в тому числі
інфільтрат — у 2 (3,7%), серома — у 2
(3,7%).
У 2—й групі ускладнення спос
терігали у 5 (8,33%) хворих, в тому
числі інфільтрат — у 2 (3,33%), серо
му — у 3 (5,0%), різниця показників
недостовірна (р>0,05).

У 3—й групі запальні ускладнен
ня виявлені в 1 (1,85%) хворого у ви
гляді інфільтрату операційної рани,
що в 4 рази (р<0,001) менше, ніж
після стандартних методів лікуван
ня.
У 4—й групі запальні ускладнен
ня спостерігали лише в 1 (1,67%)
хворого у вигляді сероми операцій
ної рани, що в 5 разів (р<0,001) мен
ше, ніж після стандартних методів
лікування. Різниця частоти усклад
нень в групах хворих, яким здійсню
вали корекцію і алопластику та ко
рекцію без алопластики, недосто
вірна.
Таким чином, опромінення крові
з використанням апарата "Геска"
урівноважує стан ВНС у хворих, опе
рованих з приводу грижі ПЧС різної
локалізації, сприяє достовірному
зменшенню частоти запальних ус
кладнень загоєння операційних ран.
Відкривається широка перспектива
вивчення питань корекції порушень
тонусу ВНС у пацієнтів, оперованих
з приводу різноманітних захворю
вань, застосування інфрачервоного
опромінення крові в поєднанні з
іншими сучасними біофізичними
засобами впливу.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ АУТОПЛАСТИКИ
В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОСТРАЖДАЛИХ
З ДЕФЕКТАМИ ДОВГИХ КІСТОК ВНАСЛІДОК МНОЖИННИХ
ВОГНЕПАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ
Ю. О. Ярмолюк
Національний військовий медичний клінічний центр МО України, м. Київ

EXPERIENCE OF APPLICATION OF A COMBINED
АUTOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF THE INJURED
PERSONS, SUFFERING DEFECTS OF LONG BONES
AS A CONSEQUENCE OF MULTIPLE GUN—SHOT FRACTURES
Yu. О. Yarmolyuk
National Military Medical Clinical Centre, Кyiv
сучасних військових кон
фліктах постраждалі з во
гнепальними ушкодження
ми кінцівок становлять 63
— 71% в структурі санітарних втрат
хірургічного профілю. Частота во
гнепальних переломів довгих кісток
становить 30 — 35%, в тому числі кіс
ток гомілки — 42,1%, стегнової кіст
ки — 23,8%, плечової кістки — 22,3%,
кісток передпліччя — 11,8%. За дани
ми медичного департаменту МО Ук
раїни, у 2014 — 2015 рр. частота
множинних вогнепальних пере
ломів становила 26,4%. Первинні де
фекти кісток відзначені у 79,3% по
ранених, з них у 48,7% — довжиною
понад 3 см, у 30,6% — понад 5 см.
На жаль, результати хірургічного
лікування постраждалих з приводу
множинних вогнепальних перело
мів довгих кісток нерідко незадо
вільні, що зумовлене уповільненою
консолідацією (у 74,6% спостере
жень), утворенням хибних суглобів
(у 23,6%), контрактури (у 68,2%), що
потребувало застосування регене
ративних технологій. В літературі
лише поодинокі публікації присвя
чені використанню комбінованої
аутопластики дефектів кісткової
тканини у хірургічному лікуванні
постраждалих з переломами довгих
кісток, проте, відсутні дані про за
стосування цієї технології при во
гнепальних множинних переломах.
Мета дослідження: покращення
результатів хірургічного лікування

В

Реферат
Досліджені можливості застосування комбінованої аутопластики у 52 постражда(
лих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток, яким здійснене
етапне хірургічне лікування з використанням регенеративних технологій. Викла(
дені основні підходи до вибору хірургічної тактики при вогнепальних ушкодженнях
залежно від їх локалізації, наявності кісткових дефектів, їх розмірів.
Ключові слова: вогнепальні множинні переломи довгих кісток; кісткові дефекти;
позавогнищевий остеосинтез; металоостеосинтез; метод фіксації; комбінована
аутопластика.

Abstract
In 52 injured persons, suffering multiple gun—shot fractures of long bones, in whom the
staged surgical treatment, using regeneration technologies, was conducted, the possi(
bilities of application of combined autoplasty was investigated. Main approaches for the
surgical tactics choice in the gun—shot damages depending on their localization, the
osseous defects presence and their dimensions were suggested.
Кeywords: gun—shot multiple fractures of long bones; osseous defects; extrafocal
оsteosynthesis; metalоosteosynthesis; method of fixation; combined autoplasty.

постраждалих з вогнепальними
множинними переломами довгих
кінцівок з дефектами кісткової тка
нини шляхом використання комбі
нованої фібриново—кістково—губ
чатої аутопластики.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У травматологічному відділенні
лікували 52 постраждалих (всі чо
ловіки) з множинними вогнепаль
ними переломами довгих кісток та
дефектами кісткової тканини до
вжиною від 1 до 5 см внаслідок во
гнепальних багатоуламкових мно
жинних переломів довгих кісток. У
25 потерпілих (основна група)
віком у середньому (30,18 ± 12,14)
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року, тяжкість стану за шкалою PTS
(28,12 ± 7,44) бала, кількість пошкод
жень довгих кісток у середньому
1,93 ± 0,91 в одного потерпілого. До
вжина дефекта кісткової тканини до
2 см — у 13 (52%) хворих, понад 2 см
— у 12 (48%). Розміри дефектів у се
редньому (3,18 ± 1,26) см. У потерпі
лих використані: апарати зовніш
ньої фіксації, сучасні хірургічні за
соби лікування вогнепальних пере
ломів та методи контролю ефектив
ності загоєння ран, далі апарати
зовнішньої фіксації замінювали на
внутрішні фіксатори (інтрамеду
лярні стрижні чи пластини) з засто
суванням регенераторних техно
логій, здійснювали кістково—губча
то—фібринову аутопластику (з ви
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користанням суміші — для запов
нення дефектів довжиною до 2 см,
блоків — понад 2 см).
У 27 постраждалих (контрольна
група) віком у середньому (30,36 ±
12,69) року, тяжкість стану за шка
лою PTS (27,92 ± 7,14) бала, кількість
пошкоджень довгих кісток у серед
ньому (3,79 ± 0,94) в одного паці
єнта. Довжина дефектів кісткової
тканини до 2 см — у 15 (55,6%) пост
раждалих, понад 2 см — у 12 (44,4%).
Розміри дефектів у середньому (3,56
± 1,06) см. Хірургічна тактика перед
бачала
використання
апаратів
зовнішньої фіксації та заміну методу
фіксації, для заміщення дефектів за
стосовували кістково—губчату ауто
пластику.
За даними статистичної обробки
з використанням критерію порів
няння двох середніх та χ2, розбіж
ності між групами за віком, тяжкістю
стану та тяжкістю ушкоджень недо
стовірні (р>0,05).
Після госпіталізації постражда
лого з множинними вогнепальними
переломами довгих кісток на І етапі
хірургічного лікування здійснювали
первинну хірургічну обробку (ПХО)
та позавогнищевий остеосинтез.
На ІІ етапі проводили етапну хі
рургічну обробку ран, що включала
ультразвукове очищення ран, етап
ний перемонтаж VAC—апаратів з
контролем за даними бактеріоло
гічних досліджень. За необхідності
здійснювали перемонтаж апаратів
зовнішньої фіксації.
На ІІІ етапі у пацієнтів демонтува
ли апарати зовнішньої фіксації; кон
тролювали клінічний стан ушкодже
ної кінцівки (зміцнення післяопе
раційних рубців, відсутність ознак
запалення, порушення периферій
ного кровообігу); здійснювали кон
троль біохімічних показників крові
(вміст С—реактивного протеїну, це
рулоплазміну, фракцій білків), за
гальний аналіз крові (кількість лей
коцитів, формула, ШОЕ); проводили
інструментальні дослідження (допп
лерографію вен нижніх кінцівок).
Виконували занурений металоосте
осинтез (МОС, в тому числі блокова
ний інтрамедулярний остеосинтез
— БІОС, накістковий остеосинтез) з
динамічним контролем та викорис
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танням регенераторних технологій.
Як засіб для комбінованої аутоплас
тики використовували аутологічний
препарат Vivostat® PRF (Данія).
Система Vivostat® PRF складаєть
ся з аплікаторного та процесорного
модулів, а також набору одноразо
вих витратних матеріалів PRF. Про
цесорний модуль розташований по
за операційним блоком, в ньому без
посередньо готували препарат. Ап
лікаторний модуль містився в опе
раційній, за його допомогою пода
вали та дозували препарат Vivostat®
PRF під час оперативного втручання.
Перший етап приготування
Vivostat® PRF — подавання цитрату
та ампули у контейнер для збирання
крові. Венозну кров пацієнта (120
мл) забирали в контейнер через по
передньо встановлений катетер.
Контейнер з кров'ю та шприц вмі
щували у процесорний модуль та за
пускали програму приготування
препарату. Тривалість процедури 23
хв, отримували 5 — 6 мл готового
препарату (його кількість залежала
від рівня фібриногену у плазмі крові
пацієнта). Препарат може зберіга
тись при температурі 18 — 22°С до
12 год. Наступним етапом шприц
вміщували в аплікаторний модуль.
Під час оперативного втручання на
етапі заміни методу фіксації у по
терпілих здійснювали репозицію
уламків, забирали кістково—губча
тий аутотрансплантат (з крила клу
бової кістки або проксимального
метаепіфізу великогомілкової кіст
ки). Після підготовки операційного
поля для імплантації кістково—губ
чато—фібринового аутотрансплан
тата під'єднували до аплікаторного
модуля трубку ручки—розпилювача
та запускали його, після чого з ме
тою виділення Ph4 та повного за
повнення системи розпилення здій
снювали аплікацію препарату на
лакмусовий папірець. Біопрепарат
подавали шляхом натискання на пе
даль. За допомогою аплікаторного
модуля дозували біопрепарат протя
гом усього періоду оперативного
втручання.
В усіх пацієнтів основної групи
виконано заміну методу фіксації, з
них БІОС застосований у 59,2%,
накістковий МОС — у 40,8%. Вико

ристовували 2 методи комбінованої
аутопластики. Дефекти довжиною
до 2 см заміщували губчатою ау
токісткою. Перший етап аутоплас
тики: місце імплантації аутотранс
плантата обробляли препаратом
Vivostat® PRF (1 мл); другий етап —
препарат (3 — 4 мл) змішували з губ
чатою аутокісткою, після полімери
зації суміші (5 — 10 хв) здійснювали
імплантацію; третій етап — оброб
ляння ділянки препаратом (1 — 2
мл).
Дефекти довжиною понад 2 см
заміщували кістковим блоком (взя
тим з крила клубової кістки). Пер
ший етап аутопластики: підготовка
місця трансплантації та його оброб
ляння препаратом Vivostat® PRF (2
мл); другий етап — тунелізація кіст
кового блоку, адаптація до дефекту
та обробляння біопрепаратом (2
мл); третій етап — обробляння країв
дефекту препаратом (1 — 2 мл).
В усіх пацієнтів контрольної гру
пи проводили заміну методу фік
сації, з них БІОС застосований у
61,7%, накістковий МОС — у 38,3%.
Використовували такі самі методи
кісткової аутопластики, як і в ос
новній групі (за наявності дефектів
довжиною до 2 см — губчатої ауто
кістки, понад 2 см — кісткового бло
ку), проте, не застосовували препа
рати, що прискорювали регенера
цію.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх постраждалих дотримува
ли тактики damage control orthopae
dic. Проаналізовані основні ліку
вальні заходи, ускладнення, резуль
тати та строки лікування пацієнтів
обох груп. Найближчі та віддалені
результати оцінювали у строки від 2
міс до 1,5 року після оперативного
втручання. Тривалість лікування за
лежала від тяжкості поранення, ло
калізації переломів, хірургічної так
тики.
Для оцінки динаміки консоліда
ції переломів використовували циф
рову рентгенографію за допомогою
апарата SIREGRAF D—3 (Siemens, Ні
меччина). У зв'язку з біодеградацією
препарату Vivostat® PRF рентгено
графію проводили через 2 тиж після
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операції, у подальшому — з інтерва
лом 2 міс (відповідно через 2, 4, 6, 8
міс) — верхніх кінцівок та 3 міс
(відповідно через 3, 6, 9, 12 міс) та 1,5
року) — нижніх кінцівок. За уповіль
неної консолідації переломів інтер
вал рентгенологічного дослідження
змінювали залежно від конкретної
ситуації. Через 2 тиж після опера
тивного втручання оцінювали поло
ження металоконструкції, кісткових
уламків та аутотрансплантата. Через
2 — 3 міс оцінювали ступінь почат
кової консолідації, положення мета
локонструкції, через 6 — 12 міс —
ступінь консолідації.
Клініко—рентгенологічний ана
ліз результатів лікування здійснюва
ли за бальною шкалою Матіса—Лю
бошиця—Шварцберга (1980 —
1985) у модифікації Шевцова (1995).
Віддалені результати хірургічно
го лікування в основній групі про
аналізовані в усіх пацієнтів. Кон
солідація переломів відзначена в

усіх хворих, у 17 (68%) — була упо
вільненою; формування хибних суг
лобів не спостерігали; у 9 (36%) хво
рих виникла контрактура суглобів, в
1 (4%) — остеомієліт.
Результати відновного лікування
у контрольній групі вивчені в усіх
постраждалих. Консолідація пере
ломів досягнута у 92,8% хворих, у 21
(77,8%) — уповільнена; хибні сугло
би сформувалися у 2 (7,4%) хворих, у
12 (44%) — виявлено контрактуру
суглобів, у 2 (7,4%) — остеомієліт.
Виникнення ускладнень у 3
(5,8%) пацієнтів обох груп, насампе
ред, зумовлене тяжкістю вогнепаль
них багатоуламкових переломів у
ділянці гомілки, що супроводжува
лось поширеним ушкодженням м'я
ких тканин.
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ВИСНОВКИ
1. Впровадження запропонова
ної методики комбінованої аутопла
стики вогнепальних дефектів дов
гих кісток сприяло підвищенню
ефективності їх хірургічного ліку
вання.
2. Застосування алгоритму хірур
гічного лікування сприяло покра
щенню остеорепаративного проце
су, зокрема, збільшення частоти
консолідації переломів на 9,8%,
зменшенню частоти утворення кон
трактури на 16%, інфекційних ус
кладнень — на 3,4%.
3. Оптимізація хірургічної такти
ки передбачає інтенсивне застосу
вання сучасних засобів обробляння
вогнепальних ран, аналіз як клініч
них, так і лабораторно—інструмен
тальних методів дослідження, дифе
ренційований підхід до вибору
заміни методу фіксації та контролю
послідовного виконання запропо
нованого алгоритму.
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ДИНАМІКА ЗМІН КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ,
НЕ СХИЛЬНИХ ДО УТВОРЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ
В. М. Скрипник, С. О. Ставицький, М. Г. Скікевич, В. В. Бондаренко, Д. С. Аветіков
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

DYNAMICS OF THE CLINICAL INDICES CHANGES
IN THE PATIENTS, NOT PRONE FOR PATHOLOGICAL
CICATRICES FORMATION
V. М. Skrypnyk, S. О. Stavytskyi, М. G. Skikevych, V. V. Bondarenko, D. S. Avetikov
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
итання профілактики пато
логічних рубців потребу
ють вирішення деяких про
блем, про що свідчить за
стосування з цією метою численних
методів і засобів. Аналіз представле
них в літературі результатів профі
лактики утворення патологічних
рубців свідчить, що у 40 — 55% спос
тережень виникають рецидиви. На
думку фахівців, тільки комплексна
профілактика сприяє досягненню
бажаного результату.
Патологічні рубці виникають
внаслідок оперативних втручань і
різних пошкоджуючих чинників
(механічного, термічного, хімічно
го впливу, іонізуючого випромінен
ня, глибокого деструктивного запа
лення). Травматизація шкіри глибше
рівня базальної мембрани спричи
няє утворення рубцево—зміненої
тканини.
Пошкодження шкіри до сосочко
вого шару дерми, як правило, загою
ються без утворення рубця завдяки
збереженню епідермоцитів базаль
ної мембрани. При пошкодженні
шкіри на рівні сосочків можливе ут
ворення нормотрофічного рубця за
умови збереження достатньої кіль
кості фрагментів базальної мембра
ни. Більш глибокі ушкодження та
кож можуть загоюватися з утворен
ням нормотрофічного рубця.
Як правило, при глибокому ура
женні шкіри з повним руйнуванням
базальної мембрани і кератино
вмісних структур — волосся, саль
них і потових залоз, утворюється ру
бець, що складається з щільної спо
лучної тканини, вкритий епідермі
сом різної товщини.

П
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Реферат
Для покращення естетичних результатів і комплексної профілактики виникнення
патологічних рубців у 20 хворих, не схильних до їх утворення, досліджено динаміку
змін параметрів, що характеризують вплив модифікованої методики профілакти(
ки. Вивчено динаміку утворення патологічних рубців на різних етапах профілакти(
ки, морфофункціональні особливості будови патологічних рубців, виявлені полі(
морфні варіанти гену еластину.
Ключові слова: післяопераційний рубець; патологічний рубець; профілактика;
дермофібразе.

Abstract
For improvement of еsthetic results and complex prophylaxis of pathological cicatrices
in 20 patients, not prone for their formation, the dynamics of the parameters changes
was investigated, which characterize the impact of modified prophylactic procedure.
Dynamics of pathological cicatrices creation on different stages of prophylaxis, mor(
phofunctional peculiarities of pathological cicatrices structure were studied, polymor(
phic variants of the elastin gene were revealed.
Кeywords: postoperative cicatrix; pathological cicatrix; prophylaxis; dermofibraze.

Рубці на обличчі, навіть якщо во
ни не є патологічними, а просто ма
ють вигляд лінії після травми або
операції, спричиняють у пацієнтів
комплекс неповноцінності, вони на
магаються позбавитися рубців, ви
користовуючи як консервативні, так
і оперативні способи лікування [1].
Патологічні рубці утворюються
шляхом неадекватного загоєння ра
ни після хірургічних втручань або
травми. Рубцево—змінена тканина
не завжди може пристосуватися до
функціонального навантаження.
Недосконалість епідермісу, хаотич
не розташування колагенових воло
кон, гіаліноз сполучної тканини,
відсутність еластичних волокон зу
мовлюють зниження еластичності
рубцевої тканини [2].
У дермі існують паралельні й
перпендикулярні до складок систе
ми колагенових волокон. У струк
турі шкіри колаген становить 40%,
еластин — 4%. Еластин розтягується

до 200 — 300%, колаген — до 10%.
Для шкіри характерна механічна
анізотропія (зміна залежно від на
прямку прикладеної сили). Біоме
ханічні властивості шкіри зумовлені
природною відповіддю. Тинкторі
альні властивості шкіри залежать
насамперед від стану колагенових
волокон [3].
Біологічний сенс процесів пролі
ферації при запаленні — репарація
ушкодженої тканини. Основними
універсальними чинниками репара
тивних процесів є ендотеліальні
клітини, гладеньком'язові елементи,
тромбоцити, макрофаги і фібробла
сти — основні ефектори репарації.
Вони синтезують колаген та еластин
з колаген—асоційованих білків і
протеогліканів [4].
Функціональна активність цих
чинників залежить від багатьох фак
торів росту — протизапальних ци
токінів, трансформуючих факторів
росту, факторів росту фібробластів,

Клінічна хірургія. — 2016. — № 5

64
ендотеліоцитів,
епідермального
фактору росту, інтерлейкіну—1,
фактору некрозу пухлин—α [5].
За даними деяких авторів, термін
"схильність до утворення" патоло
гічних рубців не обґрунтований ні з
клінічної, ні з морфологічної точки
зору.
Застосування крему "Дермофіб
разе" сприяє розсмоктуванню руб
цево—змінених тканин, усуває на
бряк, неспецифічне запалення, по
кращує мікроциркуляцію, значно
зменшує вірогідність формування
патологічних рубців [6 — 8].
Численні запропоновані автора
ми методи профілактики утворення
патологічних рубців не забезпечу
ють бажані функціональні й косме
тичні ефекти [9, 10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження 20 пацієнтів з вірогідним
утворенням післяопераційних пато
логічних рубців в ділянках голови та
шиї, яких лікували після планових
втручань з приводу різних захворю
вань, первинної хірургічної оброб
ки ран.
Для профілактики утворення па
тологічних рубців проводили такі
заходи: через 1 тиж після зняття швів
здійснювали електрофорез препа
рату "Ліпін" (10 сеансів) через день,
втирали крем "Дермофібразе" про
тягом 4 міс. Другий етап (через 6
міс) включав електрофорез препа
рату "Ліпін" (10 сеансів) через день,
ультрафонофорез крему "Дермофіб
разе" (10 сеансів) через день, пере
рва 3 міс. З 9—го місяця втирали
крем "Дермофібразе" в ділянку руб
ця.
Для клінічної оцінки динаміки
утворення патологічних рубців ви
користана оригінальна схема якіс
ної та кількісної оцінки патологіч
них та нормотрофічних рубців на
різних етапах їх формування.
Статистична обробка результатів
проведена з використанням непара
метричних методів.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ
Через 3 міс після оперативного
втручання в усіх хворих спостеріга

ли ознаки утворення патологічного
рубця, через 6 міс у 5,5% хворих оз
наки прогресування рубця зникали.
Динаміка клінічних змін у паці
єнтів, не схильних до утворення па
тологічних рубців, за показником
П1 (тип рубця) свідчила, що через 3
міс профілактики нормотрофічний
рубець утворився у 9 (45%) пацієн
тів, гіпертрофічний гомогенний ру
бець — у 9 (45%), гіпертрофічний
рубець з вузликами — у 2 (10%). Оз
нак келоїдизації не було. Через 6 міс
нормотрофічний рубець спостері
гали в 11 (55%) пацієнтів, гіпертро
фічний гомогенний рубець — у 8
(40%), гіпертрофічний рубець з вуз
ликами — в 1 (5%).
Через 9 міс нормотрофічний ру
бець виявлений у 14 (70%) пацієнтів,
гіпертрофічний гомогенний рубець
— у 5 (25%), гіпертрофічний рубець
з вузликами — в 1 (5%). Через 12 міс
консервативного лікування нормот
рофічний рубець спостерігали у 17
(85%) пацієнтів, гіпертрофічний го
могенний рубець — у 2 (10%), гіпер
трофічний рубець з вузликами — в 1
(5%). Ознаки келоїдизації не вияв
лені.
Під час клінічної оцінки рубців за
показником П2 (консистенція руб
ця) відзначено, що через 3 міс про
філактики у 9 (45%) пацієнтів спос
терігали нормальну консистенцію
рубця, в 11 (55%) — помірне ущіль
нення. Вираженої індурації рубця не
було. Через 6 міс в 11 (55%) пацієнтів
рубець був нормальної консис
тенції, у 9 (45%) — помірно ущільне
ний, без ознак вираженої індурації.
Через 9 міс у 13 (65%) пацієнтів
рубець був нормальної консистен
ції, у 7 (35%) — помірно ущільнений.
Через 12 міс консервативного ліку
вання у 17 (85%) пацієнтів спос
терігали нормальну консистенцію
рубця, у 3 (15%) — його помірне
ущільнення. Вираженої індурації
рубця не було.
За результами дослідження змін
параметрів клінічної оцінки рубців
за показником П3 (забарвлення руб
ця) через 3 міс профілактики ознаки
інтактної шкіри виявлені у 9 (45%)
пацієнтів, у 9 (45%) — спостерігали
помірно виражену, у 2 (10%) — вира
жену еритему. Через 6 міс ознаки
інтактної шкіри спостерігали в 11
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(55%) пацієнтів, у 8 (40%) — виявле
но помірно виражену, в 1 (5%) — ви
ражену еритему.
Через 9 міс консервативного лі
кування ознаки інтактної шкіри від
значені у 13 (65%) пацієнтів, у 7
(35%) — виявлена помірна еритема,
виражену еритему не спостерігали.
Через 12 міс ознаки інтактної шкіри
спостерігали у 17 (85%) пацієнтів,
помірно виражену еритему — у 3
(15%).
За показником П4 (чутливість
рубця) через 3 міс лікування ознаки
напруження рубця спостерігали в 11
(55%) пацієнтів, свербіж, печія та
біль відсутні. Через 6 міс ознаки на
пруження рубця зафіксовані у 9
(45%) пацієнтів без суб'єктивних
скарг. Через 9 міс проведення про
філактичних заходів ознаки напру
ження рубця виявлені у 7 (35%)
пацієнтів. Свербіж, печію та біль не
спостерігали. Через 12 міс ознаки
напруження рубця збереглися у 3
(15%) пацієнтів, суб'єктивних скарг
не було.
За даними дослідження змін
клінічних параметрів за показником
П5 (площа рубця), через 3 міс
профілактики рубець малої площі (0
—5,9 мм2) виявлений у 13 (65%) паці
єнтів, середньої площі (6 — 11,9 мм2)
— у 4 (20%), великої площі (12 — 18,9
мм2) — у 3 (15%). Через 6 міс рубець
малої площі спостерігали у 16 (80%)
пацієнтів, середньої площі — у 3
(15%), площею понад 12 мм2 — в 1
(5%).
Через 9 міс консервативного
лікування рубець малої площі вияв
лений у 19 (95%) пацієнтів, серед
ньої площі — в 1 (5%). Через 12 міс
профілактики рубець малої площі
спостерігали у 19 (95%) пацієнтів,
середньої площі — в 1 (5%).
За даними біогенетичного до
слідження, рівень накопичення де
фектних волокон тропоеластину
був нижчий, ніж у хворих за виявле
ного поліморфізму гену еластину.
Профілактичні заходи проводи
ли за запропонованою методикою.
Через 3 міс після операції на 1—
му етапі профілактики спостерігали
блідий рубець, дещо ущільнений, у
верхній та нижній третині — елас
тичний, в середній третині — опук
лий, що виступав над поверхнею
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шкіри, в нижній третині — на рівні
поверхні шкіри, у верхній третині —
дещо втягнутий.
Через 6 міс перед 2—м етапом
суттєві зміни рубця не спостерігали,
у нижній третині відзначене пом'як
шення, середня третина — на рівні
неуражених тканин, у верхній тре
тині — деяке розростання рубцево—
змінених тканин, проте, без зміни
забарвлення рубця та суб'єктивних
скарг.
Через 9 міс, після 2—го етапу
профілактики спостерігали суттєві
зміни рубця, зокрема, блідо—рожеве

забарвлення, дещо неоднорідний в
центрі, по краях — плавно перехо
дить в навколишню шкіру. За конси
стенцією рубець м'яко—еластич
ний, дещо ущільнений у верхній
третині. Поверхня гладенька, блис
куча, на рівні навколишніх тканин.
Найкращі результати відзначені
через 11 — 12 міс після операції. За
барвлення рубця блідо—коричневе,
він дещо неоднорідний, м'якої кон
систенції по всій довжині, досить
тонкий, з ознаками атрофії, без чіт
кого відмежування від навколишньої
шкіри.

Таким чином, порівняльний ана
ліз даних клінічного дослідження
свідчить, що стандартні методики
профілактики рубцевих змін тка
нин, як правило, симптоматичні.
Аналіз динаміки клінічних змін
після застосування запропоновано
го методу профілактики показав, що
проведення патогенетично обгрун
тованого лікування забезпечує оп
тимальний як косметичний, так і
функціональний результат.
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АNALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE HEART
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ерепно—мозкова
травма
(ЧМТ) характеризується ви
сокою частотою тимчасової
непрацездатності та інвалі
дизації потерпілих, значною смерт
ністю, частим ураженням пацієнтів
молодого і середнього віку, є однією
з актуальних проблем медицини [1,
2]. ЧМТ — це тільки початок патоло
гічного процесу, перебіг якого відбу
вається у певній послідовності
(травматична хвороба головного
мозку), що включає взаємодію ре
акцій пошкодження та захисту
(адаптації), а також сукупність спри
чинених нею місцевих і загальних
патологічних та адаптаційних про
цесів [3, 4].
Одним з факторів, що визнача
ють тяжкість перебігу та наслідки
ЧМТ, є супутні соматичні захворю
вання, зокрема, ЦД. За оцінками
Міжнародної діабетичної федерації,
темпи поширення ЦД сьогодні на
бувають ознак епідемії [5, 6]. Пост
травматичний період і перебіг ЦД
характеризуються спільними пато
генетичними механізмами: форму
ванням оксидантного стресу, гіпо
ксії, ендотоксикозу, імунного дисба
лансу, порушенням функціонування
системи синтезу оксиду азоту, про
філю цитокінів, розладами мікро
циркуляції тощо [6 — 8]. Проте, в лі

Ч

Реферат
Вивчені морфологічні зміни серця та печінки при експериментальній черепно—
мозковій травмі (ЧМТ), як ізольованій, так і поєднаній з цукровим діабетом (ЦД).
Структурні зміни у щурів при ЧМТ, поєднаній з ЦД, значно більш виражені, ніж за
ЧМТ без ЦД, і поглиблюються за наявності супутніх захворювань.
Ключові слова: черепно—мозкова травма; цукровий діабет; cерце; печінка; екс(
перимент.

Abstract
Morphological changes of the heart and liver were studied in experimental cranio—
cerebral trauma (CCT), in the isolated one and combined with diabetes mellitus (DM).
Structural changes in rats in CCT, combined with DM, are more prominent, than in CCT
without DM and become more severe while the concomitant diseases presence.
Кeywords: cranio—cerebral trauma; diabetes mellitus; heart; liver; еxperiment.

тературі недостатьо висвітлений
вплив ЦД на динаміку та вираже
ність морфологічних змін у внут
рішніх органах при ЧМТ.
Метою роботи було вивчення
морфологічних змін внутрішніх ор
ганів — серця й печінки при експе
риментальній ЧМТ, як ізольованій,
так і поєднаній з ЦД, у період гострої
реакції на травму (3 год) і період
ранніх проявів (14—та доба).

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведене на 40
статевозрілих безпородних щурах—
самцях масою тіла 180 — 220 г. Тва
рин утримували у стандартних умо
вах віварію на повноцінному харчо
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вому раціоні з вільним доступом до
води. Робота виконана відповідно до
правил Європейської конвенції про
гуманне ставлення до лабораторних
тварин (Страсбург, 1986) та "Загаль
них принципів експериментів на
тваринах", ухвалених I національ
ним конгресом з біоетики [9]. ЦД мо
делювали шляхом одноразового
внутрішньоочеревинного введення
стрептозотоцину (Sigma, США) в
дозі 60 мг/кг [10]. ЦД діагностували
за рівня глюкози в крові понад 16
ммоль/л. Закриту ЧМТ моделювали
за допомогою розробленої методи
ки [11]. Через 3 год і 14 діб після на
несення ЧМТ тварин виводили з ек
сперименту під наркозом тіопен
тал—натрієм (40 мг/кг) шляхом то
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тального кровопускання з серця.
Для гістологічних досліджень брали
тканини серця й печінки. Отримані
шматочки органів фіксували у 10%
розчині нейтрального формаліну і
фіксаторі Ліллі, препарати готували
за стандартною методикою.
Зрізи фарбували гематоксиліном
та еозином, за Гейденгайном та Ша
бадашем. Морфологічні зміни оці
нювали за допомогою мікроскопа
Olimpus і системи виводу зображень
гістологічних препаратів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За
даними
гістологічного
дослідження внутрішніх органів
щурів через 3 год після ЧМТ виявля
ли, насамперед, розлади кровообігу.
Судинне русло печінки характери
зувалося венозним і капілярним по
внокров'ям, агрегацією еритроцитів
біля стінок судин. У багатьох ділян
ках балково—радіальна структура
часточок не прослідковувалася, ге
патоцити з відносно світлою або оп
тично порожньою цитоплазмою,
центрально розташованим ядром.
Інші клітини з тьмяною цитоплаз
мою, нечіткими контурами ядер.
Строма ворітних каналів тонкими
муфтами оточувала судини, мала
слабо виражену клітинну інфільт
рацію.

Рис. 1.
Мікрофото.
Печінка щура з ЦД через 3 год після
ЧМТ. Нерівномірне венозно(капілярне
повнокров'я, сладж та гемоліз
еритроцитів. Широкі поля
дискомплексації печінкових балок,
дистрофічні зміни та деглікогенізація
цитоплазми гепатоцитів.
Забарвлення
гематоксиліном та еозином.
Зб. ×100.
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При забарвленні за методом Ша
бадаша відзначали втрату глікогену
гепатоцитами в ділянках тканини,
де виявляли клітини з просвітленою
цитоплазмою.
Через 3 год після моделювання
травми в міокарді виявляли пере
розподіл крові з вираженим її нако
пиченням в судинах мікроциркуля
торного русла. Спостерігали дила
тацію капілярів і венул, склеювання
еритроцитів (сладж—феномен). Пе
ривазальна строма помірно розпу
шена внаслідок набряку. Інтер
стиційна тканина мала звичайний
вигляд. Розташування кардіоміоци
тів односпрямоване, компактне.
Проте, в багатьох клітинах не візу
алізувалася поперечна посмугова
ність, цитоплазма нерівномірно
вбирала барвник. На окремих неве
ликих ділянках спостерігали фраг
ментацію клітин.
При забарвленні за Гейденгай
ном виявлені дрібні вогнища некро
зу кардіоміоцитів, чітко візуалізова
ний стаз в капілярах.
Через 3 год після ЧМТ, поєднаної
з ЦД, у печінці судинне русло харак
теризувалося нерівномірним веноз
ним і капілярним повнокров'ям, оз
наками порушення реологічних
властивостей крові: пристінковою
агрегацією, сладжем, сепарацією.
Чітка структура часточок втрачала

Рис. 2.
Мікрофото.
Печінка щура при ЧМТ на тлі ЦД
на 14(ту добу експерименту.
Дистрофічні зміни гепатоцитів, вогнища
дилатаційного повнокров'я.
Забарвлення
гематоксиліном та еозином.
Зб. ×100.

ся. Гепатоцити в центрах часточок
розташовані невпорядковано, цито
плазма оптично світла або грудочка
ми, центрально розташовані ядра з
нечіткими контурами. На деяких ді
лянках межі клітин "розмиті", відзна
чений розпад клітин. Строма розпу
шена внаслідок набряку, ворітні ка
нали розширені (рис. 1).
Більшість гепатоцитів, переваж
но в центральних відділах часточок,
відповідно описаним структурним
змінам, втрачали глікоген — їх цито
плазма світла, оптично порожня, не
сприймає специфічного забарвлен
ня на глікоген та жир. Деякі клітини
з ознаками гідропічної дистрофії.
При поєднанні ЧМТ і ЦД через 3
год після травми в міокарді набряк
ставав дифузним, периваскулярні
ділянки та міжклітинна строма роз
ширені, з ознаками набряку. В окре
мих спостереженнях виявлені пери
вазальні крововиливи. Фрагмен
тація поширювалася на великі поля
кардіоміоцитів, клітини переважно з
тьмяною гомогенною або нерівно
мірно забарвленою цитоплазмою,
контури ядер нечіткі.
У багатьох клітинах ядра не іден
тифікувалися.
При забарвленні за Гейденгай
ном виявлено більшу кількість не
кротизованих кардіоміоцитів, ніж у
тварин при ЧМТ без ЦД.

Рис. 3.
Мікрофото.
Міокард щура з ЧМТ на тлі ЦД
на 14(ту добу. Дистрофічні зміни,
розпад, звивистість та невпорядковане
розташування кардіоміоцитів на тлі
набряку строми, склерозування
строми і судин.
Інфільтрація стінки судин.
Забарвлення
гематоксиліном та еозином.
Зб. ×100.
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Через 14 діб після травми спос
терігали покращення стану струк
турних компонентів внутрішніх ор
ганів щурів. Так, у стромі ворітних
каналів печінки дещо збільшувалася
частка сполучної тканини. Деструк
тивні зміни гепатоцитів відсутні,
проте, виявлені нерівномірно вира
жені дистрофічні зміни різної інтен
сивності. Спостерігали гіпертрофо
вані клітини з двома ядрами, ознаки
регенерації гепатоцитів. При за
барвленні печінки на глікоген від
значений його більш рівномірний
розподіл в часточках.
На 14—ту добу спостерігали від
новлення структурних компонентів
серцевого м'яза у щурів при ЧМТ.
Проте, тривалі розлади кровообігу
спричинили хронічну ішемізацію
тканини міокарда та її склерозуван
ня. Тому, поряд з нормалізацією ге
модинаміки спостерігали судини з
потовщеними стінками, проліфе
рацію фіброзних волокон як навко
ло окремих кардіоміоцитів, так і їх
груп. Паренхіматозний компонент
— кардіоміоцити — також позитив
но реагував на часткове відновлення
адекватного кровотоку. Деструк
тивні зміни не спостерігали. Кліти
ни зберігали компактне й впорядко
ване розташування. Проте, виявляли
нерівномірно виражені дистрофічні
зміни клітин. При забарвленні за
Гейденгайном частка некротизова
них кардіоміоцитів менша, ніж у по
передній період дослідження, що та
кож наближало структуру міокарда
до такої в контролі.

Через 14 діб після моделювання
ЧМТ на тлі гіперглікемії вміст гліко
гену в печінкових клітинах майже не
відрізнявся від такого у контрольних
тварин з ЦД. Ознаки регенерації ви
являли рідко. Зберігалися дистро
фічні зміни гепатоцитів та розлади
кровообігу у вигляді вогнищ дила
таційного повнокров'я (рис. 2).
Через 2 тиж після моделювання
ЧМТ на тлі індукованого стрептозо
тоцином ЦД у міокарді щурів зали
шалася досить значною частка не
кротизованих кардіоміоцитів (рис.
3).
При забарвленні гематоксиліном
та еозином візуалізувалися виражені
дистрофічні зміни кардіоміоцитів. У
стромі, поряд з набряком, виявляли
ділянки склерозування. Стінки ар
теріол потовщені внаслідок розрос
тання сполучної тканини, кругло
клітинної інфільтрації (васкуліт) та
проліферації ендотелію. Наявність
ділянок звивистих та фрагментова
них кардіоміоцитів свідчила про їх
недостатню скоротливу здатність у
ці строки дослідження.
Діабетична мікроангіопатія — це
не просто ураження судин, а й пору
шення гістогематичного бар'єру ор
ганів, тобто, складної системи вза
ємодії судин мікроциркуляторного
русла, периваскулярної сполучної
тканини та цитоплазми паренхіма
тозних клітин. Зважаючи на це, у
тварин при ЦД у такі самі строки
після ЧМТ спостерігали більш гли
бокі структурні зміни.

Порушення гомеостазу організ
му внаслідок ЧМТ на тлі супутньої
гіперглікемії справляє додатковий
ушкоджуючий вплив, зумовлює по
глиблення органної дисфункції [7,
12]. Тому слід звернути особливу ува
гу на формування порушень на клі
тинному рівні не тільки за ізольова
ної ЧМТ, а й за супутнього ЦД.
Таким чином, за даними гісто
логічного дослідження у серці та
печінці тварин при ЧМТ виникають
неспецифічні морфологічні зміни у
вигляді системних розладів гемоди
наміки, дистрофічних та деструк
тивних змін, що можна розцінювати
як морфологічний субстрат орган
ної недостатності. Ступінь структур
них змін у щурів за ЧМТ, поєднаної з
ЦД, значно більший і поглиблюється
внаслідок супутнього захворюван
ня. На 14—ту добу експерименту у
серці та печінці щурів обох експери
ментальних груп виявлено позитив
ну динаміку, спрямовану на струк
турно—функціональну нормаліза
цію тканини. При цьому у тварин
при ЧМТ структурна організація
внутрішніх органів у ці строки на
ближається до такої у тварин інтакт
ної групи і має виражені ознаки
адаптивно—компенсаторних змін. У
тварин при ЧМТ на тлі ЦД структур
но—функціональне
відновлення
відбувається значно повільніше та з
більш вираженими структурними
змінами.
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ВИКОРИСТАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ОБОЛОНОК ПЛОДА
В ТЕРАПІЇ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК В ЕКСПЕРИМЕНТІ
О. О. Роєнко, В. Ю. Прокопюк, О. В. Фалько, Н. О. Шевченко, О. С. Прокопюк
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

APPLICATION OF CRYOCONSERVED FETAL MEMBRANES
IN THERAPY OF TROPHIC ULCERS IN EXPERIMENT
О. О. Royenko, V. Yu. Prokopyuk, О. V. Fahlko, N. О. Shevchenko, О. S. Prokopyuk
Іnstitute of Problems of Cryobiology and Cryomedicine, Kharkiv
теперішній час ТВ є одним з
поширених захворювань в
усьому світі. Вони виника
ють в 1 — 2% хворих пра
цездатного віку, у 4 — 5% хворих по
хилого віку [1].
Утворення ТВ пов'язане з пору
шенням іннервації та локальної ге
модинаміки артеріальної, венозної,
лімфатичної систем, що ініціюють
патологічні зміни на тканинному,
клітинному та мікроциркуляторно
му рівні, спричиняють деструкцію
тканин. Найбільш поширеними
етіологічними чинниками виник
нення ТВ є захворювання вен (пост
тромбофлебітичний синдром, вари
козна хвороба нижніх кінцівок), ар
терій (облітеруючий ендартеріїт,
атеросклероз), ендокринної (цукро
вий діабет) та нервової систем, ін
фекційні захворювання [2]. Най
частіше трофічні виразки форму
ються на кінцівках.
Оптимізація методів лікування
хворих є однією з важливих про
блем сучасної медицини. Тому необ
хідне створення нових ефективних
засобів лікування ТВ.
У загальноприйнятому комплек
сі лікувальних заходів за наявності
ТВ особливу роль відіграє місцеве
лікування.
Незважаючи на значний прогрес
при використанні препаратів для
місцевого лікування, тривалість за
гоєння виразок у більшості пацієн
тів становить у середньому близько
2 — 3 міс. У багатьох хворих вони не
гояться роками, частота рецидивів
при консервативному лікуванні ся
гає 60 — 80% [3].
У світовій практиці домінує кон
цепція лікування ТВ у вологому се

У
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Реферат
У модельному експерименті доведено, що лікування трофічних виразок (ТВ)
кінцівок шляхом використання кріоконсервованих фрагментів оболонок плода лю(
дини (амніотичної та хоріальної) як ранового покриття дозволяє прискорити за(
гоєння виразкового дефекту, сприяє активізації протизапальної та імунокоригу(
вальної складових саногенезу, швидкому відновленню функціонування ураженої
кінцівки, покращенню стану тварин. Застосування кріоконсервованих оболонок
плода сприяє нормалізації кількості лейкоцитів у крові тварин, збільшенню
кількості фагоцитів, посиленню їх поглинальної здатності, збільшенню кількості
бластних форм лімфоцитів.
Ключові слова: трофічна виразка; кріоконсервована хоріальна й амніотична обо(
лонки плода; експеримент.

Abstract
There was proved in a model experiment, that treatment of the extremities trophic
ulcers, using cryoconserved fragments of human fetal membranes (аmniotic and chori(
onic one) as the wounds cover, permits to accelerate the ulcer defect healing, promot(
ed activation of anti—inflammatory and immunocorrecting components of sanogene(
sis, rapid restoration of the extremity affected functioning, improvement of the animal
state. Application of cryoconserved fetal membranes promotes normalization of the
blood leukocytes quantity in animals, a phagocytes quantity enhancement, their satu(
ration capacity strengthening, and enhancement of the blast lymphocytes forms quan(
tity.
Кeywords: trophic ulcer; cryoconserved chorionic and аmniotic fetal membranes;
еxperiment.

редовищі. Для цього застосовують
різні покриття на рану, що забезпе
чують аутолітичне очищення вираз
ки, поглинання ранового ексудату,
вологе середовище для міграції клі
тин, проліферації, диференціюван
ня та утворення нових судин, термо
захист та стабільність температури
поверхні виразки, захист від зовніш
нього інфікування, безболісне та ат
равматичне видалення пов’язки.
На наш погляд, для лікування ТВ
ефективним може бути застосуван
ня амніотичної та хоріальної оболо
нок плаценти людини. Такий підхід
оснований на здатності цього біо
матеріалу прискорювати обмін ре
човин, сприяти регенерації та
проліферації тканин, нормалізувати
мікроциркуляцію [4]. Застосування

кріобіологічних технологій дозво
ляє зберігати біологічну активність
сполук у складі оболонок плода з ме
тою їх подальшого застосування в
схемах лікування [5].
Мета роботи: дослідження впли
ву кріоконсервованих фрагментів
амніотичної та хоріальної оболонок
плаценти людини на організм тва
рин, у яких моделювали ТВ, на
різних стадіях патологічного про
цесу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктом дослідження були
хоріальна та амніотична оболонки,
отримані з посліду породіль, які бу
ли поінформовані та надали пись
мову згоду на його використання з
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Динаміка загоєння ТВ, яку лікували шляхом накладання пов'язки
з кріоконсервованими оболонками плода:
а ( на момент її формування;
б ( початок загоєння;
в ( закінчення епітелізації;
г ( повне загоєння виразкового дефекту.

експериментальною метою. Обо
лонку плода розрізали на фрагмен
ти площею до 1 см2 та кріоконсерву
вали у стерильних кріопробірках
("Nunc", Німеччина) під захистом
10% розчину диметилсульфоксиду
("Sigma", Німеччина) на живильному
середовищі DMEM ("BioWest", Фран
ція) зі швидкістю 1° за 1 хв до —70 °С
у контейнері для заморожування Mr.
Frosty ("Thermo Scientific" США), з
подальшим зануренням у рідкий
азот. Біооб'єкти розморожували
шляхом занурення кріопробірок у
водяну баню ("ВБ—4", Китай) за тем
ператури 40°С.
Для експерименту in vivo відібра
ли 63 білих лабораторних мишей—
самців лінії Balb С масою тіла 20 г,
віком 6 міс, у 60 з них формували ТВ
шляхом одноразового введення 0,1
мл 9% розчину оцтової кислоти
внутрішньошкірно в ділянку право
го стегна. Наступної доби здійсню
вали термокоагуляцію судинно—
нервового пучка у ділянці розгалу

ження загальної клубової та стегно
вої артерій і вен з використанням
високочастотного електрохірургіч
ного апарата (ЕХВЧ М—50РХ "На
дія—2", Україна) у режимі коагуляції,
що спричиняло порушення крово
обігу та іннервації кінцівки [6].
Після формування ТВ (3—тя доба
експерименту) тварини розподілені
на п'ять груп:
1—ша — інтактні, без виразки
(n=3);
2—га — з ТВ без лікування (група
мимовільного регресу), контроль
(n=15);
3—тя — з ТВ, на яку накладали
кріоконсервований фрагмент хорі
альної оболонки (n=15);
4—та — з ТВ, на яку накладали
кріоконсервований фрагмент ам
ніотичної оболонки (n=15);
5—та — з ТВ, яким на всю виразку
стерильним шпателем наносили
мазь Солкосерил, Швейцарія (n=15).
Лікування ТВ проводили протя
гом 10 діб. Пов'язки накладали на 24

Клінічна хірургія. — 2016. — № 5

год, замінювали через кожні 48 год.
Після зняття пов'язки вимірювали
площу виразки. На 3—тю (момент
формування виразки), 7, 14, 21—шу і
28—му добу від початку експери
менту у мишей для отримання пери
ферійної крові надрізали кінчик
хвоста, у ці самі строки по 3 тварини
виводили з експерименту шляхом
декапітації, забирали кров для до
слідження функціонального стану
лімфоцитів.
Загальну кількість лейкоцитів
крові обчислювали у камері Горяєва.
Лейкоцитарну формулу визначали у
мазках крові, забарвлених за Рома
новським — Гімза. Фагоцитарну ак
тивність лейкоцитів оцінювали за
показниками: 1) фагоцитарний ін
декс (ФІ) — кількість лейкоцитів,
здатних фагоцитувати тест—об'єкт
(суспензія клітин дріжджів, НВЛ
"Гранум", Україна); 2) фагоцитарне
число (ФЧ) — кількість тест—об'єк
тів, поглинутих фагоцитом, за за
гальноприйнятою методикою. Імун
ну реактивність тварин оцінювали
за реакцією бластної трансформації
лімфоцитів, спонтанної (сРБТЛ) та
індукованої мітогенами фітогемаг
лютиніну (іРБТЛ). Функціональну
активність нижніх кінцівок оціню
вали за тестом "помилка ніг" за
кількістю хибних кроків [7]. Довжи
на драбини 70 см, відстань між щаб
лями 1,2 см. Результати досліджень
обробляли з використанням загаль
ноприйнятих статистичних ме
тодів.
Експерименти на тваринах вико
нували відповідно до "Загальних
принципів експериментів на твари
нах", схвалених ІІІ Національним
конгресом з біоетики (Київ, 2007) і
погоджених з Положеннями Євро
пейської конвенції про захист хре
бетних тварин, яких використову
ють для експериментальних та ін
ших наукових цілей (Страсбург,
1985). Всі експерименти з участю
лабораторних тварин погоджені з
комітетом з біоетики Інституту.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За результатами модельного екс
перименту встановлено, що на 3—
тю добу утворювалася ТВ площею у
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середньому 64 мм2. За даними тесту
"помилка ніг", тварини груп 2 — 5, не
спираючись на ушкоджену кінцівку,
важко долали драбину.
Краї виразок рівні, не спаяні з
глибше розташованими тканинами,
без серозного та гнійного ексудату
(див. рисунок). У крові тварин спос
терігали лейкоцитоз — кількість
лейкоцитів збільшилася з (8,2 ± 1,8)
до (18,6 ± 2,9) × 109 в 1 л, без змін
лейкоцитарної формули. Відзначе
не збільшення функціональної ак
тивності лімфоцитів, про що свідчи
ло збільшення показників іРБТЛ.
Показники ФІ та ФЧ не відрізня
лися від таких в інтактних тварин.
Таким чином, зміни гематологічних
та імунних показників і загального
стану тварин свідчили про форму
вання запального процесу і пору
шення функцій кінцівки.
На 7—му добу експерименту
(дворазове накладання пов'язки) за
гальний стан тварин усіх груп поліп
шувався. Вони ставали більш рухли
вими, зменшувався набряк ушкодже
ної кінцівки. Площа ТВ кінцівки
зменшувалася і вірогідно не відріз
нялась між групами тварин. Заго
єння виразки після накладання кріо
консервованих оболонок плода від
бувалося рівномірно, поверхня рани
чиста, без гною, не вкрита струпом.
Тварини 3—ї та 4—ї груп робили
вірогідно менше хибних кроків під
час проходження тест—драбини у
порівнянні з цим показником у 2—й
і 5—й групах.
На тлі лейкоцитозу — кількість
лейкоцитів (13,8 ± 3,2) × 109в 1 л у
тварин усіх груп спостерігали зсув
лейкоцитарної формули ліворуч,
кількість паличкоядерних нейтро
фільних гранулоцитів збільшувала
ся з 2,6 до 16%, сегментоядерних — з
28 до 40%. Такі зміни розподілу
форм лейкоцитів свідчили про ви
ражений запальний процес в ор
ганізмі. При цьому у тварин 3—ї та
4—ї груп збільшувалася кількість фа
гоцитів, про що свідчило збільшен
ня ФІ, підвищувалася поглинальна
здатність активних нейтрофільних
гранулоцитів, про що свідчило
збільшення ФЧ.
На 7—му добу у тварин 2—ї групи
показники сРБТЛ та іРБТЛ досто
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вірно не відрізнялися від таких в ін
тактних тварин. Укриття ТВ кріо
консервованими фрагментами обо
лонок плода сприяло вірогідному
збільшенню кількості бластних
форм лімфоцитів після активації
мітогеном, що свідчило про підви
щення функціональної активності
імунокомпетентних клітин. Застосу
вання мазі Солкосерил не впливало
на здатність лімфоцитів крові до
бласттрансформації.
Таким чином, застосування кріо
консервованих фрагментів хоріаль
ної та амніотичної оболонок в мо
делі ТВ у мишей вже через 4 доби
лікування забезпечило відновлення
функціональної активності ушкод
женої кінцівки та активацію клітин
ної ланки імунної системи, що може
свідчити про позитивний прогноз
саногенезу ТВ.
По закінченні лікування (на 14—
ту добу експерименту) у тварин 3—ї
та 4—ї груп стан нормалізувався. Під
час проходження тест—драбини
миші робили значно менше хибних
кроків у порівнянні з тваринами 2—
ї та 5—ї груп. Площа ТВ у тварих цих
груп була достовірно меншою, ніж у
тварин 2—ї групи. Поверхня рани
суха, загоєння відбувалося без утво
рення грубого рубця. Після застосу
вання мазі Солкосерил площа ви
разки кінцівки була найбільшою, на
нашу думку, це пов'язане з тим, що
накладання пов'язки з маззю ство
рювало умови для розмокання по
верхні рани, уповільнення процесу
регенерації тканин.
Лейкоцитоз у крові зберігався
лише у тварин 2—ї групи — кількість
лейкоцитів до 13,6 × 109 в 1 л. У тва
рин всіх груп нормалізувався роз
поділ форм лейкоцитів.
При аналізі імунних показників
виявлене збільшення ФІ та ФЧ, а та
кож показників іРБТЛ тільки у тва
рин 3—ї та 4—ї груп. При застосу
ванні мазі Солкосерил зміни цього
показника не спостерігали.
На 21—шу добу експерименту у
більшості тварин 3—ї та 4—ї груп ТВ
повністю загоїлися, проте, шерстя
ний покрив в усі строки спостере
ження (до 45 діб) не відновився. Всі
тварини проходили тест "помилки
ніг" без хибних кроків. У тварин 2—ї

та 5—ї груп площа виразки станови
ла у середньому близько 7 мм2; вони
робили по 3 хибні кроки на тест—
драбині. Імунні показники не відріз
нялися від таких на 14—ту добу спо
стереження.
На 28—му добу всі тварини 3—ї
та 4—ї груп повністю одужали, у
2—й і 5—й групах одужали 86% ми
шей. У тварин площа незагоєних ви
разок становила у середньому 0,5 —
0,8 мм2; вони робили по одному хиб
ному кроку.
За результатом аналізу імунних
показників у тварин 3—ї та 4—ї груп
виявлене вірогідне зменшення ФІ,
ФЧ, а також здатності лімфоцитів до
бласттрансформації. У тварин 2—ї
та 5—ї груп ці показники не відріз
нялися від таких на 14—ту та 21—шу
добу спостереження і були вірогідно
меншими, ніж у тварин 3—ї та 4—ї
груп.
Таким чином, у тварин з ТВ, яких
лікували з застосуванням кріокон
сервованих фрагментів хоріальної
та амніотичної оболонок, функціо
нальна активність ушкодженої кін
цівки повністю відновлювалася
значно раніше, відбувалася акти
вація клітинної ланки імунної систе
ми, що зумовлювало припинення за
пального процесу в організмі. Рані
ше було показано, що використання
кріоконсервованих хоріальної та
амніотичної оболонок як укриття
ТВ стимулює активну проліферацію
та диференціацію фібробластів в
ділянці рани, що відбувається одно
часно з ангіогенезом та сприяє рос
ту грануляційної тканини, загоєння
відбувається без утворення грубих
келоїдних рубців [8]. Після закриття
рани активізується репарація у ТВ,
що характеризується нормалізацією
структури шкіри, утворенням ніжної
волокнистої сполучної тканини у
ділянці виразки, її повноцінною
епітелізацією. За даними гістологіч
ного дослідження країв і дна модель
ованої ТВ, у мишей 2—ї та 5—ї груп
виявлені виражені порушення мік
роциркуляції, дистрофія, слаба про
ліферативна здатність фібробластів
(що в умовах хронічного запалення
набувала ознак неповної грануля
ційної тканини з схильністю до вто
ринного некрозу), грубі трофічні
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розлади, що повільно зникали через
патологічну регенерацію.
Отже, запропонований метод
лікування ТВ у модельному експери
менті виявився ефективним. Засто

сування кріоконсервованих фраг
ментів хоріальної та амніотичної
оболонок у вигляді укриття виразко
вого дефекту сприяло зменшенню
тривалості загоєння виразки, від

новленню функціонування кінцівки,
протизапальна та імуностимулююча
дія більш виражені, ніж препарату
порівняння — Солкосерилу.
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ГОСТРА ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ
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ACUTE HEPATIC INSUFFICIENCY AND ITS CONTROL
IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
А. А. Burlaka, А. V. Lukashenko, М. О. Volk, V. V. Pryimak, Yu. О. Zhukov, О. О. Коlesnik
National Cancer Institute, Кyiv
Резекція печінки (РП) — основний метод лікування
доброякісних та злоякісних новоутворень органа [1].
Такі оперативні втручання, як розширена РП, в тому
числі при патологічних станах паренхіми органа чи
після проведення хіміотерапії, а також повторна, одно
моментна та етапна РП розроблені та впроваджені з ме
тою забезпечення радикальності хірургічного втручан
ня та досягнення кращих віддалених результатів ліку
вання [2]. Внаслідок зменшення об'єму функціонуючої
паренхіми в оперованих хворих можливе виникнення
гострої печінкової недостатності (ГПН). Незважаючи на
впровадження в клінічну практику методів вивчення
функціональних резервів печінки з застосуванням
принципів волюметрії та обчислення об'єму залишкової
кукси печінки (ЗКП), як і застосування емболізації
ворітної вени чи асоційованого розділення печінки та
лігування ворітної вени. ГПН є основною причиною ус
кладнень та смертності хворих [3, 4].
Частота виникнення ГПН становить 1,2 — 32% і зале
жить від критеріїв відбору хворих та обсягу оперативно
го втручання [5, 6]. Крім того, причиною частого вияв
лення ГПН після РП може бути відсутність чітких загаль
новизнаних критеріїв її діагностики. Тому вкрай важли
ва розробка уніфікованих протоколів з метою до
стовірного порівняння результатів у різних хірургічних
центрах. Для застосування науково обгрунтованих кри
теріїв визначення ГПН та її тяжкості вони мають бути
доступними та простими для використання.
Метаболічні та функціональні зміни, в тому числі
ГПН після РП, є унікальними, і часто зумовлюють значні
труднощі під час корекції стану хворого. Розуміння
фізіології печінки та її змін дозволить хірургам, анес
тезіологам та реаніматологам правильно вирішувати
післяопераційні проблеми. Для поліпшення результатів
лікування після операції застосовують адекватну нутри
тивну підтримку, глікемічний контроль, заходи щодо
зменшення частоти післяопераційних інфекційних ус
кладнень.

hirurgiya.com.ua

Консенсус діагностики ГПН після РП. За даними ме
та—аналізу, виявлені 1928 наукових праць, присвячених
дослідженню проблеми ГПН [7]. Автори застосовують
різні інтерпретації терміну ГПН. Це свідчить про
відсутність у світі загальновизнаного науково—обгрун
тованого визначення терміну ГПН. Якісні варіанти виз
начення ГПН включали один чи кілька симптомів пору
шення функції печінки після операції: коагулопатію,
гіпербілірубінемію, асцит, енцефалопатію тощо [8, 9].
Найчастіше автори оцінювали тяжкість ГПН на основі
лабораторних тестів, використовуючи як діагностичні
критерії, рівень білірубіну у сироватці та міжнародне
нормалізоване відношення (МНВ) чи протромбіновий
індекс (ПТІ). Деякі автори з метою виявлення ГПН
оцінювали вираженість клінічних симптомів/синд
ромів у поєднанні з визначенням функціонального ста
ну печінки [10, 11]. Розроблені принципи оцінки тяж
кості ГПН [12, 13], деякі автори вивчали маркери та фак
тори прогнозування впливу ГПН на післяопераційну
смертність пацієнтів. Так, проаналізовані результати
лікування 704 хворих, яким здійснено РП [14]. ГПН діаг
ностували за рівнем МНВ менше 50% та вмістом
білірубіну у сироватці понад 50 мкмоль/л на 5—ту добу
після операції, що вважали стійким кореляційним мар
кером смертності в післяопераційному періоді [15]. В
іншому дослідженні у 1059 хворих без цирозу та
печінкової недостатності до операції встановлено, що
пікова концентрація білірубіну у сироватці крові (понад
7 мг/мл) є інформативним предиктором виникнення
ГПН у термінальній стадії післяопераційної смертності
та високої частоти післяопераційних ускладнень у
пацієнтів, яким здійснено "велику" РП (3 сегмента і
більше) [16, 17]. Запропоновано класифікацію тяжкості
ГПН [18]. Критерії диференційного діагнозу включали 4
параметри (рівень загального білірубіну у сироватці
крові, МНВ, концентрація у сироватці лактату, тяжкість
енцефалопатії), відповідно, запропоновано виділяти 4
ступеня ГПН.
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Стандартний біохімічний аналіз печінкових проб та
коагулограми у хворих, яким виконані оперативні втру
чання на печінці, свідчив, що у більшості хворих рівень
загальної фракції білірубіну у сироватці та МНВ нор
малізувалися на 5—ту добу, в тому числі у хворих, яким
здійснено розширену "велику" РП [19].
ГПН після РП характеризується втратою здатності
печінки здійснювати синтетичну, екскреторну та деток
сикаційну функції, що супроводжується підвищенням
рівня МНВ та загального білірубіну у сироватці крові на
5—ту добу після операції і пізніше.
Показники коагулограми та вміст білірубіну у сиро
ватці крові рекомендують оцінювати відповідно до ла
бораторних стандартів. Такі критерії слід застосовувати
у хворих як за фізіологічного стану паренхіми печінки,
так і патологічно зміненого. За наявності у конкретного
хворого патологічних змін МНВ чи білірубіну до опе
рації діагноз ГПН на 5—ту добу після неї встановлюють,
порівнюючи ці показникі з такими самими на 4—ту до
бу. Необхідність введення хворим факторів зсідання
крові, зокрема, свіжозамороженої плазми (СЗП) з метою
нормалізації МНВ на 5—ту добу після операції та
гіпербілірубінемії свідчить про наявність ГПН.
Оцінка тяжкості ГПН у хворих, яким здійснено РП.
ГПН може бути транзиторною, оскільки після РП її
функція може відновлюватись завдяки здатності органа
до регенерації, а отже, і відновлення функції. В інших си
туаціях втрата функції печінки може бути потенційною
загрозою життю оперованого хворого. Поряд з реко
мендаціями щодо встановлення діагнозу ГПН після опе
рації рекомендують оцінювати тяжкість цього усклад
нення.
Тяжкість ГПН у хворих, яким здійснено РП
(International Study Group of Liver Surgery — ISGLS).
Визначення. ГПН — це втрата печінкою здатності (у
хворих як за нормальної, так і патологічно—зміненої
функції печінки до операції) забезпечувати синтетичну,
екскреторну та дезінтоксикаційну функції, що супрово
джується підвищенням рівня МНВ (або потребує введен
ня факторів зсідання крові з метою нормалізації МНВ)
та гіпербілірубінемією (за даними локальної лабора
торії) на 5—ту добу після операції чи пізніше. При вияв
ленні у хворого підвищення рівня МНВ та білірубіну у
сироватці крові, діагноз ГПН встановлюють за підви
щенням рівня МНВ (зменшення ПТІ) та білірубінемії на
5—ту добу після резекції печінки у порівнянні з показ
никами у попередню добу. Слід виключити інші причи
ни виникнення гіпербілірубінемії, зокрема, механічну
обструкцію жовчовивідних шляхів.
Ступінь тяжкості ГПН.
А — порушення лабораторних показників, проте, не
потребує додаткової корекції
В — порушення лабораторних показників, можлива
неінвазивна корекція стану пацієнта
С — порушення лабораторних показників, потрібна
інвазивна тактика лікування пацієнта.
Тяжкість ГПН в оперованих хворих слід визначати за
найбільш вираженими критеріями (достатньо одного
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критерію інвазивного чи неінвазивного методу лікуван
ня, коли диференційний діагноз проводять між ГПН сту
пеня С і В).
ГПН ступеня А свідчить про погіршення функції
печінки після операції, проте, це не потребує зміни так
тики лікування хворого. Діагноз встановлюють на
підставі виявлення погіршення лабораторних тестів. У
таких хворих немає додаткових симптомів у порівнянні
з такими за стандартного перебігу хвороби, лікування
проводять у звичайному стаціонарному режимі.
ГПН ступеня В після операції свідчить про не
обхідність корекції консервативної тактики лікування,
проте, стан хворого можна стабілізувати без застосуван
ня інвазивних методів. Неінвазивне лікування може
включати призначення СЗП, альбуміну, діуретиків та
неінвазивних методів вентиляції легень. Крім того,
зміни тактики лікування та застосування інтенсивної те
рапії можливі лише за умови порушення функції па
ренхіми ЗКП, що класифікують як ГПН ступеня В. У та
ких пацієнтів застосовують додаткові діагностичні за
ходи, зокрема, ультразвукове дослідження, спіральну
комп'ютерну томографію з метою виключення ме
ханічної обструкції жовчовивідних шляхів та абсцесів і
скупчень рідини. За наявності ознак інфекційних ус
кладнень (лейкоцитоз тощо) слід провести оглядову
рентгенографію органів грудної порожнини та бак
теріологічне дослідження виділень, крові та сечі,
комп'ютерну томографію головного мозку для виклю
чення інших причин погіршення стану хворого. У
пацієнтів при ГПН ступеня В виявляють клінічно значу
щий асцит, збільшення маси тіла, помірно виражену ди
хальну недостатність. Таким хворим проводять помір
ну/інтенсивну терапію, досвідчений середній медичний
персонал здатний надавати належну допомогу паці
єнтам і в умовах стаціонару без застосування реанімації.
ГПН ступеня С. Пацієнтам призначають інвазивні ме
тоди корекції стану після операції. Зокрема, гемодіаліз,
інтубацію трахеї, механічну вентиляцію, екстракорпо
ральну підтримку печінки, "рятівну" гепатектомію та
трансплантацію. У хворих, яким застосовують кардіо
логічну підтримку (вазоактивні препарати) з приводу
ГПН, її слід класифікувати як ступеня С, так само, як і у
хворих, яким здійснюють інфузію розчину глюкози з
приводу персистуючої гіпоглікемії. Стан хворих при
ГПН ступеня С тяжкий, тому медичну допомогу їм нада
ють в умовах відділення реанімації. У таких пацієнтів ви
являють асцит, генералізовані набряки, нестабільність
показників гемодинаміки, виражені розлади дихання,
енцефалопатію. Крім того, ГПН ступеня С є фактором
ризику виникнення генералізованих інфекцій, тому слід
проводити антибактеріальну терапію з профілактич
ною метою, хоча така тактика має бути підтверджена
подальшими клінічними дослідженнями.
Контроль рідини та електролітів. Ранній період
після РП характеризується дисбалансом рідини та елек
тролітів, що спричиняє розлади функції ЗКП. Підтри
мання адекватного балансу рідини та нормальної
функції нирок має вирішальне значення з огляду на
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гіпотензію, зумовлену вазодилатацією. За таких умов
введення колоїдних розчинів забезпечує відновлення
внутрішньосудинного об'єму. Рекомендують також об
межене призначення інфузійних розчинів з високим
вмістом натрію, раціональне використання діуретиків.
Гіперлактатемія і гіпофосфатемія є найчастішими
розладами у пацієнтів після РП. Адже, в умовах ГПН
печінка виробляє лактат, а не метаболізує його. При цьо
му рівень лактату і білірубіну у сироватці крові може бу
ти критерієм оцінки тяжкості гіпоксії клітин, предикто
ром смертності та якості лікування. Через це після опе
рації не рекомендують призначати таким пацієнтам
розчини, до складу яких входить лактат.
Гіпофосфатемію виявляють майже в усіх пацієнтів
після "великої" РП. Патогенез гіпофосфатемієї після РП
недостатньо досліджений. Гіпоксія клітин, спричинена
гліколізом як пухлинного ґенезу, так і травмою печінки,
зумовлює накопичення органічних фосфатних сполук
за одночасного зниження рівня внутрішньоклітинного
органічного фосфату. У міру дифузії фосфату в клітинах
знижується його рівень в крові, що зумовлює гіпофос
фатемію. Зменшення внаслідок цього механізму вмісту
внутрішньоклітинного неорганічного фосфату є кри
тичною ланкою і може спричинити виснаження АТФ та
ініціювати генерування супероксидних радикалів у
внутрішньоклітинних і позаклітинних джерелах. За не
обтяжених ситуацій фосфорильовані сполуки мета
болізуються в циклі трикарбонових кислот, зумовлюю
чи відновлення рівня АТФ. За більш тяжкого виснаження
дефіцит АТФ може стати причиною дисфункції клітин в
різних органах і системах. Гіпофосфатемія і зумовлені
нею порушення енергетичного обміну спричиняють
патологічні зміни, в тому числі дихальну недостатність,
аритмію, зміни в системі кровотворення, інсулінорезис
тентність, нервово—м'язову дисфункцію.
Стандартне лікування після РП має включати адек
ватне відновлення вмісту фосфату шляхом інфузії роз
чинів, в складі яких міститься калію фосфат, а також за
можливості харчування хворого слід проводити ко
рекцію раціону. Оцінка наведених змін можлива шля
хом вимірювання рівня фосфатів у сироватці, зокрема,
2,3 дифосфогліцеролу, а також нуклеотидних продуктів
у сечі, які є більш чутливими фізіологічними маркерами.
Низький рівень у сироватці 2,3 дифосфогліцеролу і ви
сокий — нуклеотидів та їх продуктів розпаду в сечі
свідчать про недостатній рівень внутрішньоклітинного
фосфату. В цілому, гіпофосфатемія після РП може спри
чинити згубні наслідки, тому має бути коригована. По
дальші дослідження, що допоможуть з'ясувати па
тофізіологію гіпофосфатемії після РП, сприятимуть
поліпшенню результатів лікування.
Контроль глікемії. Неалкогольна жирова дистрофія
печінки (НЖДП) є однією з провідних причин підви
щення активності трансаміназ у сироватці крові за умо
ви виключення цирозу печінки за даними гістологічних
досліджень [20]. НЖДП супроводжується стеатозом
(надмірне накопичення тригліцеридів), стеатогепати
том (пошкодження гепатоцитів, інфільтрація проза
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пальними клітинами, фіброз) та цирозом [21], що
підтверджують даними гістологічних досліджень.
НЖДП часто асоціюється з цукровим діабетом та
ожирінням, частоту виявлення якого розцінюють в світі
як епідемію [14]. Слід зазначити, що не в усіх пацієнтів
при цукровому діабеті чи ожирінні виявляють НЖДП.
Деякі хіміотерапевтичні засоби мають гепатотоксич
ний ефект. Зокрема, при хіміотерапії з застосуванням
іринотекану та фторурацилу стеатогепатит виявляють
відповідно у 20 та 5% хворих [15]. Призначення ок
саліплатину асоціюється з виникненням синдрому си
нусоїдальної обструкції (ССО) [7]. Вживання алкоголю
також є частою причиною стеатозу печінки [15, 22]. Сте
атоз печінки асоціюється з підвищеним ризиком виник
нення ускладнень після операції, помірно виражений
чи виражений стеатоз корелює з високою смертністю
та частотою виникнення ГПН після хірургічного втру
чання [23]. Цукровий діабет та ожиріння є незалежними
факторами ризику виникнення ускладнень (інфекцій
них, серцево—судинних, ниркових) після "великої" РП.
Гіперглікемія, індукована хірургічним стресом, спри
чиняє порушення регуляції обміну речовин в печінці та
імунних функцій, що може зумовлює несприятливі ре
зультати. Контроль рівня глюкози в крові та інтенсивна
інсулінотерапія пацієнтів забезпечують зменшення час
тоти ускладнень та смертність. Виникнення інсуліноре
зистентності після РП ускладнює контроль адекватного
рівня глюкози в крові.
Контроль системи коагуляції. Контроль таких по
казників зсідання крові, як МНВ/ПТІ, особливо на 2—5—
ту добу після операції, є критично важливою процеду
рою. Патологічні зміни цих показників корелюють з об
сягом РП, виникають внаслідок пригнічення синтетич
ної функції ЗКП, а також пері— та постопераціної гемо
трансфузії та використання факторів зсідання крові. Ре
комендують профілактичне введення СЗП при МНВ 2,0 і
більше з метою уникнення кровотечі. За даними,
дослідників, профілактичне переливання СЗП за ПТІ по
над 16 с пацієнтам після РП важливе для попередження
повторного метастазування в печінку при колоректаль
ному раку. Поєднане введення СЗП, препаратів вітаміну
К, октреотиду та VIIа фактору зсідання крові використо
вують для корекції коагулопатії і запобігання виникнен
ню кровотечі при ГПН.
Профілактика післяопераційних інфекцій. Інфекції
після РП є однією з основних причин післяопераційної
захворюваності та смертності, що також впливає на дов
гостроковий прогноз. Факторами ризику виникнення
післяопераційних інфекційних ускладнень є ожиріння,
наявність до операції жовчного дренажу, обсяг РП,
інтраопераційна крововтрата, супутні захворювання,
утворення біломи після операції. Раннє виявлення
післяопераційних інфекцій, вчасне застосування ан
тибіотиків широкого спектру дії та контроль перебігу
інфекції мають першорядне значення. У хворих після
РП виявляють порушення функції кишкового бар'єру і
мікробного балансу кишечнику, що зумовлює системне
запалення та інфекційні ускладнення. Тому доцільне
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раннє ентеральне харчування, спрямоване на захист
бар'єрної функції кишечнику і зменшення частоти
інфекційних ускладнень.
Вважають, що для профілактики післяопераційних
інфекцій необхідне використання синбіотичного ліку
вання. Пробіотики — це бактерії, що в симбіозі з мікро
флорою хворого поліпшують мікробний баланс кишеч
нику. Пребіотики представляють групу мікроорганізмів,
що не впливають на травлення, а вибірково змінюють
ріст і активність мікрофлори товстого кишечнику.
Поєднане призначення про— і пребіотиків представляє
синбіотічну терапію.
Синдром синусоїдальної обструкції (ССО) та його
вплив на функцію печінки. У 1920 р. вперше описане за
хворювання, що зумовлювало оклюзію вен паренхіми
печінки внаслідок отруєння піролізиновими алкалоїда
ми, на той момент морфологи виявили пошкодження
центральних вен, а також синусоїдних вен печінки [24].
У 1999 р. представлено модель захворювання у щурів з
оклюзією вен печінки, індукованою монокроталіном
[25]. Патоморфологічні зміни, які макроскопічно опису
ють як "голуба печінка", відомі під терміном ССО. За да
ними літератури, ССО часто виявляють у хворих на ко
лоректальний рак за метастатичного ураження печінки,
яким проводили хіміотерапію. Під терміном ССО ро
зуміють пошкодження мембрани синусоїдної судини,
відкладення колагену в навколосинусоїдному просторі,
дилатацію синусоїдних судин. Патофізіологія ССО
включає збільшення рівня супероксидних радикалів та
радикалів оксиду азоту, деполімеризацію F—актину та
підвищення активності матриксних металопротеїназ
(ММП—9, ММП—2) у клітинах ендотелію судин [26, 27].
Отже, ССО асоціюється з фіброзом, і в подальшому — з
портальною гіпертензією, печінковою недостатністю.
У 2004 р. опубліковані клінічні дані щодо виникнен
ня ССО після неоад'ювантної поліхіміотерапії (ПХТ) у
хворих з приводу метастатичного колоректального ра
ку [26]. Автори запропонували класифікацію ССО за сту

пенем (0 — зміни відсутні; 1 — легкий ступінь, печінкова
часточка уражена до 1/3 поверхні; 2 — помірний
ступінь, печінкова часточка уражена до 2/3 поверхні; 3
— виражені зміни, повне ураження печінкової часточ
ки). У 34 (79,1%) з 43 хворих, яким призначали ок
саліплатин, діагностований ССО. Встановлений коре
ляційний зв'язок між частотою виявлення ССО та при
значенням схем хіміотерапії на основі оксаліплатину та
фторурацилу: у 8,3 — 51,6% спостережень виник ССО 2
— 3 ступеня [18, 28, 29]. Тяжкість ГПН після операції за
лежала від кількості курсів неоад'ювантної хіміотерапії
[26], післяопераційні ускладнення, пов'язані з дис
функцією печінки, характерні для пацієнтів, у яких вже
існували захворювання печінки [18]. За короткого курсу
ПХТ на основі оксаліплатину не спостерігали збільшен
ня частоти ранніх післяопераційних ускладнень. При
виникненні ССО внаслідок токсичного впливу хіміоте
рапії відзначали підвищення опору току крові між систе
мою ворітної вени та печінковими венами. Портальна
гіпертензія спричиняла спленомегалію, стійку тромбо
цитопенію, кровотечу з варикозно—змінених вен стра
воходу, гемороїдальних вен. Отже, ССО супровод
жується зниженням ефективності неоад'ювантної ПХТ
на основі оксаліплатину, що погіршує віддалені резуль
тати хірургічного лікування. Гіпоксія клітин є найбільш
важливим чинником, що впливає на перебіг захворю
вання.
Вважаємо, що запропоноване визначення тяжкості
ГПН та шкали застосовуватимуть у подальших
дослідженнях з метою стандартизації хірургічних ус
кладнень в післяопераційному періоді та можливості
стратифікованого порівняння безпосередніх резуль
татів досліджень при виконанні РП. Вивчення
фізіологічних змін в тканинах оперованої печінки у
хворих онкологічного профілю дозволить покращити
алгоритми діагностики та контролю ГПН.
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МОДИФІКОВАНА ЧЕРЕЗШКІРНА ДИЛАТАЦІЙНА
ТРАХЕОСТОМІЯ
А. А. Ілько, І. О. Бабін, І. В. Винницький
Нововолинська центральна міська лікарня,
Волинська обласна клінічна лікарня

MODIFIED TRANSCUTANEOUS DILATATIONAL
TRACHEOSTOMY
А. А. Іhlko, І. О. Babin, І. V. Vynnytskyi
Novovolynsk Central Municipal Hospital,
Volyn Regional Clinical Hospital
Запропонований спосіб надійної штучної вентиляції
легень (ШВЛ) під час виконання операції черезшкірної
дилатаційної трахеостомії (ЧШДТ) шляхом заміни інту
баційної трубки на ларингеальну маску. Під час прове
дення ШВЛ через ларингеальну маску немає необхід
ності ідентифікувати місце формування трахеостомно
го отвору за допомогою бронхофіброскопа, підви
щується ефективність ШВЛ і, відповідно, збільшується
забезпечення організму пацієнта киснем під час опера
тивного втручання.
ЧШДТ є альтернативою класичній трахеостомії у
хворих, яким показане проведення тривалої ШВЛ [1, 2].
В останні роки цьому методу віддають перевагу у зв'язку
з меншою травматичністю і невеликою частотою ус
кладнень. По даним літератури [3 — 5] і нашому досвіду,
зменшуються ризик виникнення кровотечі після опе
рації, тривалість операції у порівнянні з відкритим ме
тодом, ймовірність інфікування операційної рани,
розміри післяопераційного рубця. Крім того, за достат
нього досвіду роботи, немає необхідності надавати хво
рому особливе положення (запрокидування голови, ва
лик під плечі). Це особливо важливо для ней
рохірургічних хворих при ушкодженні задньої череп
ної ямки, переломах шийних хребців [5, 6]. Частота ус
кладнень зменшується у міру набуття досвіду лікарів.
В умовах відділення анестезіології з ліжками інтен
сивної терапії Нововолинської центральної міської
лікарні ЧШДТ виконана у 28 хворих, у 18 з них — під час
ШВЛ через інтубаційну трубку, у 10 — ШВЛ здійснювали
через ларингеальну маску.
ЧШДТ виконують за допомогою чотирьох способів,
основаних на методиці Сельдингера. Ми використову
вали метод вкручування (Rusch) з використанням стан
дартного набору PercuTwist (виробник фірма Teleflex
Medical, Ірландія).
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Пропонуємо методику, що спрощує виконання
ЧШДТ завдяки надійної герметизації контуру ,,пацієнт—
апарат ШВЛ", не потребує використання бронхоскопа,
може бути здійснена бригадою у складі лікаря і медич
ної сестри у відділенні інтенсивної терапії.
Основні етапи операції.
Горизонтальний надріз шкіри довжиною 8 — 10 мм
на рівні 1 або 2 міжкільцевих проміжків трахеї.
Проколюємо трахею в зазначених міжкільцевих
проміжках голкою з пластиковою канюлею.
Виймаємо з канюлі голку і вводимо в трахею J—
подібний гнучкий металевий провідник.
Видаляємо з трахеї канюлю, на провідник нанизуємо
конусоподібний гвинт, обертовими рухами якого по ча
совій стрілці формуємо трахеостомний канал
потрібного діаметра. Конусоподібний гвинт видаляємо.
На металевий провідник нанизуємо пластиковий
провідник з трахеостомною трубкою і вводимо їх в тра
хею на потрібну глибину. Видаляємо провідники, зали
шаємо в трахеї трахеостомну трубку, яку під'єднуємо до
апарата ШВЛ.
ЧШДТ здійснювали:
— за необхідності тривалої підтримки прохідності
дихальних шляхів
— для покращення умов санації трахеобронхіально
го дерева
— для оптимізації умов припинення вентиляції ле
генів
— для зменшення тривалості перебування хворого у
стані медикаментозного сну при адаптації до апарата
ШВЛ
— для попередження аспірації вмісту глотки або
травного каналу.
Запропонована методика тархеостомії має переваги:
— простота техніки виконання;
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— не потрібні умови операційної, можна здійснити у
відділенні інтенсивної терапії;
— використання ларингеальної маски створює умо
ви для надійної підтримки прохідності дихальних
шляхів, чого неможливо досягти при виконанні опе
рації з інтубаційною трубкою;
— відсутність інтубаційної трубки в трахеї дозволяє
вільно, без обмеження часу, формувати трахеостомний
канал, що підвищує якість оперативного втручання;
— при формуванні отвору між кільцями трахеї кро
воносні судини, як правило, не пошкоджуються, отже,
кров не потрапляє в трахеобронхіальне дерево;
— відсутність кровотечі під час операції унеможлив
лює обтурацію згортками крові дихальних шляхів, що
виключає необхідність проведення санаційної бронхо
скопії, обов'язкової після виконання відкритої трахео
стомії;
— частота інфекційних ускладнень після ЧШДТ ста
новить 0 — 3,3%, після відкритої трахеостомії — до 36%;
— частота виникнення стенозу після ЧШДТ стано
вить 0 — 9%, залежно від якості догляду за трахеостомою
і частотою заміни трахеостомної трубки. Частота пізніх
ускладнень після відкритої трахеостомії, зокрема, сте
нозу трахеї, трахеомаляції, нориці і рубцювання значно
вища;
— методика може бути запропонована для навчання
медперсоналу в умовах відділення інтенсивної терапії.

ВИСНОВКИ
1. Здійснення ШВЛ через ларингеальну маску під час
операції ЧШДТ є ефективним способом підтримки
прохідності дихальних шляхів пацієнта завдяки
надійній герметизації контуру ,,пацієнт—апарат ШВЛ".
2. ШВЛ через ларингеальну маску не потребує вико
ристання бронхоскопа для ідентифікації місця форму
вання трахеостомного отвору.
3. Лікар під час виконання ЧШДТ не обмежений в
часі через відсутність загрози розгерметизації дихаль
ного контура, виникнення гіпоксії при проколі манжети
інтубаційної трубки або надмірного її підтягування над
голосовими зв'язками.
4. Використання конусоподібного гвинта з різьбою
значно пришвидшує процес формування трахеостом
ного отвору, запобігає виникненню інтра— та післяопе
раційної кровотечі, не потребує проведення повторної
бронхоскопії для видалення з трахеобронхіального де
рева згустків крові.
5. Операцію можна виконувати в лікувальних закла
дах за відсутності умов для здійснення бронхофібро
скопії.
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