Міністерство охорони здоров'я України
Асоціація хірургів України
Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України

ISSN 0023—2130

КЛІНІЧНА
ХІРУРГІЯ
КЛІНІЧНА

№ 6 (887) червень 2016
Щомісячний науково—практичний журнал
(спеціалізоване видання для лікарів)
Заснований у червні 1921 р.

ХІРУРГІЯ

№

Нагороджений
«КРИШТАЛЕВИМ РОГОМ ДОСТАТКУ»,
медалями «ТРУДОВА СЛАВА» та «ЛІДЕР НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»

Міжнародної Академії
Рейтингових технологій та соціології
«Золота Фортуна»
Редактор
Г. В. Остроумова
Коректор
О. П. Заржицька
Видання включене до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus, EBSCOhost, Google Scholar та ін.
Журнал реферований у PubMed.
Затверджений постановою президії ВАК України
№ 1N05/1 від 10.02.10.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 1033.
Адреса редакції:
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30,
редакція журналу «Клінічна хірургія».
Тел./факс ( 044) 408.18.11, http://hirurgiya.com.ua
e mail: info@hirurgiya.com.ua
jcs@fm.com.ua
Передплатний індекс 74253
Підписано до друку 29.06.16. Формат 60 × 90/8.
Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 10
Обл. вид. арк.9,69. Тираж 1 000.
Замов. 186
Видавець
ТОВ «Ліга Інформ»
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30.
Тел./факс ( 044) 408.18.11.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи
ДК № 1678 від 04.02.04.
Надруковано з готових фотоформ
в друкарні ТОВ «Лазурит Поліграф»
04048, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс ( 044) 463.73.01.
Розмноження в будь якій формі матеріалів, опублікованих
в журналі, можливе тільки з письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе
рекламодавець.

© Клінічна хірургія, 2016
© Ліга — Інформ, 2016

6 (887) червень 2016

Головний редактор
О. Ю. Усенко
Заступники
головного редактора
С. А. Андреєщев
М. Ю. Ничитайло

РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ

РЕДАКЦІЙНА
РАДА

Л. С. Білянський
С. О. Возіанов
В. Г. Гетьман
О. І. Дронов
М. Ф. Дрюк
Я. Л. Заруцький
М. П. Захараш
Г. П. Козинець
В. М. Копчак
М. В. Костилєв
О. Г. Котенко
А. С. Лаврик
В. В. Лазоришинець
О. С. Ларін
С. Є. Подпрятов
А. П. Радзіховський
А. В. Скумс
Я. П. Фелештинський
П. Д. Фомін
В. І. Цимбалюк
С. О. Шалімов
П. О. Шкарбан

В. П. Андрющенко
Я. С. Березницький
В. В. Бойко
М. М. Велігоцький
В. В. Ганжий
Б. С. Запорожченко
І. В. Іоффе
П. Г. Кондратенко
І. А. Криворучко
В. І. Лупальцов
О. С. Никоненко
В. В. Петрушенко
В. І. Русин
В. М. Старосек
А. І. Суходоля
C. Д. Шаповал
І. М. Шевчук

ДО УВАГИ АВТОРІВ
Редакція журналу приймає до публікації статті українською та російською мовами.
Направляючи статтю до редакції, необхідно дотримувати наступних правил
1. Стаття супроводжується направленням установи,
в якій виконана робота, і висновком експертної комісії.
2. Статтю візує керівник установи і підписують всі автори,
вказуючи прізвище, ім'я, по батькові, посаду, наукове звання,
вчений ступінь, адресу (домашню та службову), номери теле
фонів (домашнього та службового), e–mail.
3. Статтю надсилати в двох примірниках, обсяг її 9–
10 с., коротких повідомлень 1–3 с. Текст друкувати з одного
боку стандартного аркуша формату А4 (210 × 297 мм), 29–30
рядків на сторінці без будьякого форматування та на
електронних носіях (IBM сумісні РС) у форматах *.doc, *.rtf без
OLE–об'єктів.

6. Сивожелезов А. В. Состояние иммунореактивности орга
низма у больных с гиперпластическими заболеваниями
щитовидной железы до и после хирургического лечения
(клинико–лабораторное исследование): автореф. дис. …
канд. мед. наук : спец. 14.01.03 —xірургія / А. В. Сивожелезов;
Харьк. мед. ин–т. – Х., 1999. – 18 с.
7. Histamine and tissue fibrinolytic activity in duodenal ulcer dis
ease / A. Ben–Hamida, A. A. Adesanya, W. K. Man [et al.] // Dig.
Dis.Sci. – 1998. – Vol. 43, N 1. – P. 126 – 132.
8. Lankisch P. G. Pancreatic disease. State of the art and future
aspect of the research / P. G. Lankisch, E. P. Di Mango. – Berlin e.
a. : Springer, 1999. – 272 p.

СТАТТЯ ПОВИННА МІСТИТИ ТАКІ СКЛАДОВІ:

4. Всі позначення мір, одиниці фізичних величин, резуль
тати клінічних і лабораторних досліджень наводити відповід
но до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – за Міжна
родною анатомічною номенклатурою, назви хвороб — за
Міжнародною класифікацією хвороб.
5. Описуючи експериментальні дослідження, вказувати
вид, стать і число тварин, методи анестезії при маніпуляціях,
пов'язаних з заподіянням болю, метод умертвіння їх або взят
тя в них матеріалу для лабораторних досліджень згідно з
правилами гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апа
ратів наводити в оригінальній транскрипції, вказувати
країну–виробника.
6. Ілюстрації до статті надсилати у 2 примірниках розміра
ми 13 × 18 або 9 × 12 см, на звороті кожної ілюстрації вказу
вати номер, прізвище авторів і позначки «верх», «низ», або на
електронних носіях (IBM сумісні РС) у форматах *.tif (не
менше 300 dpi). Позначення проставляти тільки на одному
примірнику. Фотографії повинні бути контрастними, на тон
кому глянсовому папері, рисунки – чіткими, креслення і діаг
рами – виконані тушшю (діаграми можуть бути надіслані на
дискеті у форматі MS Graph).

реферат (15–20 рядків, обгрунтування, методики, результати
досліджень); ключові слова; вступ, матеріали та методи,
результати, обговорення, висновки, список літератури. Спи
сок літератури (до 10 джерел у статтях, не більше 45 – в огля
дах літератури) друкувати на окремому аркуші, кожне джере
ло з нового рядка. До списку включати всіх авторів, наведених
в тексті, у порядку цитування. Автори відповідальні за пра
вильність даних, наведених у списку літератури.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ
Бібліографічний опис літературних (інформаційних)
джерел складати за стандартом "Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006), використовувати ну
мераційний спосіб розстановки бібліографічних описів дже
рел (в порядку цитування посилань у тексті роботи).

Наводимо приклади бібліографічного опису
літературних (інформаційних) джерел
1. Белоусов А. Е. Пластическая реконструктивная и эстетичес
кая хирургия / А. Е. Белоусов. – СПб. : Гиппократ, 1998. –
704 с.
2. Досвід 400 трансплантацій нирок / В. К. Денисов, П. С. Сер
няк, В. В. Захаров [та ін.] // Трансплантологія. – 2000. – № 1.
– С. 131–133.
3. Профилактика послеоперационных тромбоэмболических
осложнений у больных пожилого и старческого возраста,
оперированных по поводу острого холецистита / Л. В. Ги
рин, Ф. И. Дуденко, И. И. Немченко, А. А. Маевский // Тез.
докл. юбил. конф., посвящ. 75 – летию проф. Л. Г. Завгород
него. – Донецк, 1994. – Т. 1. – С. 146–147.
4. Использование цитологического исследования для диагно
стики Helicobacter pylori : метод. рекомендации / Л. А. Ахто
мова, В. Н. Медведев, В. Ф. Орловский [и др.]. – Запорожье,
1992. – 9 с.
5. Пат. 9739 А Україна, МПК А61В17/00. Спосіб аутотканинної
реконструкції аорто–стегнового сегмента / А. Б. Доміняк
(Україна); заявник і власник патенту ІХТ АМН України. –
№ 336059523; заявл. 25.04.95; опубл. 30.09.96. Бюл. № 3.

КСЕРОКОПІЇ РИСУНКІВ РЕДАКЦІЯ НЕ ПРИЙМАЄ.
7. Під час редагування статті редакція зберігає за собою
право змінювати стиль, але не зміст роботи.
8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил,
редакція не реєструє. Відмова в публікації може не супрово
джуватись роз'ясненням його причин і не може вважатися не
гативним висновком щодо наукової та практичної цінності
роботи. Не схвалені до друку статті не повертаються. В разі
змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно сповіс
тити редакцію окремим листом, підписаним усіма авторами.
9. Після прийому та публікації статті до редакції перехо
дять всі права, включаючи право на переклад іншими мовами.
10. Статті, опубліковані або направлені до іншого журналу
чи збірника, не надсилати.

3

ЗМІСТ
ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОї ХіРУРГії
5N7
8N12
13N16
17N19
20N23
24N27
28N31
32N35
36N39
40N43
44N47
48N51
52N55
56N57
58N60
61N64
65N67
68N70
71N73

Іванчов П. В., Фомін П. Д., Андрусенко О. М.
Хірургічні аспекти гострої кишкової кровотечі у хворих на колоректальний рак
Мельник В. М., Пойда О. І.
Хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анастомозів
Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Шкарбан В. П.
Резекційні та біліодекомпресивні транспапілярні втручання з приводу періампулярних пухлин
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л., Смачило Р. М., Мижирицкая Н. Ф.
Паллиативное лечение холангиокарциномы путем антеградного эндобилиарного вмешательства
Арсенюк В. В., Гайсенюк Л. В., Петрук Д. В., Бартош А. М., Дідич Т. В., Войтенко І. І., Красовський О. В., Гринів О. В.
Епідуральна анестезія як ефективний компонент мультимодальної аналгезії при гострому панкреатиті
Дацюк О. І., Бевз Г. В., Семененко А. І.
Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні
ранньої рідинної ресусцитації
Шевченко Б. Ф., Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Петишко О. П., Вінник Н. В.
Діагностичні особливості вмісту кістозних утворень підшлункової залози
Лисенко Р. Б.
Вибір способу алопластики складних дефектів черевної стінки залежно від їх локалізації та морфологічних змін
Федірко В. О., Малишева Т. А., Лисяний О. М., Черненко О. Г., Гудков В. В., Оніщенко П. М.
Рідкісні форми внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації у дорослих
Кваченюк А. Н., Сук Л. Л.
Применение электросварки биологических тканей в хирургии щитовидной железы
Діденко С. М., Болгарская С. В., Таран Є. В., Бойко К. О.
Зміни колатерального кровообігу в нижній кінцівці при оклюзії артерій стегново підколінно гомілкового сегмента у
хворих при синдромі ішемічної діабетичної стопи з огляду на ангіосомну теорію
Слєсаренко С. В., Бадюл П. О., Мунтян С. О., Слєсаренко К. С., Ковбаса О. О.
Ефективність передопераційної діагностики з використанням ангіографії при реконструктивних втручаннях на нижніх
кінцівках
Севергин В. Е., Шипулин П. П., Аграхари А., Поляк С. Д., Канжо Н., Тронина Е. Ю.
Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого
Аветіков Д. С., Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Гаврильєв В. М.
Особливості виділення та мобілізації шкірно жирових клаптів соскоподібної ділянки при косметичній отопластиці
Петренко О. М., Тихомиров А. О., Петренко О. В.
Зміни активності матриксних металопротеїназ у хронічних ранах м'яких тканин у хворих на цукровий діабет при
застосуванні вакуумної терапії
Михайлусов Р. Н.
Опыт применения вакуум систем при лечении огнестрельных ран мягких тканей
Велигоцкий А. Н., Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Павлов С. Б., Леонов А. В.
Изменение пролиферативной активности тканей в ране при воздействии низкодозированного вакуума
Савчин В. С., Остап'юк Л. Р., Волошиновський А. С., Малий Т. С.
Застосування методу флуоресцентної спектроскопії в діагностиці ендогенної інтоксикації при опіковій травмі
Литвиненко Б. В., Коровін С. І., Літус О. І., Баштан В. П., Литвиненко В. Є.
Фотодинамічна терапія сучасний ефективний метод лікування базальноклітинного раку шкіри

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
74N77 Бызов Д. В., Чиж Н. А., Михайлова И. П., Шевченко Е. В., Манченко А. Г., Сандомирский Б. П.

Трансплантация девитализированных сосудистых протезов малого диаметра в эксперименте

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
78N78 Кадышев Ю. Г.

Паховая грыжа с ущемлением матки, правого яичника и маточной трубы

ЮВІЛЕЇ
79N80 Валентин Васильевич СУСЛОВ

к 85 летию со дня рождения

hirurgiya.com.ua

Клінічна хірургія. — 2016. — № 6

4

CONTENTS
GENERAL PROBLEMS OF SURGERY
5N7
8N12
13N16
17N19
20N23
24N27
28N31
32N35
36N39
40N43
44N47
48N51
52N55
56N57
58N60
61N64
65N67
68N70
71N73

Ivanchov P. V., Fomin P. D., Аndrusenko О. М.
Surgical aspects of an acute intestinal hemorrhage in patients, suffering colorectal cancer
Меhlnyk V. М., Poyda О. І.
Surgical tactics in insufficiency of the interintestinal anastomoses sutures
Nichitaylo М. Yu., Ogorodnik P. V., Deynychenko А. G., Shkarban V. P.
Resectional and biliodecompressive transpapillary interventions for periampullar tumors
Boyko V. V., Avdosyev Yu. V., Sochneva А. L., Smachilo R. М., Mizhiritskaya N. F.
Palliative treatment of cholangiocarcinoma, using antegrade endobiliary interventions
Arsenyuk V. V., Gaysenyuk L. V., Petruk D. V., Bartosh А. М., Т. V. Didych, Voytenko І. І., Кrasovskyi О. V., Gryniv О. V.
Еpidural anesthesia as an effective component of multimodal analgesia in an acute pancreatitis
Datsyuk О. І., Bevz G. V., Semenenko А. І.
Correction of endothelial dysfunction and dyscytokinemia in patients, suffering an acute pancreatitis while conduction of early
liquid resuscitation
Shevchenko B. F., Babiy О. М., Таtarchuk О. М., Маkarchuk V. А., Petyshko О. P., Vinnyk N. V.
Diagnostic peculiarities of the pancreatic cysts content
Lysenko R. B.
The choice of alloplasty method for complex defects of abdominal wall, depending on their localization and morphological
changes
Fedirko V. О., Malysheva Т. А., Lysyanyi О. М., Chernenko О. G., Gudkov V. V., Оnishchenko P. М.
Rare forms of intracerebral tumors of subtentorial localization in adults
Кvachenyuk А. N., Suk L. L.
Application of electric welding of biological tissues in surgery of the thyroid gland
Didenko S. М., Bolgarskaya S. V., Taran E. V., Boyko К. О.
Changes of collateral blood circulation in the lower extremity in occlusion of the femoro popliteo tibial segment in patients,
suffering syndrome of the ischemic diabetic foot, in regard to angiosomic theory
Slesarenko S. V., Badyul P. О., Muntyan S. О., Slesarenko К. S., Коvbasa О. О.
Еfficacy of preoperative diagnosis, using angiography, in reconstructive interventions on the lower extremities
Severgin V. Е., Shipulin P. P., Аgrakhari А., Polyak S. D., Каnzho N., Тronina Е. Yu.
Possibilities of nonstandard surgical technologies in palliative treatment of pulmonary cancer
Аvetikov D. S., Steblovskyi D. V., Stavytskyi S. О., Popovych І. Yu., Gavrylyev V. М.
Peculiarities of liberation and mobilization of adipose cutaneous flaps of a nipple shaped part in cosmetic otoplasty
Petrenko О. М., Тykhomyrov А. О., Petrenko О. V.
Changes of activity of the matryx metalloproteinases in chronic wounds of soft tissues in patients, suffering diabetes mellitus
while vacuum therapy application
Mikhaylusov R. N.
Experience of application of vacuum systems in the treatment of a gun shot wounds of soft tissues
Veligotskiy А. N., Savitskiy R. V., Dovzhenko А. N., Pavlov S. B., Leonov А. V.
The change of tissues proliferation activity in the wound while impact of a low dosage vacuum
Savchyn V. S., Ostapyuk L. R., Voloshynovskyi А. S., Malyi Т. S.
Application of method of fluorescent spectroscopy in diagnosis of endogenous intoxication in the burn trauma
Lytvynenko B. V., Коrovin S. І., Litus О. І., Bashtan V. P., Lytvynenko V. E.
Photodynamic therapy a modern effective method of treatment of basal cell cutaneous cancer

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS
74N77 Byzov D. V., Chizh N. А., Mikhaylova I. P., Shevchenko Е. V., Manchenko А. G., Sandomirskiy B. P.

Transplantation of devitalized vascular prostheses of a small diameter in experiment

BRIEF COMMUNICATIONS
78N78 Каdyshev Yu. G.

Inguinal hernia strangulation of uterus, right ovarium and fallopian tube

JUBILEES
79N80 Valentin Vasilyevich SUSLOV

to the 85th anniversary

Клінічна хірургія. — 2016. — № 6

hirurgiya.com.ua

5

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК: 616.34—005.1—089+616.348/35—006.—089

ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ КРОВОТЕЧІ
У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК
П. В. Іванчов, П. Д. Фомін, О. М. Андрусенко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

SURGICAL ASPECTS OF AN ACUTE INTESTINAL
HEMORRHAGE IN PATIENTS, SUFFERING
COLORECTAL CANCER
P. V. Ivanchov, P. D. Fomin, О. М. Аndrusenko
Bogomolets National Medical University, Kyiv
міру набуття досвіду і
аналізу результатів лікуван
ня хворих з приводу ГКК в
умовах концентрації таких
хворих у спеціалізованому центрі,
встановлено тенденцію до збіль
шення частоти виявлення КРР, ус
кладненого ГКК [1—3].
За даними Міжнародного агент
ства з дослідження онкологічних за
хворювань (The International Agency
for Research on Cancer — IARC), що
входить до складу ВООЗ, у 2012 р. в
світі зареєстровано 1,36 млн. нових
спостережень КРР, з них в країнах
Європи — 345 тис., в США — 134 тис.;
померли 694 тис. таких хворих, з
них в країнах Європи — 152 тис., в
США — 55 тис. [2, 4—6].
Частота ГКК з злоякісних пухлин
товстої кишки, за зведеними статис
тичними даними вітчизняних та за
рубіжних клінік, становить від 9 до
16% в структурі кишкової кровотечі
[7—10]; за даними клініки — 9,5%, ча
стота виявлення КРР, ускладненого
ГКК, становить 21,6% в структурі
кишкової кровотечі та 29,7% — в
структурі ускладненого КРР.
Актуальність проблеми ГКК пух
линного походження визначила не
обхідність проведення дослідження
її особливостей при злоякісних пух
линах колоректальної зони.
Мета роботи: визначити фактори
залежності тяжкості ГКК при усклад
неному КРР.

У
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Реферат
З 2004 по 2015 р. в Київському міському центрі з надання допомоги хворим з шлун%
ково—кишковою кровотечею лікували 241 хворого з приводу колоректального раку
(КРР), ускладненого гострою кишковою кровотечею (ГКК). Проаналізовано за%
лежність тяжкості ГКК від локалізації, глибини пухлинної інвазії, морфологічного й
гістологічного типу КРР. Рак правої половини ободової кишки виявлений у 58
(40,6%) хворих, лівої половини — у 85 (59,4%). Частота тяжкої ГКК за ураження пух%
линою правої половини ободової кишки удвічі більша, ніж за ураження лівої полови%
ни ободової кишки, та у 2,1 разу більша, ніж за наявності злоякісної пухлини прямої
кишки. При збільшенні глибини інвазії ракової пухлини збільшувалася частота ГКК
середньої тяжкості та тяжкої, за глибини пухлинної інвазії Т3—Т4 вона становила
68,0%. Помірну ГКК у 2,4 разу частіше виявляли за екзофітного типу росту КРР, се%
редньої тяжкості та тяжку — відзначали у 67,3% з 55 хворих за дифузно—інфільтра%
тивного типу та у 80,7% з 57 хворих — за виразково—інфільтративного типу. У міру
зменшення показника диференціювання ракової пухлини збільшувалася частота ви%
явлення тяжкої ГКК, за низького ступеня диференціювання (G—3), вона досягала
65,7%.
Ключові слова: колоректальний рак, ускладнений гострою кровотечею; тяжкість
кишкової кровотечі.

Abstract
In 2004—2015 yrs in the Kyiv's Municipal Center for the Help Delivery to Patients Suffering
Gastro—Intestinal Hemorrhage 241 patients were treated for colorectal cancer (CRC),
complicated by an acute intestinal hemorrhage (AIH). Dependence of the AIH severity from
tumoral localization, depth of invasion, morphological and histological type of CRC was
analyzed. In 58 (40.6%) patients a right—sided colonic cancer was revealed, and in 85
(59.4%) — a left—sided one. In a right—sided colonic tumoral affection a severe AIH rate
was two times more, than in a left—sided colonic affection, and in 2.1 times more, than in
rectal cancer. While the depth of cancerous invasion enhancement the rate of severe and
of middle severity AIH also raised, in the tumoral invasion depth Т3—Т4 it have constituted
68.0%. Moderate AIH was revealed in 2.4 times more frequently in exophytic type of CRC,
and severe and of middle severity — in 67.3% of 55 patients with diffuse—infiltrative type
and in 80.7% of 57 patients — in ulcerative—infiltrative type. While reduction of the cancer
differentiation stage the rate of the severe AIH diagnosing had enhanced, in a low grade of
differentiation (G—3), it progressed up to 65.7%.
Keywords: colorectal cancer, complicated by an acute hemorrhage; severity of intestinal
hemorrhage.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У Київському міському центрі з
надання допомоги хворим з шлун
ково—кишковою кровотечею в

період 2004—2015 рр. лікували 241
хворого з приводу КРР, ускладнено
го ГКК.
За прийнятою в клініці класифі
кацією тяжкості шлунково—кишко
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вої кровотечі (В. Д. Братусь, 2001),
ГКК помірної тяжкості відзначена у
99 (41,1%) пацієнтів, середньої тяж
кості — у 49 (20,3%), тяжка — у 93
(38,6%), співвідношення — 1,0/0,5/
0,9.
За Міжнародною класифікацією
злоякісних новоутворень TNM 7—го
видання (International Union Against
Cancer — UICC, 2009), КРР І стадії
діагностований у 13 (5,4%) хворих, ІІ
стадії — у 142 (58,9%), ІІІ стадії — у 41
(17,0%), ІV стадії — у 45 (18,7%).
В клініці використовували Між
народну гістологічну класифікацію
пухлин кишечнику [3]. Гістологіч
ний тип КРР визначений у 211
(87,6%) хворих. Матеріалом для до
слідження були: операційний ма
теріал — у 101 (47,9%) спостережен
ні, біопсійний матеріал, отриманий
під час ендоскопічного дослідження
кишечнику — у 81 (38,4%), під час
патологоанатомічного дослідження
— у 16 (7,6%). У 13 (6,2%) пацієнтів
гістологічний тип КРР визначений
раніше, первинно встановлений
діагноз КРР.
Пухлини з високим ступенем ди
ференціювання виявлені у 141
(66,8%) хворого, в тому числі висо
кодиференційована аденокарцино
ма (G—1) — у 35 (24,8%), помірноди
ференційована аденокарцинома
(G—2) — у 105 (74,5%), диморфна
пухлина — високодиференційована
аденокарцинома+карциноїд (G—1)
— в 1 (0,5%).
Пухлини з низьким ступенем ди
ференціювання виявлені у 70
(33,2%) хворих, в тому числі низько
диференційована аденокарцинома
(G—3) — у 58 (82,9%), слизова (му
коїдна) аденокарцинома (G—3) — у
10 (14,3%), низькодиференційована
нейроендокринна карцинома (NET)
(G—3) — в 1 (1,4%), залозисто—пло
скоклітинний рак (G—3) — в 1
(1,4%).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проаналізовано залежність тяж
кості ГКК від локалізації, глибини
пухлинної інвазії, морфологічного
та гістологічного типу ускладненого
КРР.
Як свідчать представлені дані,
при локалізації пухлини в правій по

ловині ободової кишки тяжку ГКК
спостерігали у 36 (62,1%) хворих, се
редньої тяжкості — у 9 (15,5%), по
мірну — у 13 (22,4%). При локалізації
пухлини в лівій половині ободової
кишки тяжку ГКК відзначали у 27
(31,8%) хворих, середньої тяжкості
— у 18 (21,2%), помірну — у 40
(47,0%); при ураженні прямої кишки
— відповідно у 27 (29,4%), 21 (22,8%)
та 44 (47,8%).
Отже, у більшості (62,1%) хворих
тяжку ГКК спостерігали при ло
калізації КРР в правій половині обо
дової кишки, а помірну — у лівій по
ловині ободової кишки (47,0%) та
прямій кишці (47,8%).
Таким чином, рак правої полови
ни ободової кишки, ускладнений
ГКК, виникав рідше — у 58 (40,6%)
хворих, ніж у лівій її половині — у 85
(59,4%).
Проте, частота тяжкої ГКК за пух
линного ураження правої половини
ободової кишки удвічі більша, ніж за
злоякісного ураження лівої полови
ни ободової кишки, та у 2,1 разу
більша, ніж за наявності злоякісних
пухлин прямої кишки.
КРР в стадії Т1 діагностований у 5
(2,1%) хворих, Т2 — у 30 (12,4%), Т3
— у 95 (39,4%), Т4 — у 111 (46,1%).
Частота помірної ГКК прогресивно
зменшувалася у міру збільшення
глибини пухлинної інвазії, за КРР у
стадії Т1 вона виникла в усіх хворих,
Т2 — у 28 (93,3%), Т3 — у 33 (34,7%),
Т4 — у 33 (29,7%).
Тяжку ГКК не виявляли у хворих
при КРР за глибини інвазії Т1 і Т2. За
глибини інвазії Т3 вона виникла у 41
(43,2%) хворого, Т4 — у 52 (48,6%).
Загалом, з 206 хворих за глибини
інвазії Т3—Т4 ГКК середньої тяж
кості та тяжка виникла у 140 (68,0%)
пацієнтів, що становило 58,1% усіх
хворих за ускладненого КРР.
Таким чином, при збільшенні
глибини інвазії ракової пухлини
збільшувалася частота ГКК серед
ньої тяжкості та тяжкої.
За даними інструментальних ме
тодів дослідження кишечнику, гісто
логічних досліджень операційного
та секційного матеріалу визначений
морфологічний тип КРР та проана
лізовано залежність тяжкості ГКК від
морфологічних особливостей пух
лини.
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Екзофітний тип КРР діагностова
ний у 129 (53,5%) хворих, в тому
числі війчасто—папілярний — у 106
(82,2%), поліпоподібний — у 14
(10,8%), вузловий — у 9 (7,0%); ендо
фітний — у 112 (46,5%), в тому числі
дифузно—інфільтративний — у 55
(49,1%), виразково—інфільтратив
ний — у 57 (50,9%). За екзофітного
типу КРР помірну ГКК спостерігали
у 70 (54,3%) хворих, середньої тяж
кості та тяжку — відповідно у 21
(16,3%) та 38 (29,4%). За ендофітно
го типу КРР тяжка ГКК виникла у 55
(49,1%) хворих, помірна та серед
ньої тяжкості — відповідно у 29
(25,9%) та 28 (25,0%).
Таким чином, тяжку ГКК виявля
ли в 1,7 разу частіше за ендофітного
типу росту КРР, ніж за екзофітного.
При цьому, ГКК середньої тяжкості
та тяжку відзначали у 67,3% з 55 хво
рих за дифузно—інфільтративного
типу та у 80,7% з 57 хворих — за ви
разково—інфільтративного типу, що
у 2,1 та 4,2 разу більше, ніж частота
помірної ГКК за ендофітного типу
КРР.
Ми провели детальний аналіз за
лежності тяжкості ГКК від гісто
логічного типу КРР.
Помірну ГКК виявляли переваж
но за високого ступеня диференці
ювання пухлини — у 73 (51,8%) хво
рих, в тому числі за високодифе
ренційованої аденокарциноми (G—
1) — у 18 (51,5%), помірнодифе
ренційованої аденокарциноми (G—
2) — у 54 (51,4%), диморфної пухли
ни — високодиференційованої аде
нокарциноми+карциноїду (G—1) —
в 1 (100%). ГКК середньої тяжкості
спостерігали у 33 (23,4%) хворих, в
тому числі за високодиференційо
ваної аденокарциноми (G—1) — в
11 (31,4%), помірнодиференційова
ної аденокарциноми (G—2) — у 22
(21,0%). Тяжку ГКК спостерігали у 35
(24,8%) хворих, в тому числі за висо
кодиференційованої аденокарци
номи (G—1) — у 6 (17,1%), помірно
диференційованої аденокарциноми
(G—2) — у 29 (27,6%).
За низького ступеня диференці
ювання пухлини тяжку ГКК спос
терігали у 46 (65,7%) хворих, в тому
числі за низькодиференційованої
аденокарциноми (G—3) — у 41
(70,7%), слизової (мукоїдної) адено
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карциноми (G—3) — у 4 (40,0%),
низькодиференційованої нейроен
докринної карциноми (G—3) — в 1
(100%). ГКК середньої тяжкості спо
стерігали в 11 (15,7%) хворих, в тому
числі за низькодиференційованої
аденокарциноми (G—3) — у 8
(13,8%), слизової (мукоїдної) адено
карциноми (G—3) — у 3 (30,0%).
Помірна кровотеча виявлена у 13
(18,6%) хворих, за низькодифе
ренційованої аденокарциноми (G—
3) — у 9 (15,5%), слизової (мукоїдної)
аденокарциноми (G—3) — у 3
(30,0%), залозисто—плоскоклітин
ного раку (G—3) — в 1 (100%).
Таким чином, за наявності пух
лини низького ступеня диференці
ювання тяжка ГКК виникає у 2,6 разу

частіше, ніж за наявності пухлин ви
сокого ступеня диференціювання;
помірна ГКК — у 2,8 разу частіше.

ВИСНОВКИ
1. Рак правої половини ободової
кишки, ускладнений ГКК, виявляють
рідше, ніж її лівої половини, проте,
частота тяжкої ГКК при ураженні
правої половини ободової кишки
удвічі більша, ніж при ураженні її
лівої половини, та у 2,1 разу — ніж за
наявності злоякісних пухлин прямої
кишки.
2. У міру збільшення глибини
пухлинної інвазії збільшується час
тота ГКК середньої тяжкості та тяж
кої, за глибини пухлинної інвазії
Т3—Т4 вона досягає 68%.

3. Тяжка ГКК виникає в 1,7 разу
частіше за ендофітного типу росту
пухлини, ніж за екзофітного, ГКК се
редньої тяжкості та тяжку виявляли у
67,3% спостережень за дифузно—
інфільтративного типу та у 80,7% —
за виразково—інфільтративного ти
пу КРР.
4. У міру зменшення дифе
ренціювання ракової пухлини збіль
шувалася частота тяжкої ГКК, дося
гаючи 65,7% — за наявності низько
диференційованих пухлин (G—3).

ЛІТЕРАТУРА
1. Денисенко В. Л. Осложнения колоректального рака: проблемы
и перспективы / В. Л. Денисенко, Ю. М. Гаин // Новости хи%
рургии. — 2011. — № 1. — С. 103—111.
2. Cancer Facts & Figures 2011 [Electronic resource] / American
Cancer Society. — Way of access : URL : http://www.cancer.org/
acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/doc
ument/acspc—029771.pdf . — Title from the screen.
3. Jass J. R. Classification of colorectal cancer based on correlation
of clinical morphological and molecular features / J. R. Jass //
Histopathology. — 2007. — Vol. 50, N 1. — P. 113 — 130.
4. AJCC Cancer Staging Manual; ed. S. Edge, D. R. Byrd, C. C.
Compton [et al.]. — N. Y.: Springer—Verlag, 2010. — 7th ed. —
649 p.
5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Colon cancer /
P. F. Engstrom, J. P. Arnoletti, A. B. Benson 3rd [et al.] // J. Natl.
Compr. Canc. Netw. — 2009. — Vol. 7, N 8. — P. 778 — 831.

hirurgiya.com.ua

6. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Rectal cancer /
P. F. Engstrom, J. P. Arnoletti, A. B. Benson 3rd [et al.] // Ibid. —
P. 838 — 881.
7. Інденко В. Ф. Товстокишкові кровотечі: діагностика, лікувальна
тактика: автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 14.01.03 —
хірургія / В. Ф. Інденко. — Львів: Держ. мед. ун—т ім. Данила
Галицького. — Львів, 2001. — 19 с.
8. Русин В. І. Морфологічні особливості злоякісних колоректаль%
них пухлин / В. І. Русин, А. В. Сочка // Наук. вісн. Ужгород. ун—
ту. Сер. Медицина. — 2013. — № 2. — C. 82 — 86.
9. Fearnhead N. S. Acute lower gastrointestinal bleeding / N. S.
Fearnhead // Medicine. — 2007. — Vol. 35, N 3. — P. 164 — 167.
10. Management of bleeding GI tumors / S. J. Heller, J. L. Tokar,
M. T. Nguyen [et al.] // Gastrointest. Endosc. — 2010. — Vol. 72,
N 4. — P. 817 — 824.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 6

8
УДК: 616.34—089.86—089.12

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ
МІЖКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ
В. М. Мельник, О. І. Пойда
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

SURGICAL TACTICS IN INSUFFICIENCY
OF THE INTERINTESTINAL ANASTOMOSES SUTURES
V. М. Меhlnyk, О. І. Poyda
Bogomolets National Medical University, Kyiv
провадження сучасних зши
вальних апаратів фірм Ethi
con, Auto Suturae, Covidien,
удосконалення хірургічної
тактики при захворюваннях тонкої і
особливо товстої кишки, методів
формування міжкишкових анасто
мозів сприяли зменшенню частоти
виникнення ускладнень, пов'язаних
з їх загоєнням [1, 2]. Проте, неспро
можність швів анастомозів після
операцій на кишечнику виникає у
3,8 — 8,1% пацієнтів, летальність ста
новить 14 — 21,7% [1 — 3].
Мета дослідження: покращити
результати хірургічного лікування
пацієнтів з приводу захворювань ки
шечнику шляхом удосконалення
хірургічної тактики при виникненні
неспроможності швів міжкишкових
анастомозів.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття "хірургічна тактика" при
неспроможності швів міжкишкових
анастомозів передбачає визначення
факторів ризику, прогнозування та
цілеспрямовану профілактику ви
никнення ускладнення, вибір спосо
бу з'єднання відрізків травного кана
лу, способу формування міжкишко
вого анастомозу та його захисту,
своєчасну діагностику ускладнення,
своєчасне виконання невідкладної
релапаротомії, її обсяг, подальше ве
дення пацієнта, спрямоване на за
безпечення його належної реабілі
тації.
На підставі даних літератури та
власного досвіду в галузі відновної
хірургії кишечнику виділяємо дві
групи факторів ризику виникнення
неспроможності швів міжкишкових
анастомозів, до яких відносимо так

Реферат
Розроблена хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анасто%
мозів, що передбачає визначення факторів ризику, прогнозування та профілакти%
ку виникнення ускладнення, вибір способів з'єднання відрізків кишечнику, форму%
вання та захист міжкишкового анастомозу, своєчасну діагностику ускладнення,
виконання невідкладної релапаротомії, вибір її обсягу, подальше ведення пацієн%
та. Використання запропонованої тактики у 456 хворих сприяло зменшенню час%
тоти виникнення неспроможності швів анастомозів до 0,6%, летальних наслідків
— до 0,2%.
Ключові слова: міжкишкові анастомози; неспроможність швів; прогнозування;
хірургічна тактика; профілактика.

Abstract
Surgical tactics for insufficiency of the interintestinal anastomoses sutures, consisting
of the risk factors determination, prognostication and prophylaxis of the complication
occurrence, choice of the method for the intestinal portions anastomosing, formation
and defense of interintestinal anastomosis, timely diagnosis of complications, perform%
ance of urgent relaparotomy, choice of its volume, further management of patient was
elaborated. Application of the tactics proposed in 456 patients have promoted the
reduction of the occurrence rate of the anastomoses sutures insufficiency down to
0.6%, and lethality — tо 0.2%.
Keywords: interintestinal anastomoses; insufficiency of sutures; prognostication; sur%
gical tactics; prophylaxis.

тичні й технічні помилки виконан
ня відновних операцій.
Грубою тактичною помилкою є
здійснення відновного етапу опе
рації за наявності абсолютних про
типоказань, що зумовлюють надзви
чайно високий ризик виникнення
неспроможності швів анастомозу.
До абсолютних протипоказань на
лежать: поширений гнійний пери
тоніт, кровотеча в просвіт кишечни
ку або у вільну черевну порожнину з
порушенням показників гемодина
міки, токсична дилатація товстої
кишки, ішемічний некроз ділянки
товстої кишки, непрохідність тов
стої кишки у стадії декомпенсації,
супутні захворювання у стадії де
компенсації.
До технічних помилок виконан
ня відновного етапу хірургічного
втручання належать: недостатній
обсяг радикального етапу хірургіч
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ного втручання та формування ана
стомозу між відрізками кишечнику
за наявності патологічного процесу;
ішемія тканин відрізків кишечнику,
що найчастіше виникає при пору
шенні мобілізації його окремих ана
томічних відділів, незважаючи на
особливості їх кровопостачання; на
тяг в ділянці анастомозу внаслідок
недотримання принципів дисло
кації відрізків кишечнику в інші ана
томічні ділянки черевної порожни
ни; використання недосконалих
способів з'єднання відрізків кишеч
нику, що не забезпечують їх зістав
лення за принципом "рана до рани"
— по типу прецизійної адаптації; по
рушення принципів використання
сучасних зшивальних апаратів; не
обгрунтована відмова від викорис
тання методів захисту анастомозу за
наявності факторів ризику виник
нення неспроможності його швів.
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Важливим тактичним положен
ням профілактики неспроможності
швів є вибір методу з'єднання відріз
ків травного каналу, типу формуван
ня міжкишкового анастомозу та йо
го захисту. В сучасній абдомінальній
хірургії існують такі методи з'єднан
ня відрізків кишечнику: з викори
станням циркулярних зшивальних
апаратів, ручного кишкового шва,
шляхом трансанального зведення
кишкового трансплантата на про
межину.
Сучасні циркулярні зшивальні
апарати використовуємо лише для
формування колоректальних та
ілеоректальних анастомозів за умо
ви трансанального введення карт
риджа апарата. Тонко—тонкокиш
кові, тонкокишково—ободові, міжо
бодові анастомози з використанням
сучасних циркулярних зшивальних
апаратів формувати недоцільно че
рез необхідність введення картрид
жа апарата через окремий отвір
стінки кишки, на який необхідно на
кладати ручний кишковий шов.
Близьке розташування механічного
і ручного швів створює додатковий
ризик виникнення неспроможності
кожного з них у зв'язку з порушен
ням транзиту вмісту та ішемічними
змінами тканин стінки кишки в
ділянці накладених швів.
Ручний кишковий шов викорис
товуємо при формуванні тонко—
тонкокишкового, тонкокишково—
ободового, міжободового анасто
мозів. З огляду на негативні наслідки
з'єднання кишечнику за допомогою
двохрядного шва, що полягають у
з`єднанні відрізків поверхнями се
розної оболонки, контактом інвер
тованої ранової поверхні шва з
вмістом кишечнику, порушеннями
мікроциркуляції і, відповідно, за
гоєнням рани вторинним натягом,
застосування такого шва в хірургії
кишечнику вважаємо необґрунтова
ним і недоцільним. Несприятливі
умови для загоєння анастомозу ви
никають також при використанні
безперервного шва, що зумовлює
деформацію ділянки співустя і зву
ження його просвіту, значні розлади
мікроциркуляції, це негативно впли
ває на регенераторні процеси, під
вищує ризик виникнення неспро
можності швів і стриктури анасто
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мозу. Протягом 10 років у клініці ви
користовуємо оригінальний одно
рядний евертований кишковий шов
[4], що забезпечує з'єднання відрізків
кишечнику за принципом "рана до
рани" по типу прецизійної адаптації,
одночасну перитонізацію лінії шва
та еверсію ділянки анастомозу, це
попереджає його звуження. При
формуванні колоендоанального [5]
та ілеоендоанального [6] анасто
мозів також віддаємо перевагу руч
ному кишковому шву. Особливістю
формування таких анастомозів є
евагінація хірургічного каналу від
хідника на ділянку промежини, ви
конання мукозектомії (без видален
ня підслизового прошарку) до гре
бінчастої лінії, ендоанальне розта
шування відрізку тонкої або ободо
вої кишки, зшивання цих відрізків з
демукозованим каналом відхідника
на двох рівнях. Перший рівень швів
накладаємо між краєм зрізу каналу
відхідника та стінкою ендоанально
розташованого відрізку кишки, дру
гий рівень — між краєм відрізку цієї
кишки та стінкою каналу відхідника
на рівні гребінчастої лінії. Ендоа
нальне розташування відрізків тон
кої або товстої кишки, формування
анастомозів на двох рівнях збільшує
площу анастомозування, забезпечує
неускладнений перебіг репаратив
них процесів. Використання цирку
лярних зшивальних апаратів під час
формування ілеоанального та коло
анального анастомозів вважаємо не
доцільним, оскільки при цьому не
обхідне здійснення технічно склад
ного прийому — інтерсфінктерної
мобілізації прямої кишки з подаль
шим зшиванням відрізку тонкої або
ободової кишки з потовщеною
стінкою відрізку каналу відхідника.
Зазначені чинники створюють
технічні труднощі формування ана
стомозу та високий ризик виник
нення неспроможності його швів.
Трансанальне зведення кишково
го трансплантата на промежину ви
користовуємо лише під час форму
вання колоанального співустя за
відсутності умов для використання
альтернативних варіантів з техніч
них причин. Відмова від широкого
використання зведення кишкового
трансплантата на промежину під
час формування колоанального ана

стомозу зумовлена досить частим
виникненням рубцевої стриктури та
незадовільними функціональними
результатами, зокрема, порушенням
функції анальної континенції вна
слідок статичного навантаження
стінок трансплантата та його брижі
на м'язові структури сфінктерів від
хідника. Формування колоректаль
ного анастомозу шляхом зведення
(за довжини кукси прямої кишки 6
см і більше) вважаємо необґрунто
ваним і недоцільним, оскільки у те
перішній час є альтернативні мето
ди з використанням сучасних зши
вальних апаратів.
Для профілактики неспромож
ності швів важливе значення має
вибір типу формування міжкишко
вого анастомозу. При з'єднанні від
різків тонкої, ободової, ободової та
прямої кишки перевагу віддаємо
анастомозу кінець в кінець як най
більш анатомічно і функціонально
обґрунтованому, оскільки він забез
печує збереження анатомічної будо
ви кишечнику. Анастомоз кінець у
бік формуємо лише після право
бічної геміколектомії та колектомії з
метою створення аналогу видалено
го ілеоцекального клапана. Такий
методичний підхід, що передбачає
моделювання ілеоцекального клапа
на після його видалення, незважаю
чи на певні технічні труднощі ре
алізації, вважаємо обгрунтованим,
оскільки він забезпечує досить
сприятливі функціональні результа
ти. Анастомоз бік у бік, за нашим пе
реконанням, не слід використовува
ти для з'єднання відрізків кишечни
ку, оскільки він не дозволяє відтво
рити анатомічні взаємовідносини
між цими відрізками, і досить часто
спричиняє інші патологічні стани,
зокрема, синдром сліпого мішка,
псевдообструкцію та порушення
евакуації в ділянці анастомозу.
З методів профілактики неспро
можності швів міжкишкових анас
томозів, за умови існуючих факторів
ризику, перевагу віддаємо таким, що
забезпечують зниження внутріш
ньокишкового тиску. Для захисту
тонко—тонкокишкового та тонко
кишково—ободового анастомозів
іноді, за наявності непрохідності
тонкої кишки у стадії субкомпен
сації, використовуємо назогастраль
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ну інтубацію тонкої кишки прокси
мальніше ділянки анастомозу; для
захисту тонкокишково—прямокиш
кового анастомозу — проксимальну
петльову ілеостому, ободово—пря
мокишкового — проксимальну пет
льову трансверзостому.
Діагностика
неспроможності
швів міжкишкових анастомозів пе
редбачає використання комплексу
клінічних, лабораторних та інстру
ментальних досліджень, залежно від
особливостей клінічного перебігу
ускладнення. За внутрішньочерев
ної локалізації анастомозу, зокрема,
тонко—тонкокишкового,
тонко
кишково—ободового, міжободово
го, тонкокишково—прямокишково
го,
ободово—прямокишкового,
особливо в перші 3 — 4 доби після
операції, основним варіантом пе
ребігу ускладнення є поширений пе
ритоніт з больовим синдромом, по
зитивним симптомом Щоткіна—
Блюмберга, ознаками вираженого
синдрому інтоксикації. В більш пізні
строки, на 6 — 7—му добу після опе
рації, внаслідок утворення пухких
спайок між органами черевної по
рожнини, особливістю клінічного
перебігу ускладнення є виникнення
місцевого необмеженого пери
тоніту з притаманним йому локаль
ним больовим синдромом, позитив
ним симптомом Щоткіна—Блюм
берга, менш вираженим синдромом
інтоксикації. Діагностику усклад
нення полегшувало виявлення ріди
ни у черевній порожнині за даними
ультразвукового дослідження або
виділення вмісту кишечнику через
дренажі черевної порожнини. Крім
клінічних проявів необмеженого
перитоніту, в ці строки ускладнення
іноді супроводжувалося утворенням
запального інфільтрату ділянки
співустя. Неспроможність швів ілео
анального, колоанального, резерву
арно—анального (тонкокишкового
або товстокишкового) анастомозів
досить часто проявлялася утворен
ням зовнішньої нориці в ділянці
промежини, що відкривалась пере
важно через контрапертуру для дре
нування пресакрального простору.
За атипового перебігу ускладнення
застосовували розроблений спосіб
визначення показань до виконання
невідкладної релапаротомії з приво

ду поширеного післяопераційного
перитоніту [7]. Відповідно до спосо
бу, діагноз ускладнення та показання
до здійснення релапаротомії вста
новлювали на підставі наявності ос
новних діагностичних ознак: болю в
животі, парезу кишечнику, що не
вдалося усунути консервативними
засобами; та однієї або кількох до
даткових діагностичних ознак: син
дрому інтоксикації, розладів гемо
динаміки, гострої дихальної недо
статності, печінково—ниркової не
достатності.
Обсяг релапаротомії залежав від
варіанту клінічного перебігу усклад
нення, наявності перитоніту, ло
калізації анастомозу в черевній по
рожнині, розмірів ділянки неспро
можності кишкового шва. За внут
рішньочеревної локалізації тонко—
тонкокишкового, тонкокишково—
ободового, міжободового анасто
мозів та наявності поширеного пе
ритоніту доцільно роз'єднати анас
томоз, сформувати двостовбурову
ілеостому, ілеоколостому або колос
тому. За значних технічних труд
нощів виведення двостовбурової
стоми, а також при неспроможності
швів ілеоректального та колорек
тального анастомозів доцільне фор
мування проксимальної ілео—, ко
лостоми та кукси прямої кишки. Для
подальшого лікування перитоніту
показане виконання планової са
наційної релапаротомії. Останнім
часом в клініці для лікування поши
реного перитоніту використовують
метод VAC—терапії (Vacuum—assist
ed closure), що передбачає тимчасо
ву герметизацію черевної порожни
ни, створення в ній негативного ти
ску та активну аспірацію патоло
гічного вмісту з використанням ва
куумних пов'язок. За невеликого де
фекту (діаметром до 1 см) ілеорек
тального або колоректального анас
томозів та відсутності поширеного
перитоніту анастомоз "відключали"
шляхом накладання дивертивної
(від лат. "diversio" — відхилення, від
вернення) петльової ілео— чи коло
стоми з метою відведення вмісту ки
шечнику від неспроможного співус
тя. Черевну порожнину в ділянці
анастомозу дренували для здійснен
ня фракційного або проточного
діалізу. За наявності інфільтрату в
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проекції анастомозу або за безсимп
томного перебігу ускладнення за
стосовували консервативні засоби,
проводили антибактеріальну, про
тизапальну терапію, фізіотерапев
тичні методи лікування, зокрема,
компреси з препаратами місцевої
протизапальної дії. За неспромож
ності швів ілеоанального, колоа
нального, резервуарно—анального
анастомозів, як і під час виконання
відновного етапу хірургічного втру
чання, його "відключали" шляхом
формування протектуючої ілео—
або колостоми, здійснювали лише
дренування порожнини малого таза
для фракційного або проточного
діалізу.
Лікування пацієнта після усунен
ня перитоніту було спрямоване на
забезпечення подальшої реабіліта
ції, що передбачало "закриття" киш
кової стоми передньої черевної
стінки. При цьому дивертивну або
протектуючу петльову ілеостому
найчастіше "закривали" шляхом ре
зекції петлі тонкої кишки та форму
вання анастомозу кінець у кінець;
дивертивну або протектуючу колос
тому — шляхом формування анасто
мозу на 3/4 окружності кишки за Р. А.
Мельниковим з застосуванням міс
цевого доступу через 4 — 6 міс після
завершення стаціонарного лікуван
ня та загоєння анастомозу. У пацієн
тів після роз'єднання анастомозу,
формування проксимальної моно
ілео—, колостоми та кукси прямої
кишки вторинну відновну операцію
виконували не раніше ніж через 10
— 12 міс, формували ілеоректаль
ний або колоректальний анастомоз.
У пацієнтів за неспроможності швів
ілеоректального, колоректального,
ілеоанального, колоанального, ре
зервуарно—анального анастомозів
після їх загоєння та закриття дивер
тивної або протектуючої ілео— чи
колостоми виникала необхідність
проведення заходів профілактики
стриктури ділянки цих анастомозів
шляхом їх дилатації.
Досить часто використовували
ендоскопічну балонну дилатацію
ділянки анастомозу відповідно до
розробленого способу профілакти
ки та лікування стриктури ілеорек
тального та колоректального анас
томозів [8].
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З використанням викладених по
ложень розробленої авторами хі
рургічної тактики при неспромож
ності швів міжкишкових анасто
мозів в клініці за період з 2001 по
2015 р. оперовані 456 хворих, в тому
числі чоловіків — 257 (56,3%), жінок
— 199 (43,7%). Вік пацієнтів від 18 до
93 років. З приводу раку прямої киш
ки оперовані 176 (38,6%) пацієнтів,
раку ободової кишки — 141 (30,9%),
хронічного колостазу в стадії деком
пенсації — 37 (8,1%), виразкового
коліту — 27 (5,9%), хвороби Крона —
21 (4,7%), родинного аденоматозно
го поліпозу — 16 (3,5%), дивертику
лярної хвороби товстої кишки — 23
(5,1%), високої прямокишково—
піхвової нориці — 9 (1,9%), тромбо
зу мезентеріальних судин — 6 (1,3%).
Отже, найбільш частими захво
рюваннями, з приводу яких викону
вали хірургічні втручання, були рак
прямої та ободової кишки у стадії
Т1—4N0—2M0—1G1—3. Супутні за
хворювання, переважно серцево—
судинної системи, органів дихання,
цукровий діабет, ожиріння виявлені
у 173 (37,9%) пацієнтів; ускладнення
основного захворювання: хронічна
обтураційна непрохідність товстої
кишки, параканцерозний, пара
колічний запальний інфільтрат, аб
сцес, поширений перитоніт — у 83
(18,2%). Залежно від діагнозу основ
ного захворювання, локалізації пух
лини товстої кишки, поширення та
вираженості непухлинного пато
логічного процесу, особливостей
клінічного перебігу, наявності ус
кладнень за загальноприйнятими
тактичними положеннями викону
вали відповідні радикальні хірур
гічні втручання (див. таблицю).
За пухлинного ураження прямої
кишки виконували переважно пе
редню резекцію прямої кишки — у
142 (31,1%) пацієнтів за умови ло
калізації пухлини у верхньо— та се
редньоампулярних відділах, транс
сфінктерну резекцію та проктек
томію — за низької локалізації пух
лини в стадії Т1—2N0М0G1. Пока
заннями до черевноанальної ре
зекції були інвазивні пухлини низь
кої локалізації та висока прямокиш
ково—піхвова нориця. Регіонарну
резекцію товстої кишки — право
бічну, лівобічну геміколектомію, ре

hirurgiya.com.ua

зекцію поперечної ободової кишки
— виконували з приводу пухлин
сліпої та ободової кишки відповідної
локалізації; проксимальну субто
тальну резекцію ободової кишки — з
приводу пухлин низхідної або сиг
моподібної ободової кишки, усклад
нених хронічною обтураційною не
прохідністю, та значних порушень
трофіки тканин стінки правої поло
вини товстої кишки; дистальну суб
тотальну резекцію — з приводу хро
нічного колостазу в стадії декомпен
сації. Резекцію тонкої кишки вико
нували під час усунення протектую
чої ілеостоми за недоцільності на
кладання анастомозу на 3/4 окруж
ності кишки за Р. А. Мельниковим
або при проростанні пухлиною тов
стої кишки стінки тонкої кишки. По
казаннями до колектомії були ди
вертикулярна хвороба товстої киш
ки за тотального ураження, хроніч
ний колостаз в стадії декомпенсації
за умови порушення транзиту вмісту
через всі анатомічні частини ободо
вої кишки та ділянку ілеоцекального
клапана, хвороба Крона товстої
кишки за незначного ураження пря
мої кишки або його відсутності. За
відсутності ураження дистальної ча
стини прямої кишки при хворобі
Крона, виразковому коліті, родин
ному аденоматозному поліпозі здій
снювали колектомію з резекцією
прямої кишки. За тотального ура
ження сліпої, ободової та прямої
кишки при цих захворюваннях ви
конували колектомію з наднизькою
передньою резекцією, мукозектомі
єю.

Відновний етап хірургічного
втручання передбачав формування
міжкишкового анастомозу залежно
від анатомічних взаємовідносин між
відрізками кишечнику, що виникали
після різних за обсягом радикаль
них втручань.
Колоректальний
анастомоз
сформований у 186 (40,8%) хворих,
колоанальний шляхом зведення — у
41 (9,0%), колоендоанальний — у 23
(5,1%), ілеоректальний — у 42 (9,2%),
ілеоендоанальний — у 26 (5,7%),
тонкокишково—ободовий — у 76
(16,7%), тонко—тонкокишковий — у
34 (7,4%), міжободовий — у 28
(6,1%).
Отже, переважали колоректальні
анастомози, оскільки їх формували
після найбільш частих радикальних
операцій: передньої резекції прямої
кишки, лівобічної геміколектомії,
дистальної субтотальної резекції
ободової кишки.
Колоанальний анастомоз шля
хом зведення як вихід з ситуації ви
користовували після транссфінк
терної резекції прямої кишки та
проктектомії або черевноанальної
резекції, за відсутності можливості
його формування з використанням
іншого способу. Колоендоанальний
анастомоз формували після над
низької передньої резекції прямої
кишки; ілеоендоанальний — після
колектомії з наднизькою передньою
резекцією прямої кишки, мукозек
томії; ілеоректальний — після колек
томії та колектомії з резекцією пря
мої кишки; тонкокишково—ободо
вий — як правило, після правобічної
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геміколектомії, менш часто — після
проксимальної субтотальної ре
зекції товстої кишки; тонко—тонко
кишковий та міжободовий — після
сегментарної резекції тонкої та обо
дової кишки. Під час формування
анастомозів перевагу віддавали су
часним зшивальним апаратам, які
застосовані у 228 (50,0%) хворих.
Менш часто — у 187 (41,0%) хворих,
залежно від виду анастомозу, вико
ристовували ручний кишковий шов,
у 41 (9,0%) пацієнта анастомози
формували шляхом зведення киш
кового трансплантата на ділянку
промежини.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Неспроможність швів анасто
мозів виникла у 3 (0,6%) оперованих
хворих, в тому числі при викорис
танні сучасних зшивальних апаратів
— у 2 (0,4%), ручного кишкового шва
— в 1 (0,2%).
У 2 (0,4%) пацієнтів відзначено
неспроможність колоректального
анастомозу, сформованого за допо
могою циркулярного зшивального
апарата. В одного з них, оперовано
го з приводу хронічного колостазу в
стадії декомпенсації, виявлено не
спроможність асцендоректального
анастомозу внаслідок недостатньо
го прошивання металевими дужка
ми відрізку висхідної ободової та по
товщеного відрізку прямої кишки.
Ускладнення супроводжувалось міс
цевим необмеженим перитонітом.
Під час релапаротомії сформовано
дивертивну петльову ілеостому,
оскільки ділянка неспроможності
шва була діаметром до 1 см. Здійсне
но санацію й дренування порожни
ни малого таза. Ілеостома закрита
через 4 міс після загоєння анастомо
зу з використанням місцевого досту

пу. Ще в одного пацієнта неспро
можність колоректального анасто
мозу спричинена супутніми захво
рюваннями, зокрема, генералізова
ним атеросклерозом, ішемічною
хворобою серця, серцево—судин
ною недостатністю в стадії субком
пенсації, що недостатньо ефективно
піддавалися медикаментозній ко
рекції в ранньому післяопераційно
му періоді. Під час невідкладної ре
лапаротомії анастомоз роз'єднаний
у зв'язку з виникненням значної
ділянки неспроможності лінії шва —
на 1/3 його окружності, сформовані
моноколостома та кукса прямої
кишки. Після серії операцій плано
вої санаційної релапаротомії досяг
нуте одужання. Через 12 міс викона
на вторинна відновна операція —
формування десцендоректального
анастомозу.
В одного пацієнта виникла не
спроможність швів тонкокишково—
ободового анастомозу після пра
вобічної геміколектомії, виконаної з
приводу мезентеріального тромбозу
в басейні клубово—ободової артерії
і, як наслідок, некрозу термінальної
ділянки тонкої, сліпої та висхідної
ободової кишки. Неспроможність
шва спричинена рецидивом тром
бозу і прогресуванням некрозу від
різків тонкої та ободової кишки в
ділянці анастомозу. Під час релапа
ротомії анастомоз роз'єднаний,
сформована двостовбурова ілео—
колостома. Незважаючи на відповід
не інтенсивне лікування, хворий по
мер внаслідок прогресування мезен
теріального тромбозу, некрозу ки
шечнику та перитоніту.
Аналіз причин виникнення не
спроможності швів міжкишкових
анастомозів свідчив, що основною з
них були тактичні помилки, допу
щені під час оперативного втручан

ня, це неадекватна оцінка протипо
казань до виконання первинного
відновного етапу операції та фак
торів ризику виникнення усклад
нення, що спричинило летальний
наслідок.
Таким чином, впровадження роз
робленої хірургічної тактики при
неспроможності швів міжкишкових
анастомозів дозволяє прогнозувати
виникнення ускладнення, визначи
ти протипоказання до виконання
первинного відновного етапу хірур
гічного втручання, застосувати ціле
спрямовані заходи профілактики
відповідно до факторів ризику на
етапах передопераційної підготов
ки, виконання операції, а також в
ранньому післяопераційному періо
ді.

ВИСНОВКИ
1. Найбільш частою причиною
неспроможності швів міжкишкових
анастомозів є тактичні помилки, до
пущені при визначенні протипока
зань до виконання первинного від
новного етапу хірургічного втру
чання.
2. Прогнозування й цілеспрямо
вана профілактика неспроможності
швів міжкишкових анастомозів, зок
рема, диференційований підхід до
вибору способу з'єднання відрізків
кишечнику, типу міжкишкового ана
стомозу, його захисту сприяли змен
шенню частоти виникнення усклад
нення до 0,6%.
3. Своєчасна діагностика неспро
можності швів міжкишкових анас
томозів, встановлення залежності
обсягу виконання невідкладної ре
лапаротомії від особливостей ви
никнення та клінічного перебігу ус
кладнення забезпечили зменшення
летальності до 0,2%.
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РЕЗЕКЦІЙНІ ТА БІЛІОДЕКОМПРЕСИВНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ
ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ ПЕРІАМПУЛЯРНИХ ПУХЛИН
М. Ю. Ничитайло, П. В. Огородник, А. Г. Дейниченко, В. П. Шкарбан
Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

RESECTIONAL AND BILIODECOMPRESSIVE
TRANSPAPILLARY INTERVENTIONS FOR PERIAMPULLAR
TUMORS
М. Yu. Nichitaylo, P. V. Ogorodnik, А. G. Deynychenko, V. P. Shkarban
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
ак органів панкреатобіліарної
зони становить 12 — 20% в
структурі злоякісних новоу
творень травної системи [1, 2].
Виділяють рак підшлункової залози
(ПЗ), дистального відділу спільної
жовчної протоки (СЖП), новоутво
рення ВСДК.
Радикальні хірургічні втручання
можливо виконати лише у 15 — 30%
хворих, незважаючи на прогрес ане
стезіологічного забезпечення та хі
рургічної техніки, їх результати не
задовільні [3 — 5]. Як наслідок, у
більшості хворих проводять лише
симптоматичне лікування.
У теперішній час не викликає
сумнівів необхідність усунення у та
ких хворих обтураційної жовтяниці
та холангіту до операції, проте, ви
бір методу, його тривалість та стро
ки виконання оперативного втру
чання не визначені [4, 5].
Розробка сучасних дуоденоско
пів та новітніх інструментів значно
розширила лікувальні можливості
транспапілярних ендоскопічних
втручань з приводу новоутворень
ВСДК, це стало поштовхом до пошу
ку та впровадження ефективних ре
зекційних та біліодекомпресивних
технологій з використанням ендо
скопічного доступу.

Р

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ендо
скопічного лікування 1327 хворих з
приводу пухлин періампулярної зо
ни у відділі лапароскопічної хірургії
та холелітіазу за період з 2005 по
2015 р. Пухлини ПЗ діагностовані у
714 пацієнтів, рак ВСДК — у 427, аде
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Реферат
Проаналізовані результати лікування 1327 хворих з приводу пухлин періампуляр%
ної зони у відділі лапароскопічної хірургії та холелітіазу в період з 2005 по 2015 р.
Супрапапілярна холедоходуоденостомія (СПХДС) виконана у 245 пацієнтів, ендо%
скопічна папілектомія — у 36, локальна резекція великого сосочка дванадцятипа%
лої кишки (ВСДК) — в 11, аденомектомія — у 28, ендобіліарне стентування з вико%
ристанням пластикових стентів — у 523, біліарне ендопротезування з застосуван%
ням нітинолових стентів — у 484. Ускладнення після ендоскопічних втручань ви%
никли в 11,5% хворих.
Ключові слова: спільна жовчна протока; великий сосочок дванадцятипалої киш%
ки; періампулярні пухлини; транспапілярні втручання; біліарне стентування.

Abstract
Results of treatment of 1327 patients, suffering tumors of periampullar zone, in
Department of Laparoscopic Surgery and Cholelithiasis in 2005 — 2015 yrs, were ana%
lyzed. Suprapapillary choledochoduodenostomy was performed in 245 patients, еndo%
scopic papillectomy — in 36, local resection of duodenal papilla magna — in 11, аde%
nomectomy — in 28, еndobiliary stenting, using plastic stents — in 523, biliary endo%
prosthesis, using nitinol stents — in 484. Complications after endoscopic interventions
have occurred in 11.5% of patients.
Keywords: common biliary duct; duodenal papilla magna; periampullar tumors;
transpapillary interventions; biliary stenting.

нома ВСДК — у 66, новоутворення
дистального відділу СЖП — у 120.
Жінок було 612, чоловіків — 715. Вік
пацієнтів у середньому (63,5 ± 10,44)
року.
Крім загальноклінічних дослід
жень, всім пацієнтам проводили уль
тразвукове дослідження (УЗД) за по
казаннями — комп'ютерну томогра
фію (КТ), магніторезонансну пан
креатикохолангіографію (МРПХГ),
транспапілярну холедохофіброско
пію та ендоУЗД.
Ендоскопічні
транспапілярні
втручання (ЕТПВ) виконували в
рентгенопераційній з використан
ням дуоденоскопів JF—1T 20, JF—1T
40, TJF—1Т 10, TJF — 160 VR Olympus
під контролем рентгенівської уста
новки APELEM EVO—R (Франція).
Застосовували папілотоми та ендо
скопічні петлі ("Olympus", Японія,

Boston Scientific, США), електрохі
рургічний блок Olympus та аргоно—
плазмовий коагулятор "ЭКОНТ
0701". Для реканалізації ділянок пух
линного стенозу використовували
гнучкі гідрофільні провідники
(Jagwire Boston Scientific, США); для
дилатації зони звуження жовчних
проток — балонні дилататори B—
400N—0830 ("Olympus", Японія) або
CRE (Boston Scientific, США).
Для біліарного стентування ви
користовували стенти типу "pig tail"
діаметром 8—10 Fr ("Olympus", Япо
нія) або прямі стенти діаметром 8—
10 Fr Advanix (Boston Scientific, США,
NaviFlex RX Delivery System) та ме
талічні стенти з пам'яттю форми
Wallstent RX ® Biliary Metal Stent RX
Biliary System (Boston Scientific,
США), X—Suit NIR® Biliary Metallic
Stent (Olympus, Японія).
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Основними симптомами зло
якісної обструкції жовчних проток
були прогресуюча обтураційна жов
тяниця, свербіж шкіри, анорексія та
симптоми пухлинної інтоксикації,
вони виявлені у 87% хворих, у 5% —
новоутворення ВСДК було діагнос
тичною знахідкою під час ендо
скопічного дослідження.
За даними УЗД, КТ, ендоУЗД та
МРПХГ оцінювали локалізацію і роз
міри пухлини, її поширення на про
токові системи, інвазію пухлиною
суміжних органів та структур.
Ендоскопічні резекційні втру
чання виконані у 75 пацієнтів з при
воду доброякісних та злоякісних но
воутворень ВСДК. З доброякісних
пухлин тубулярна аденома діагнос
тована у 28 пацієнтів, війчаста — у
17, змішана — у 21.
Показаннями до виконання ен
доскопічних резекційних втручань
з приводу доброякісних пухлин
ВСДК були:
— діаметр пухлини менше 3 см;
— відсутність ендоскопічних оз
нак злоякісного росту (ерозія пухли
ни, розпад, кровоточивість під час
інструментальної пальпації, щільна
консистенція, інфільтрація стінки
дванадцятипалої кишки;
— відсутність внутрішньопрото
кового поширення пухлини за дани
ми МРПХГ та ендоУЗД;
— доброякісний характер пухли
ни за даними біопсії.
Нами розроблена і запропонова
на класифікація ендоскопічних ре
зекційних втручань з приводу доб
роякісних пухлин ВСДК.
1. Одномоментна тотальна па
пілектомія (рис. 1).
2. Фрагментарна тотальна папіл
ектомія.
3. Локальна резекція ВСДК.
4. Аденомектомія.
Відповідно до запропонованої
класифікації, тотальна одномомент
на папілектомія виконана у 15 хво
рих, фрагментарна тотальна папіл
ектомія — у 12, локальна резекція
ВСДК — в 11, аденомектомія — у 28.
Ендоскопічна папілектомія з приво
ду злоякісних новоутворень ВСДК
виконана у 9 хворих.

Ендоскопічні втручання викону
вали у пацієнтів з приводу аденокар
циноми ВСДК в стадії Т1 за умови її
високої диференціації та наявності
протипоказань до здійснення стан
дартної радикальної хірургічної
операції (вік старше 80 років, тяжкі
супутні захворювання).
Ендоскопічні біліодекомпресив
ні втручання виконані у 418 хворих
з приводу пухлин ВСДК.
Як діагностичний та лікувальний
метод при пухлинах ВСДК СПХДС
виконана у 245 хворих (рис. 2).
У 137 пацієнтів при переході не
опластичного процесу на дисталь
ний відділ СЖП СПХДС виявилася
безуспішною, доповнена ендобілі
арним стентуванням з використан
ня пластикових стентів. У 252 хво
рих біліодекомпресивні ЕТПВ з при
воду пухлин ВСДК виконані як пер
ший етап підготовки до радикально
го хірургічного втручання. У 36 хво
рих за нерезектабельного раку
ВСДК проведене ендопротезування
жовчних проток з використанням
нітинолових ендопротезів як завер
шальний етап хірургічного лікуван
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Рис. 1.
Ендоскопічна одномоментна
папілектомія.

Рис. 2.
СПХДС.

ня. Ендобіліарне стентування з за
стосуванням тефлонових ендопро
тезів здійснене у 386 пацієнтів з при
воду новоутворень ПЗ та дистально
го відділу СЖП. З них у 295 (76,4%)
хворих стенти встановлені як пер
ший етап хірургічного лікування, у
91 — як завершальний паліативний
метод відновлення жовчовідтоку. З
метою зменшення ризику виник
нення інфекційних ускладнень всім
хворим перед операцією признача
ли гепатотропні антибактеріальні
препарати, продовжували вводити
протягом 3—5 діб після операцїї. У
міру накопичення клінічного до
свіду у 285 хворих успішно застосо
ваний спосіб безконтрастного стен
тування жовчних проток, основа
ний на детальному аналізі резуль
татів УЗД та МРПХГ. При необхід
ності проведення МРПХГ перед кон
трастуванням жовчних проток з ме
тою зниження тиску в них та попе
редження септичних ускладнень
здійснювали аспірацію жовчі. В ос
танні роки для забезпечення адек
ватного дренування жовчних про
ток за наявності пухлин ПЗ та дис
тального відділу СЖП застосовуємо
лише прямі стенти діаметром 10 F,
довжиною не менше 9 см, а також
ендопротези модифікації double—
pigtail аналогічного діаметра.
Стентування жовчних проток з
застосуванням нітинолових ендо
протезів здійснене у 448 хворих з
приводу раку органів періампуляр
ної зони. Перевагами нітинолових
стентів є їх більший діаметр (8 — 10
мм) у порівнянні з пластиковими,
що значно збільшує тривалість їх
функціонування, суттєво покращує
якість життя пацієнта за поширених
форм пухлин, дозволяє зменшити
кількість необхідних ендоскопічних
маніпуляцій в умовах рентгенопе
раційної.
Оскільки у середньому три
валість життя хворих за інкурабель
ної злоякісної обструкції жовчних
проток не перевищує 1 рік, встанов
лення нітинолових ендопротезів у
більшості з них забезпечує по
життєве функціонування.
Нітинолові стенти з поліуретано
вим покриттям використані у 305
хворих з пухлинами ПЗ та дисталь
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Рис 3.
Ендокліпування судини
після ЕТПВ.

ного відділу СЖП, без покриття — у
143. У 12 хворих вкриті нітинолові
стенти встановлені з метою деком
пресії жовчних проток перед опе
рацією як перший етап радикально
го хірургічного лікування. У 5 паці
єнтів при раку ПЗ, симультанній не
прохідності жовчних проток та два
надцятипалої кишки здійснене ком
біноване стентування з використан
ням нітинолових протезів.
Ускладнення після ЕТПВ виникли
у 152 (11,5%) хворих. Після ре
зекційних втручань на ВСДК усклад
нення спостерігали в 11 хворих: у 7
— кровотечу, у 3 — гострий панкреа
тит, в 1 — холангіт. Після виконання
біліодекомпресивних втручань кро
вотеча виникла у 39 хворих, гострий
панкреатит — у 41, ретродуоденаль
на перфорація — у 3. Для припинен
ня кровотечі в усіх хворих застосо
вані ендоскопічні технології: арго
но—плазмова коагуляція —у 17, об
колюванням зони кровотечі розчи
ном етилового спирту — у 23, ен
докліпуванням судини, що кровото
чила — у 3 (рис. 3).
В одного пацієнта з приводу ма
сивної кровотечі, що виникла на 2—
гу добу після папілектомії, здійснено
рентгеноендоваскулярну оклюзію
панкреатодуоденальних артерій.
Проксимальна й дистальна міграція
тефлонових ендобіліарних стентів
відзначена у 35 пацієнтів, рання об
турація ендопротезів — у 14.
Найбільш частими ускладнення
ми ендопротезування з використан
ням нітинолових стентів були:
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Рис. 4.
Обтурація нітинолового ендопротеза
біліарним сладжем.

Рис. 5.
Стан після ендоскопічної
папілектомії.

1. Інтраопераційні:
— проблеми розкриття стент—
системи — у 2 пацієнтів
— некоректне позиціювання
стента — в 1.
2. Ускладнення раннього післяо
пераційного періоду:
— гемобілія, що припинилась са
мостійно — у 2
— гострий панкреатит — у 4
— дистальна міграція вкритого
стента — в 1
— рання обтурація ендопротеза
— у 3.
Віддалені результати ЕТПВ про
аналізовані у 512 з 705 пацієнтів, у
яких біліарна транспапілярна де
компресія була завершальним ета
пом паліативного хірургічного ліку
вання з приводу поширених форм
періампулярного раку. Тривалість
життя після виконання СПХДС з
приводу неоперабельного раку ста
новила від 5 до11 міс, у середньому
7,2 міс. У 27% хворих після виконан
ня СПХДС з приводу рецидиву обту
раційної жовтяниці виконані по
вторні ендоскопічні втручання (ен
добіліарне стентування) з викорис
танням пластикових та нітинолових
протезів. Тривалість функціонуван
ня тефлонових ендобіліарних стен
тів при періампулярних пухлинах
становила від 1,5 до 4,5 міс, у серед
ньому 3,8 міс, що у 31% пацієнтів по
требувало заміни стента. Частота
функціонування нітинолових ендо
протезів, встановлених на 100, 200
та 400 діб, становила відповідно 93,
71 і 49% — вкритих стентів та 84, 68 і

41% — невкритих. Рецидив жовтя
ниці та холангіту внаслідок оклюзії
нітинолового стента виник у 75
пацієнтів у строки 6 — 13 міс після
його встановлення, що потребувало
реканалізації просвіту ендопротеза
або імплантації вкритого ендопро
теза "stent in stent" (рис. 4).
Після виконання резекційних
втручань контрольні огляди зони
резекції проводили через кожні 3
міс — протягом першого року, далі
— щороку. Рецидив захворювання в
різні строки після резекційних втру
чань виник у 4 пацієнтів. Рецидивні
розростання тканини пухлини висі
кали за допомогою ендоскопічної
петлі або термальної абляції.
Рецидив аденокарциноми ВСДК
виник у 3 пацієнтів в строки 5 — 9
міс після ендоскопічної папілек
томії. Застосовували аргоно—плаз
мову фульгурацію рецидивної тка
нини з подальшою імплантацією
нітинолового ендопротеза. У 5 паці
єнтів у строки спостереження 1 —
1,5 року рецидивів захворювання не
було (рис. 5).
Один хворий помер через 4 міс
після ендоскопічної папілектомії
внаслідок прогресування серцево—
судинної недостатності.

ВИСНОВКИ
1. При доброякісних пухлинах
ВСДК ендоскопічна папілектомія є
ефективною альтернативою хірур
гічному лікуванню.
2. При злоякісних новоутворен
нях ВСДК ендоскопічну папілекто
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мію слід застосовувати у пацієнтів за
високого операційно—анестезіоло
гічного ризику, не через її радикаль
ність, а через меншу післяоперацій
ну летальність та відносно сприят
ливі найближчі результати.

3. Едоскопічна біліарна деком
пресія з використанням пластико
вих та нітинолових ендопротезів є
ефективним й безпечним завер
шальним методом хірургічного лі
кування хворих за інкурабельних
форм періампулярного раку.

4. Більшість ускладнень ЕТПВ з
приводу періампулярних пухлин є
специфічними, піддаються ендоско
пічній корекції та консервативному
лікуванню.
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ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ
ПУТЕМ АНТЕГРАДНОГО ЭНДОБИЛИАРНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В. В. Бойко, Ю. В. Авдосьев, А. Л. Сочнева, Р. М. Смачило, Н. Ф. Мижирицкая
Харьковский национальный медицинский университет,
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков

PALLIATIVE TREATMENT OF CHOLANGIOCARCINOMA,
USING ANTEGRADE ENDOBILIARY INTERVENTIONS
V. V. Boyko, Yu. V. Avdosyev, А. L. Sochneva, R. М. Smachilo, N. F. Mizhiritskaya
Kharkov National Medical University,
Institute of General and Urgent Surgery named after V. T. Zaytsev, Kharkov
роблема лечения холангио
карциномы, несмотря на
стремительное развитие ге
патобилиарной хирургии,
является актуальной. Диагностика
таких опухолей затруднена в связи с
длительным латентным периодом,
ранним возникновением обтураци
онной желтухи, являющейся веду
щим симптомом заболевания. К мо
менту ее появления резецировать
опухоль возможно не более чем у
5—10% больных [1].
Тесное соседство жизненно важ
ных органов, магистральных сосу
дов, быстро вовлекаемых в опухоле
вый инфильтрат, основная причина
отказа от выполнения радикального
хирургического
вмешательства.
При выявлении нерезектабельной
холангиокарциномы и неопера
бельном состоянии больных мето
дом выбора лечения является ЧЧХД
при возможности применения его
наружно—внутреннего варианта
либо стентирования желчевыводя
щих путей. По данным литературы,
стентирование показано 50 — 90%
больных [2]. Выполнение антеград
ных эндобилиарных вмешательств
приоритетно у пациентов, которым
на основании результатов обследо
вания установлена неоперабель
ность опухолевого процесса.
Цель исследования: оценка ре
зультатов применения антеградных
эндобилиарных вмешательств в ка
честве паллиативного лечения у
больных по поводу нерезектабель
ной холангиокарциномы.

П
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Реферат
Проанализирован опыт паллиативного лечения больных по поводу холангиокар%
циномы. В клинике в период с 2010 по 2016 г. у 41 больного по поводу нерезекта%
бельной холангиокарциномы выполнены антеградные эндобилиарные вмеша%
тельства. Единственным этапом лечения обтурационной желтухи (ОЖ) было чре%
скожное чреспеченочное холангиодренирование (ЧЧХД), осуществлено у 21
(51,2%) больного, у 14 (34,1%) — дополнено антеградным билиарным стентиро%
ванием, у 6 (14,6%) — произведено раздельное дренирование правого и левого
печеночных протоков. Осложнения после ЧЧХД возникли у 26,9% больных. Ле%
тальность составила 7,4%. Антеградные эндобилиарные вмешательства, учиты%
вая их малотравматичность и возможность применения у тяжело больных, могут
быть методом выбора паллиативного лечения холангиокарциномы.
Ключевые слова: холангиокарцинома; обтурационная желтуха; хирургическое
лечение; антеградные эндобилиарные вмешательства.

Abstract
Experience of palliative treatment of patients, suffering cholangiocarcinoma, was ana%
lyzed. In the clinic in 2010 — 2016 yrs period the аntegrade endobiliary interventions
were performed in 41 patients, suffering nonresectable cholangiocarcinoma. As the
only one stage of treatment for obturation jaundice a transcutaneous transhepatic
cholangiodrainage (TTCH) was accomplished in 21 (51.2%) patients, in 14 (34.1%) —
with additional аntegrade biliary stenting, and in 6 (14.6%) — a separate drainage of
right and left hepatic ducts. In 26.9% patients the complications of TTCH had occurred.
Lethality have constituted 7.4%. Antegrade endobiliary interventions, taking into
account their small traumaticity and possibility of application in severely ill patients, may
constitute the method of palliative treatment for cholangiocarcinoma.
Keywords: cholangiocarcinoma; оbturation jaundice; surgical treatment; аntegrade
endobiliary interventions.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
лечения 41 больного по поводу не
резектабельной холангиокарцино
мы в клинике в период с 2010 по
2016 г. Возраст больных от 38 до 84
лет, в среднем 67,4 года.
Мужчин было 17 (41,5%), жен
щин — 24 (58,5%). После госпитали
зации у всех больных выявлена ОЖ,
уровень общего билирубина от 84,9
до 687 мкмоль/л, в среднем 300,2
мкмоль/л. Длительность ОЖ опре

деляли по классификации Е. В.
Смирнова [3].
Локализацию воротной холан
гиокарциномы определяли по клас
сификации Bismuth — Corlettе [4].
Опухоль I типа отмечена у 4 (9,7%)
больных, II типа — у 7 (17,1%), IIIA
типа — у 5 (12,2%), IIIB типа — у 8
(19,5%), IV типа — у 9 (22%). Опухо
ли дистальных отделов желчевыво
дящих путей наблюдали у 8 (19,5%)
больных.
Всем больным первым этапом
осуществлено ЧЧХД. Единственным
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этапом лечения ОЖ оно было у 21
(51,2%) больного, у 14 (34,2%) — до
полнено антеградным билиарным
стентированием. У 6 (14,6%) боль
ных по поводу холангиокарциномы
IV типа выполнено раздельное дре
нирование правого и левого пече
ночных протоков.
Статистическая обработка ре
зультатов проведена на персональ
ном компьютере с помощью стан
дартного пакета прикладных про
грамм Microsoft Office Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первично
реканализировать
опухоль и установить наружно—
внутренний дренаж удалось у 23
(56,1%) больных, у 18 (43,9%) — вы
полнено только наружное ЧЧХД, у
14 (34,2%) — наружно—внутреннее
ЧЧХД дополнено стентированием
желчных протоков. У 6 (14,6%) боль
ных по поводу холангиокарциномы
IV типа (по Bismuth—Corlettе) при
разобщении долевых желчных про
токов осуществлено раздельное
ЧЧХД под рентгенотелевизионным
и ультазвуковым контролем.
При выполнении наружного
дренирования у 14 (34,2%) больных
осуществляли реинфузию желчи в
пищеварительный канал путем ее
введения внутрь. В зависимости от
наличия холангита, песка и замазки
в желчи дренажи промывали 10 —
20 мл изотонического раствора на
трия хлорида. Дренажи заменяли
через каждые 2 — 3 мес в связи с их
инкрустацией солями желчных кис
лот.
Стентирование желчных прото
ков выполняли через 6 — 14 сут по
сле наружно—внутреннего ЧЧХД. С
его помощью удалось значительно
улучшить качество жизни больных.
Эндопротезирование осуществляли
после декомпрессии желчевыводя
щих путей и устранения признаков
холангита. Осложнения после ЧЧХД
возникли у 11 (26,9%) больных. Не
посредственно после выполнения
ЧЧХД все пациенты живы. От ост
рой сердечно—сосудистой и пече
ночной недостаточности умерли 3
(7,4%) больных.

Основными преимуществами
ЧЧХД по сравнению со стандартны
ми желчеотводящими вмешательст
вами были миниинвазивность,
меньшая частота противопоказа
ний, что особенно важно на высоте
холемии, а также отсутствие требо
ваний к специальной предопераци
онной подготовке. Несмотря на все
преимущества, ЧЧХД нередко требу
ет проведения многократных пунк
ций. Это чревато возникновением
кровотечения из паренхимы печени
и гемобилии. Летальность при этом
составляет 2,5 — 9,5% [5].
В наших наблюдениях после
ЧЧХД гемобилия возникла у 3 (7,4%)
больных. У 2 (4,9%) из них осуществ
лена эмболизация поврежденных
ветвей правой печеночной артерии,
у 1 (2,45%) — консервативная гемо
статическая терапия. Осложнений в
виде кровотечения из паренхимы
печени не было.
По данным литературы, при дре
нировании левого долевого прото
ка повышается риск миграции хо
лангиодренажа в связи с большей
подвижностью левой доли печени
[6]. В наших наблюдениях миграция
дренажа после ЧЧХД левого долево
го протока отмечена у 2 (4,9%) боль
ных, правого — у 3 (7,4%). Все миг
рировавшие дренажи заменены, в
последующем установленные в бо
лее корректную позицию, они про
должали функционировать и осуще
ствлять билиарную декомпрессию.
Помимо дислокации, одним из
недостатков наружного ЧЧХД явля
ется утрата желчи. Больным при ус
тановлении на длительный период
наружного дренажа осуществляли
реинфузию желчи в пищеваритель
ный канал. Разрешить эту проблему
возможно путем установления на
ружно—внутреннего дренажа под
рентгенконтролем. Его недостатка
ми считают невозможность адекват
ной санации желчевыводящих пу
тей и оценки объема выделяемой
желчи. Наружно—внутренний дре
наж является проводником для ин
фицирования желчевыводящих пу
тей и возникновения холангита,
обусловленного рефлюксом в них
содержимого кишечника [7]. В на
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ших наблюдениях холангит после
наружно—внутреннего ЧЧХД воз
ник у 3 (7,4%) больных. Для профи
лактики холангита предпочтитель
но устанавливать дренаж небольшо
го диаметра (7 — 8 F), а также нала
дить адекватный пассаж желчи в
двенадцатиперстную кишку. Ослож
нения и ухудшение качества жизни
больных, обусловленные наружным
и наружно—внутренним ЧЧХД, по
требовали разработки способов ми
ниинвазивного внутреннего дрени
рования желчевыводящих путей. Ус
транение осложнений, связанных с
применением наружного и наруж
но—внутреннего ЧЧХД, ухудшение
качества жизни больных и утрата
желчи обусловили необходимость
разработки способа миниинвазив
ного внутреннего дренирования —
эндобилиарного стентирования.
Из металлических эндопротезов
широко используют стенты с памя
тью формы, выполненные из нити
нола. Такие стенты самостоятельно
поддерживают заданный диаметр
после раскрытия [8]. Стенты, лишен
ные свойства "саморасширения",
после установки раскрывают путем
раздувания встроенного в них бал
лона—катетера. Основными пре
имуществами саморасширяющихся
стентов являются атравматичность
их установления благодаря неболь
шому диаметру доставочного уст
ройства и возможность стента при
нять форму желчного протока. Са
морасширяющиеся стенты установ
лены у 14 (34,2%) больных, все — по
сле наружно—внутреннего ЧЧХД.
По данным контрольной холангио
графии, после установления в адек
ватной позиции и дилатации стента
удаляли дренаж. Появление нитино
ловых стентов с внутренним поли
уретановым или силиконовым по
крытием позволило продлить сроки
их функционирования. Эндопроте
зы такой модификации предотвра
щают прорезывание и прорастание
опухолевой или грануляционной
ткани в ячейки стента. При сравне
нии результатов применения по
крытых и непокрытых стентов при
холангиокарциноме дистальных
отделов желчевыводящих путей от
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мечено уменьшение частоты по
вторных процедур при применении
стентов с покрытием [8]. Наиболее
частым осложнением при установке
покрытых стентов являются обтура
ция пузырного протока и возникно
вение острого холецистита. В на
ших наблюдениях острый холецис
тит после установки покрытого
стента возник у 2 (4,9%) больных, у 1
(2,45%) — устранен с помощью чре
скожной чреспеченочной холецис
тостомии, у другого — выполнена
лапароскопическая холецистэкто
мия. Наиболее тяжелым осложнени
ем при установлении покрытых
стентов по поводу дистального по
ражения желчевыводящих путей яв
ляется возникновение острого дест
руктивного панкреатита вследствие
обтурации протока поджелудочной
железы [9]. В нашем исследовании
острого деструктивного панкреати
та у больных не было.
По поводу обструкции, локали
зовавшейся в области конфлюэнса
общего печеночного протока и рас
пространявшейся на долевые пече
ночные протоки, у 1 (2,45%) боль
ного осуществлено раздельное
стентирование правого и левого пе

ченочных протоков двумя эндопро
тезами.
Дискуссия по поводу выбора спо
соба профилактики панкреатита
продолжается. Исследователи счи
тают, что предварительное выпол
нение эндоскопической папиллос
финктеротомии необходимо для
предупреждения возникновения
панкреатита, с другой стороны, это
чревато миграцией стента в просвет
двенадцатиперстной кишки [10].
Возможность антеградной установ
ки стента исключает необходи
мость вмешательств на большом со
сочке двенадцатиперстной кишки и
позволяет избежать рефлюкс—хо
лангита и миграции стента. Недо
статком способа является плохое
раскрытие дистального сегмента
стента. Самораскрывающиеся нити
ноловые стенты самостоятельно
поддерживают заданный диаметр в
сроки до 5 сут после их установле
ния. Если по данным контрольной
холангиографии определяют не
адекватное расправление стента, це
лесообразно выполнить баллонную
дилатацию, которая гарантирует его
полное расправление и адекватное
функционирование. Нами баллон

ная дилатация недорасправленного
стента выполнена у 2 (4,9%) боль
ных. Уже во время вмешательства
определяли его эффективное функ
ционирование. Однако, учитывая
травматизацию стенки желчного
протока и риск возникновения ге
мобилии, мы старались избегать
баллонной дилатации.
Таким образом, антеградные эн
добилиарные вмешательства обес
печивают широкие возможности
миниинвазивного лечения больных
по поводу холангиокарциномы.
При выборе метода дренирования
необходимо учитывать локализа
цию холангиокарциномы, ее рас
пространенность, состояние боль
ного. Эндобилиарное стентирова
ние является эффективным мето
дом внутреннего желчеотведения у
больных при холангиокарциноме в
качестве паллиативного лечения.
Выполнение антеградных миниин
вазивных вмешательств сопряжено
с возникновением жизнеугрожаю
щих осложнений, что требует со
временного технического обеспе
чения и опыта выполнения таких
вмешательств.
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ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ ПРИ ГОСТРОМУ
ПАНКРЕАТИТІ
В. В. Арсенюк, Л. В. Гайсенюк, Д. В. Петрук, А. М. Бартош, Т. В. Дідич, І. І. Войтенко,
О. В. Красовський, О. В. Гринів
Кам'янець—Подільська міська лікарня № 1

ЕPIDURAL ANESTHESIA AS AN EFFECTIVE COMPONENT
OF MULTIMODAL ANALGESIA IN AN ACUTE PANCREATITIS
V. V. Arsenyuk, L. V. Gaysenyuk, D. V. Petruk, А. М. Bartosh, Т. V. Didych, І. І. Voytenko,
О. V. Кrasovskyi, О. V. Gryniv
Каmyanets—Podilskyi Municipal Hospital N 1
острий панкреатит (ГП) — од
не з найтяжчих, прогностич
но несприятливих і часто за
грозливих захворювань че
ревної порожнини. Соціально—ме
дичне значення проблеми лікування
хворих з приводу ГП зумовлене
збільшенням частоти виявлення за
хворювання переважно у чоловіків
працездатного віку, тривалою госпі
талізацією, значними витратами, ви
сокою частотою незадовільних ре
зультатів, часто — інвалідизацією [1
— 3]. Загальновизнаний підхід пе
редбачає комплексне лікування з
поєднанням оперативних та неін
тервенційних методів, тобто, засто
сування мультидисциплінарного
принципу [3]. У медикаментозному
лікуванні ГП та його ускладнень
зменшення вираженості або усунен
ня больового синдрому (БС) має
важливе значення. Виражений БС,
притаманний ГП, не лише негатив
но впливає на стан пацієнтів, а й є
важливою складовою патогенетич
них механізмів виникнення та про
гресування захворювання [2, 4]. Тому
опрацювання нових підходів до
лікування БС шляхом поєднання ме
дикаментозних засобів з різною
фармакологічною дією за принци
пом мультимодального знеболення
становить науковий і практичний
інтерес [3 — 5].
ЕА посідає одне з провідних
місць в лікуванні ГП для усунення
БС, а також як компонент в лікуванні
непрохідності кишечнику та метод
анестезіологічного забезпечення
при оперативному втручанні [4, 5].

Г

Реферат
Проаналізовані результати лікування 46 пацієнтів з приводу гострого панкреатиту
(ГП). Запропонований лікувальний алгоритм який крім базової медикаментозно—
інфузійної терапії, передбачав мультимодальне знеболення шляхом поєднаного
застосування епідуральної анестезії (ЕА) та нестероїдного протизапального пре%
парату Дексалгін®ін’єкт. Мультимодальна аналгезія — це ефективний та патоге%
нетично обгрунтований метод у комплексі лікування хворих з приводу ГП, дозво%
ляє зменшити до мінімуму використання опіоїдних препаратів або взагалі не за%
стосовувати їх.
Ключові слова: гострий панкреатит; мультимодальна аналгезія; епідуральна
анестезія.

Abstract
Results of treatment of 46 patients, suffering an acute pancreatitis (AP), were analyzed.
The treatment algorithm was proposed, which, apart from the basic medicinal—infusion
therapy, had assumed application of multimodal anesthesia, consisting of combined
usage of epidural anesthesia and nonsteroid anti—inflammatory preparation
Dexalgin®іnject. Multimodal analgesia constitutes effective and pathogenetically sub%
stantiated method in complex of treatment in the patients, suffering an AP, and permits
to minimize application of opioid preparations or not to apply them at all.
Keywords: acute pancreatitis; multimodal analgesia; еpidural anesthesia.

ЕА дає можливість адекватно усувати
БС при ГП, активізувати перисталь
тику кишечнику, покращити крово
обіг у підшлунковій залозі (ПЗ) [4, 5].
ЕА відновлює мікроциркуляцію, по
переджує некроз тканин та системні
порушення. Таким чином, ЕА є од
ним з компонентів терапії, спрямо
ваної на попередження переходу на
брякового ГП в некротичний, трав
ми ПЗ в післятравматичний панкре
атит [4, 5].
ЕА зменшує вираженість легене
вої дисфункції, легеневе шунтуван
ня, покращує газообмін, зменшує
синтез оксиду азоту (NO) в легенях.
Позитивний вплив на газообмін до
сягається в основному завдяки усу
ненню БС і спричиненого ним об
меження екскурсії діафрагми. ЕА ча
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стково відновлює рецептор—залеж
ну (ангіотензин ІІ) та гіпоксичну ле
геневу вазоконстрикцію [4]. ЕА
справляє реологічний, ентеропро
тективний вплив і є ефективним за
собом профілактики абдомінально
го компартмент синдрому [5].
Мета дослідження: вивчити клі
нічну ефективність мультимодаль
ного знеболювання у комплексі лі
кування хворих з приводу ГП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 46 пацієнтів з приводу ГП у
хірургічному
відділенні.
Вік
пацієнтів від 19 до 57 років, у серед
ньому 38 років. Жінок було 10 (22%),
чоловіків — 36 (78%). Діагноз захво
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21
рювання встановлювали за резуль
татами клінічних, лабораторно—
біохімічних, променевих (ультра
звукове дослідження, комп'ютерна
томографія, рентгенографія) та ін
струментальних (гастродуодено
фіброскопія, діагностична лапаро
скопія) методів дослідження. Трива
лість захворювання на момент гос
піталізації становила від 1 до 4 діб, у
більшості пацієнтів — 2 доби. У 16
(35%) пацієнтів відзначене блиска
вичне прогресування захворюван
ня.
ГП етанольного генезу виник у 36
(78%) хворих, біліарного — у 10
(22%). За класифікацією Атланта
(2012), легкий перебіг захворюван
ня констатований у 16 (35%), серед
ньої тяжкості — у 25 (54%), тяжкий
— у 5 (11%) пацієнтів.
Пацієнти за принципом "сліпого
конверта" розподілені на дві групи. У
20 хворих (основна група) лікуваль
ний алгоритм, крім базової медика
ментозно—інфузійної терапії, пе
редбачав мультимодальне знеболю
вання шляхом проведення ЕА у
поєднанні з нестероїдним протиза
пальним препаратом Дексалгін®
ін'єкт. У 26 пацієнтів (група порів
няння) знеболювання забезпечува
ли шляхом призначення аналгетич
них засобів неопіоїдного та опіоїд
ного ряду.
Метод мультимодальної аналгезії
передбачав проведення подовженої
ЕА за загальноприйнятими принци
пами у поєднанні з введенням пре
парату Дексалгін® ін'єкт за схемою:
впродовж першої години після гос
піталізації здійснювали внутрішньо
венну інфузію Дексалгіну® в дозі 50
мг (2 мл), розведеного у 200 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду.
Повторно препарат вводили з інтер
валом 8 — 12 год. Паралельно про
водили ЕА з використанням набору
Espokan B/BRAUN/, Penean — nedle
(голка) 27Є d. 0,42 мм × 127,5 мм,
Petrix — cаtheter 20 Є d. 0,85 мм ×
1000 мм.
Симпатичну іннервацію ПЗ за
безпечують прегангліонарні волок
на TV — TX сегментів. Допоміжні
симпатичні волокна до ПЗ ідуть у
складі малого нутрощевого нерва (n.
splanchnicus minor) з TIX —TXI сег
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ментів спинного мозку. Відповідно,
для усунення БС при деструктивно
му панкреатиті катетер слід встанов
лювати на рівні TVII — TVIII сегментів
спинного мозку, що досягається
шляхом пункції в проміжку між TVIII
та TIX хребцями. Глибина просуван
ня катетера в епідуральному про
сторі має бути 3 — 5 см, що мінімізує
ризик утворення вузлів, входження в
епідуральну вену, пункції твердої
оболонки спинного мозку, виходу
катетера через міжхребцевий отвір
та обвиття катетера навколо корін
ця спинномозкового нерва. Вірне
розташування катетера забезпечує
блокаду сегментів TV — TXI. Режими
введення анестетика ропівакаїну
(наропіну) 0,2% (2 мг/мл) — 6 — 14
мл/год; бупівакаїну 0,1 — 0,2% (1 — 2
мг/мл) — 6 — 14 мл/год; лідокаїну 1%
(10 мг/мл + адреналін 1:200 000 5
мкг/мл — 8 — 15 мл/год). Після вста
новлення катетера та негативної
тест—дози вводили болюсно роз
чин анестетика. Дозу місцевого ане
стетика обирали залежно від віку
пацієнта, вона становила у середнь
ому 8 — 12 мл (1,5 мл на сегмент). У
хворих віком 20 років вводили 1,5
мл на сегмент, 30 років —1,4 мл на
сегмент, 40 років — 1,3 мл на сег
мент, 60 років — 1,0 мл на сегмент,
70 років — 0,9 мл на сегмент, 80 ро
ків — 0,7 мл на сегмент.
При ГП використовували меншу
концентрацію анестетика, ніж під
час хірургічної анестезії. Це забезпе
чувало достатню аналгезію без мо
торного блоку. Оскільки загальна
доза місцевого анестетика при ЕА у
хворих ГП, як правило, немає сис
темної токсичності, додавання адре
наліну не обов'язкове і доцільне
тільки при використанні лідокаїну.
Тим більше, за принципом fast track,
поширеним в європейських краї
нах, використання опіоїдних препа
ратів для усунення БС до і після опе
рації не передбачене [6, 7].
У 22 (48%) пацієнтів основної
групи і 18 (39%) — групи порівняння
комплексна інтенсивна інфузійно—
медикаментозна терапія виявилася
позитивною, сприяла усуненню
панкреатичного інфільтрату.
У 3 (7%) пацієнтів основної групи
і 5 (11%) — групи порівняння внаслі

док прогресування ГП та виникнен
ня місцевих гнійно—некротичних
ускладнень у вигляді парапанкреа
титу/параколіту виконане хірургіч
не втручання з використанням міні
інвазивних (санаційна лапароско
пія), лапаротомних технологій, а та
кож їх поєднання. Відкрите втручан
ня передбачало ретельну ревізію ПЗ
і парапанкреатичних просторів для
виявлення всіх зон некрозу ("некро
тичних доріжок") та їх санації. Здій
снювали некрсеквестректомію з
формуванням лапароретроперито
неостоми як передумови для по
дальшої санації шляхом програмо
ваної релапаротомії.
Біль є суб'єктивним критерієм.
Вираженість БС оцінювали за шка
лою вербальної оцінки болю (VRS —
verbal rating scale) або за візуально—
аналоговою шкалою (ВАШ) [4]. ВАШ
має окремі неточності, що залежить
від особливості оцінки інтенсив
ності болю кожним пацієнтом. При
використанні VRS пацієнтам пропо
нували описати характер та інтен
сивність болю, після чого проводи
ли відповідну оцінку за шкалою від 0
до 3 балів: 0 — біль відсутній, 1 бал —
помірний біль, 2 бали — біль серед
ньої інтенсивності, 3 бали — тяжкий
біль. Адекватно проведена ЕА має за
безпечити 0—1 балів за VRS [4].
Шкала ВАШ має значення при
оцінці інтенсивності болю в ди
наміці. Використовували 20—бальну
лінійну шкалу, на якій величина
інтенсивності болю (кожну гра
дацію оцінено 4 балами) асоціюва
лася з певним забарвленням: болю
немає (біле), слабий біль (зелене),
помірний (жовте), сильний (корич
неве), нестерпний (червоне) [3].
Як біохімічний критерій усунен
ня БС використовували рівень гор
мону кортизону (стресового гормо
ну) в крові, що визначали за елект
рохемілюмінесцентним методом.
Дослідження проводили після госпі
талізації, на 2, 4—ту та 7—му добу.
Оскільки відзначають коливання
концентрації кортизону в крові
впродовж доби, дослідження прово
дили вранці натще. У нормі вміст
гормону в крові у ранковий час ста
новив 171,0 — 536,0 нмоль/л. Отри
мані результати опрацьовані мето
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Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, áàë³â çà ÃÏ
ñåðåäíüî¿
ëåãêîãî
òÿæêîãî
òÿæêîñò³

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ

Ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿
×åðåç 1 ãîä â³ä ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ
×åðåç 3 ãîä

Òàáëèöÿ 3.

18
16
14
13
10
8

12
7
5

17
13
9

19
14
13

Äèíàì³êà ð³âíÿ êîðòèçîëó â êðîâ³

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ, äîáà

1–øà
2–ãà
4–òà
7–ìà

Âì³ñò êîðòèçîëó, íìîëü/ë â ãðóïàõ
îñíîâí³é
ïîð³âíÿííÿ

1041
685
453
342

дом варіаційної статистики з вико
ристанням критеріїв Ст'юдента та
Фішера.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Застосування мультимодальної
аналгезії сприяло усуненню БС уп
родовж 3 год від початку лікування
(табл. 1). Динаміка усунення БС в
основній групі була більш виражена.
Так, починаючи з 30—ї хвилини
після проведення ЕА та введення
Дексалгіну®, відзначене вірогідне
зменшення вираженості БС з тен
денцією до його повного усунення
через 3 год. У групі порівняння
вірогідне зменшення вираженості
БС відзначали лише через 1 год, по
вне усунення — через 3 год спосте
реження. Отже, використання за
пропонованої методики забезпечи
ло знеболювальний ефект у 1—шу
добу у 16 (85%) пацієнтів основної

997
786
569
487

групи та у 12 (46%) — групи порів
няння.
Аналіз ефективності мультимо
дальної аналгезії у хворих за ГП
різної тяжкості (табл. 2) свідчив, що
за легкого перебігу захворювання
вірогідне зменшення вираженості
БС відзначено через 1 год лікування
з повним його усуненням через 3
год; за ГП середньої тяжкості до
стовірне зменшення БС констатова
не через 3 год; за тяжкого ГП БС че
рез 3 год не зникав, що потребувало
додаткового використання аналге
тиків, або посилення ЕА. Важливо,
що динаміка зменшення вираже
ності БС при використанні запропо
нованої методики свідчила про
тяжкість клінічного перебігу захво
рювання, що може бути використа
не як один з критеріїв оцінки тяж
кості та прогнозу ГП. Помер 1 (2,2%)
хворий за тяжкого, блискавичного
перебігу ГП.
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Аналіз динаміки рівня кортизолу
в крові (табл. 3) свідчив, що за збіль
шення вихідного показника в ос
новній групі спостерігали тенден
цію до його зменшення, починаючи
з 2—ї доби, нормалізацію — на 7—му
добу; у групі порівняння вірогідне
зменшення концентрації гормону
відбувалось лише на 4—ту добу.
Таким чином, застосування муль
тимодальної аналгезії сприяло усу
ненню БС у хворих на ГП, про що
свідчили клінічні дані та вміст стре
сового гормону кортизолу в крові.
Відсутність вірогідної динаміки
зменшення вираженості БС слід вва
жати непрямим критерієм тяжкого
та прогностично несприятливого
перебігу захворювання.
Запропонований принцип муль
тимодальної аналгезії, суть якого по
лягає у поєднаному застосуванні ме
дикаментозних засобів з різною
фармакологічною дією, що сприяє
підсиленню знеболювального ефек
ту, відкрив нові можливості у
вирішенні проблеми усунення БС у
клінічній медицині, зокрема, в аб
домінальній хірургії [6]. За принци
пом fast track, поширеним у євро
пейських країнах, використання
опіоїдних препаратів для усунення
БС до та після операції не передба
чене.

ВИСНОВКИ
1. Мультимодальна аналгезія, що
передбачає поєднане використання
ЕА та препарату Дексалгін® — ефек
тивний та патогенетично обгрунто
ваний метод комплексного лікуван
ня хворих з приводу ГП.
2. Вираженість БС та динаміка
його зменшення при використанні
запропонованого алгоритму може
бути непрямим критерієм оцінки
тяжкості та прогнозу перебігу ГП.
3. Мультимодальна аналгезія доз
воляє звести до мінімуму викорис
тання опіоїдних препаратів або вза
галі відмовитися від них.

3. Андрющенко В. П. Мультимодальна аналгезія як ефективний
компонент лікувальної програми при гострому панкреатиті /
В. П. Андрющенко, В. В. Куновський, Д. В. Андрющенко //
Хірургія України. — 2015. — № 4. — С. 39 — 43.
4. Костюченко С. С. Аналгезия при остром панкреатите // www.
reanimatolog. ucoz. ru
5. Васильев А. А. Продленная эпидуральная анестезия как метод
профилактики компартмент синдрома у больных острым тя%

hirurgiya.com.ua

23
желым панкреатитом / А. А. Васильев // Укр. журн. хірургії. —
2010. — № 1. — С. 107 — 109.
6. Postoperative Pain Management — Good Clinical Practice.
General recommendations and principes for successful pain
management. Produced with the consultations with the
Europeans Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy
Project chairman N. Rawal, 2005. — 57 р. www.anaesthesia—
az.com

hirurgiya.com.ua

7. Пат. 44812 Україна, МПК А 61К 31/135. Спосіб до— та післяо%
пераційного знеболювання хворих з гострим панкреатитом /
В. В. Куновський, В. П. Андрющенко, Д. В. Андрющенко, Ю. О.
Фусс (Україна). — № u 2009 05773. — Заявл. 05.06.09; опубл.
12.10.09. Бюл. № 19.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 6

24
УДК: 616.37—002—036.882—08—089.882

КОРЕКЦІЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
ТА ДИСЦИТОКІНЕМІЇ У ХВОРИХ ЗА ТЯЖКОГО ГОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РАННЬОЇ РІДИННОЇ
РЕСУСЦИТАЦІЇ
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CORRECTION OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION
AND DYSCYTOKINEMIA IN PATIENTS, SUFFERING
AN ACUTE PANCREATITIS WHILE CONDUCTION OF EARLY
LIQUID RESUSCITATION
О. І. Datsyuk, G. V. Bevz, А. І. Semenenko
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Pyrogov,
Vinnytsya Regional Clinical named after М. І. Pyrogov
острий панкреатит (ГП) на
лежить до найбільш тяжких
захворювань органів черев
ної порожнини, характери
зується швидко прогресуючим пе
ребігом, стабільно високою ле
тальністю у середньому — 4 — 15%,
при деструктивних формах — 50 —
85% [1 — 3]. До ключових патогене
тичних механізмів панкреонекрозу
та поліорганної дисфункції/недо
статності (ПОН) належить ендо
теліальна дисфункція з формуван
ням
мікроциркуляторно—міто
хондріального дистрес—синдрому
на тлі прозапального патерну [4].
Важливу роль в регуляції функціо
нального стану ендотелію, агрегації
тромбоцитів та запальної відповіді
відіграє регуляторна молекула — ок
сид азоту (NO). В умовах ССЗВ в
мікроциркуляторному руслі вини
кає дефіцит L—аргініну, що асоцію
ється з пригніченням продукції в ен
дотелію вазодилататора NO, нако
пиченням вазоконстрикторних мо
лекул (ендотеліну—1 тощо), гіпо
перфузією та ішемічним ушкоджен
ням органів [5]. Встановлена клініч
на ефективність внутрішньовенної
інфузії L—аргініну гідрохлориду,
спрямованої на підтримку мікро
циркуляції, за септичного шоку [6].
Проте, питання щодо доцільності
включення препаратів L—аргініну у
комплекс інфузійної терапії у хво

Г

Реферат
Вивчено функціональний стан ендотелію судин, дисцитокінемію та показники cин%
дрому системної запальної відповіді (ССЗВ) у хворих за тяжкого гострого панкре%
атиту (ГП) при проведенні ранньої рідинної ресусцитації з використанням L—
аргініну гідрохлориду. Обстежені 79 хворих, у яких діагностований ГП. Встановле%
но, що включення до стартової інфузійної терапії L—аргініну гідрохлориду більш
ефективно зменшувало тяжкість ендотеліальної дисфункції, вираженість дисци%
токінемії, запального синдрому та органної дисфункції у хворих за тяжкого ГП на
ранніх етапах, ніж при застосуванні стандартних методів рідинної ресусцитації.
Ключові слова: гострий панкреатит; ендотеліальна дисфункція; цитокіни; ресус%
цитація.

Abstract
Functional state of vascular endothelium, dyscytokinemia and indices of systemic
inflammatory responce syndrome (SIRS) were studied in patients, suffering severe
acute pancreatitis (AP) while conduction of early liquid resuscitation, using L—аrginine
hydrochloride. There were examined 79 patients, in whom an AP was diagnosed. It was
established, that inclusion of L—аrginine hydrochloride into the initial infusion therapy
complex have reduced the severity of еndothelial dysfunction, significant of dyscy%
tokinemia, inflammatory syndrome and the organs dysfunction in patients, suffering
severe AP on early stages, more effectively, than while application of standard methods
of the liquid resuscitation.
Keywords: acute pancreatitis; еndothelial dysfunction; cytokines; resuscitation.

рих за тяжкого ГП в ранній фазі за
хворювання не вирішене.
Мета
дослідження:
вивчити
функціональний стан ендотелію су
дин, дисцитокінемію та показники
ССЗВ у хворих за тяжкого ГП при
проведенні ранньої рідинної ресус
цитації з використанням L—аргініну
гідрохлориду.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 79 хворих, у яких діаг
ностований тяжкий ГП, віком від 19
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до 78 років, у середньому (46,47 ±
15,54) року, в тому числі 55 (69,6%)
чоловіків та 24 (30,4%) жінки. Хво
рих лікували у клініці в період з 2004
по 2012 р. Клінічну форму ГП вста
новлювали на підставі рекомендацій
Atlanta Symposium (1992) та наказу
МОЗ України від 02.04.10 № 297. На
явність та вираженість ССЗВ визна
чали за критеріями Північноамери
канської узгоджувальної конфе
ренції (1992) [7]. Тяжкість стану
пацієнтів оцінювали за шкалою
APACHE II, наявність та тяжкість ор
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ганної дисфункції — за шкалою
SOFA. Дослідження проведене з до
триманням етичних принципів
Гельсінської декларації (1983) та мо
рально—правових вимог згідно на
казу МОЗ України № 281 від
01.11.2000 р. Всі хворі дали поін
формовану згоду на участь у дослід
женні.
Залежно від типу стартової інфу
зійної терапії хворі розподілені на
дві групи. У 45 пацієнтів (1—ша гру
па) проводили стандартну рідинну
ресусцитацію: розчини криста
лоїдів, самостійно або в поєднанні з
препаратами гідроксиетилкрохма
лю (ГЕК 130/0,4 в дозі 5 мл/кг маси
тіла на добу) чи розчинами багатоа
томних спиртів (сорбілакт, рео
сорбілакт) у співвідношенні 3:1. Чо
ловіків було 33 (73,3%), жінок — 12
(26,7%). У 34 пацієнтів (2—га група)
до стандартного комплексу інфу
зійної терапії додавали 4,2% розчин
L—аргініну гідрохлориду (тивор
тин®, ТОВ Юрія—Фарм, Україна) по
100 мл внутрішньовенно 1 раз на до
бу. Чоловіків було 22 (64,7%), жінок
— 12 (35,3%). Тривалість лікування 7
діб. Після стартової оцінки динаміку
клініко—лабораторних показників
визначали через 48 — 72 год і на 7—
му добу лікування.
Функціональний стан ендотелію
судин визначали за величиною ен
дотелійзалежної дилатації плечової
артерії (ЕЗД ПА) в пробі з реактив
ною гіперемією з використанням
еходопплера у 2D, CFM—режимі
сканування імпульсним датчиком
12L (5—12 МГц). Післяішемічне
збільшення діаметра судини (Δd1%)
оцінювали через 90 с після реактив
ної гіперемії. Величина ЕЗД ПА
більша ніж на 20% від вихідної
свідчила про нормальну функцію
ендотелію, від 10 до 20% — про зни
ження його функції, менше 10% —
про дисфункцію ендотелію. На
явність ендотеліальної дисфункції
також оцінювали за рівнем вазокон
стриктора ендотеліну—1 у сироват
ці крові, що визначали імунофер
ментним методом з набором
"Еndothelin—1 EIA Kit" (Cormay,
Англія).
Активність запальної реакції оці
нювали за рівнем С—реактивного
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протеїну (СРП); прозапального ци
токіну — фактору некрозу пухлин—
альфа (ФНП—альфа); протизапаль
ного цитокіну — інтерлейкіну—4
(ІЛ—4) у сироватці крові, що визна
чали імуноферментним методом з
наборами "hsCRP ELISA" (DRG, США),
"Human TNFα ELISA" (Diaclone,
Франція), "IL—4 ELISA" (Diaclone,
Франція) відповідно до інструкції
фірми—виробника. Вираженість
дисцитокінемії оцінювали за спів
відношенням рівня ФНП—альфа /
ІЛ—4. Для встановлення референт
них величин лабораторних показ
ників проаналізований 21 зразок
сироватки крові практично здоро
вих донорів віком у середньому
(42,0 ± 10,4) року.
Статистична обробка результатів
проведена за стандартними метода
ми у пакеті прикладних програм
SPSS20 (©SPSS Inc.). Результати наве
дені як х ± σ, медіана та інтерквар
тильний інтервал Me [P25; P75] залеж
но від розподілу даних.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Клініко—демографічна характе
ристика груп хворих (табл. 1)

Òàáëèöÿ 1.

Êë³í³êî–äåìîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ãðóï õâîðèõ
Ðîçïîä³ëü÷à
îçíàêà

Ïîêàçíèê

Me
[P25; P75]

Â³ê, ðîê³â
Ìàñà ò³ëà, êã
Ãîñï³òàë³çàö³ÿ ó ÂÀ²Ò, ãîä
ÀÐÀÑÍÅ ²², áàë³â
SOFA, áàë³â
Îö³íêà òÿæêîñò³ ÑÑÇÂ çà ê³ëüê³ñòþ îçíàê
Çàñòîñîâàí³ çàñîáè ³íôóç³éíî¿ òåðàï³¿
êðèñòàëî¿äè
êðèñòàëî¿äè + ÃÅÊ
êðèñòàëî¿äè + ðîç÷èíè
áàãàòîàòîìíèõ ñïèðò³â

Òàáëèöÿ 2.

свідчила про їх репрезентативність
за статтю, віком, масою тіла, тривал
істю перебування у відділенні анес
тезіології та інтенсивної терапії
(ВАІТ), стартовою оцінкою за шка
лою АРАСНЕ ІІ та тяжкістю ПОН за
шкалою SOFA (р>0,05). Групи хво
рих також були заставні за застосу
ванням варіантів стартової інфузій
ної терапії.
Тригерним механізмом у виник
ненні дисфункції ендотелію за
різних патологічних станів є акти
вація ендотеліоцитів (під впливом
цитокінів, активних форм кисню та
азоту, токсичних інтермедіатів то
що) з подальшим порушенням про
дукції судинних факторів з перева
жанням вазоконстрикторних, про
тромбогенних та прозапальних
впливів [8]. Одним з таких факторів є
потужний вазоконстриктор ендо
телін—1, високий рівень якого в си
роватці крові вважають потенцій
ним предиктором тяжкості ГП [9].
Після госпіталізації у ВАІТ вміст ен
дотеліну—1 у хворих за тяжкого ГП
був достовірно вищим (у 2,39 разу,
р<0,001), ніж у практично здорових
осіб (табл. 2). Результати персен
тильного аналізу свідчили, що у

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà
â ãðóïàõ õâîðèõ
1–é (n=45)
2–é (n=34)

x±σ
x±σ

49,6
[33,2; 65,3]
82,7 ± 21,7
24,9 ± 13,6
13,2 ± 4,06
3,41 ± 2,66
2,98 ± 0,72

44,6
[31,5; 62,3]
74,8 ± 18,3
26,7 ± 15,37
12,8 ± 5,07
3,49 ± 2,44
2,88 ± 0,84

àáñ. (%)
àáñ. (%)

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

24 (70,6)
5 (14,7)

àáñ. (%)

7 (15,6)

5 (14,7)

x±σ
x±σ
x±σ

Âèõ³äíèé ð³âåíü åíäîòåë³íó–1 ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ õâîðèõ
çà ÃÏ

Ð³âåíü åíäîòåë³íó–1, ïã/ìë

×àñòîòà âèÿâëåííÿ â ãðóïàõ
çäîðîâèõ (n=21)
õâîðèõ íà ÃÏ (n=79)
àáñ.
%
àáñ.
%

Íîðìàëüíèé (ìåíøå 4)
18
85,7
0*
0
Ïîì³ðíî âèñîêèé (4 – 6)
2
9,5
7
8,9
Âèñîêèé (ïîíàä 6)
1
4,8
72*
91,1
Ïðèì³òêà. * – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ ó çäîðîâèõ îñ³á
(Ð < 0,001).
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85,7% здорових донорів рівень ендо
теліну—1 у сироватці не перевищу
вав 4 пг/мл, у 91,1% хворих за ГП ви
являли високий рівень цього показ
ника (понад 6 пг/мл), що може
свідчити про переважання конст
рикторних тенденцій та формуван
ня ендотеліальної дисфункції.
Групи хворих, розподілені за ви
дами лікування, були репрезента
тивні за стартовим рівнем ендо
теліну—1 у сироватці крові, що ста
новив відповідно (8,74 ± 1,42) та
(8,96 ± 1,57) пг/мл (р > 0,05). Дина
міка рівня ендотеліну—1 у хворих за
ГП суттєво різнилася залежно від ти
пу інфузійної терапії. Так, у хворих
1—ї групи на 2—3—тю добу виявля
ли збільшення вмісту ендотеліну—1
на 24,2% (р<0,05) у порівнянні з
вихідним. У хворих 2—ї групи
відзначали стійку тенденцію до зни
ження рівня ендотеліну—1 у сиро
ватці на 12,4% (р=0,1).
Під впливом стандартної інфу
зійної терапії на 7—му добу у хворих
1—ї групи спостерігали достовірне
зниження рівня ендотеліну—1 у си
роватці крові у порівнянні з таким
на 2—3—тю добу — з (10,5 ± 1,42) до
(7,54 ± 1,15) пг/мл (р<0,05). Під
впливом інфузійної терапії з вклю
ченням L—аргініну гідрохлориду
відзначали більш суттєве коригуван
ня рівня ендотеліну—1, що знизився
з (7,85 ± 1,38) до (5,59 ± 1,84) пг/мл
(р<0,05).
Таким чином, на всіх етапах спо
стереження рівень ендотеліну—1 у
сироватці хворих 1—ї групи був до
стовірно вищим (на 34—36%, р<
0,05), ніж у хворих 2—ї групи, що
може свідчити про персистування
ушкодження ендотелію. Тому на на
ступному етапі дослідження прове
дена оцінка функціонального стану
ендотелію судин за показником су
динно—рухової функції ПА у хво
рих за ГП.
За тяжкого ГП впродовж 24 — 48
год захворювання відзначали вира
жене порушення ендотеліальної
функції судин, про що свідчило зни
ження ЕЗД ПА на пробу з реактив
ною гіперемією. Після госпіталізації
у ВАІТ у хворих 1—ї та 2—ї груп ЕЗД
ПА у середньому була достовірно
менша (на 25,2 — 38,8%, p<0,01), ніж

у практично здорових осіб, що свід
чило про переважання вазоконст
рикторної відповіді і узгоджувалося
з змінами рівня ендотеліну—1 за ре
зультатами кореляційного аналізу
(r=0,42; р <0,05).
Під впливом інфузійної терапії
на 2 — 3—тю добу не спостерігали
вірогідних змін EЗД ПА у хворих
обох груп, що може свідчити про
збереження вазоконстрикторних
впливів. На 7—му добу у хворих 2—ї
групи відзначали достовірне збіль
шення EЗД ПА з (6,73 ± 2,68) до (9,12
± 2,71)% (p<0,001), тоді як в 1—й
групі цей показник майже не змі
нився. Отже, адекватне відновлення
ендотеліального пулу L—аргініну
сприяло нормалізації функціональ
ного стану ендотелію судин, змен
шенню гіпоксії та порушення мікро
циркуляції, що може асоціюватись з
пригніченням активності запально
го процесу в підшлунковій залозі та
зменшенням вираженості генералі
зованої запальної реакції. Тому на
наступному етапі досліджена ди
наміка активності запального про
цесу в групах хворих залежно від ви
ду інфузійної терапії.
Після госпіталізації у ВАІТ у хво
рих виявлене значне підвищення
рівня СРП у сироватці — до 105,3
[69,8; 147,2] мг/л (в нормі менше 6
мг/л ), ФНП—альфа — до 133,1 [78,9;
174,5] пг/мл, ІЛ—4 — до 21,5 [12,4;
29,8] пг/мл; у практично здорових
осіб — відповідно 4,16 [3,18; 5,27] та
8,05 [5,42; 11,4] пг/мл (р<0,001). У
хворих спостерігали виражену дис
цитокінемію з чітким прозапальним
вектором, про що свідчило значне
збільшення співвідношення рівня
ФНП—альфа / ІЛ—4 у порівнянні з
таким у здорових донорів — відпо
відно7,85 [3,82; 11,5] і 0,57 [0,35; 0,82].
Виявлені зміни свідчили про гене
ралізацію запального процесу на
етапах асептичного аутолізу та не
кробіозу підшлункової залози.
В умовах запалення внаслідок ак
тивації індуцибельної NO—синтази
збільшується споживання лейкоци
тами L—аргініну, і в циркуляторно
му руслі та тканинах підвищується
рівень NO та його метаболітів з про
запальними властивостями [4, 5]. Ви
никає питання, як введення L—аргі
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ніну впливатиме на перебіг ССЗВ в
умовах ГП. Виявилось, що інфузія
L—аргініну гідрохлориду не спри
чиняла додаткової прозапальної
стимуляції на ранніх етапах, про що
свідчила динаміка рівня гострофаз
них медіаторів у хворих за тяжкого
ГП. На 2 — 3—тю добу у хворих 2—ї
групи не спостерігали суттєвого
підвищення рівня СРП та ФНП—аль
фа у сироватці крові у порівнянні з
вихідним, на відміну від хворих 1—ї
групи. На 7—му добу у хворих 2—ї
групи відзначали більш суттєве зни
ження рівня СРП — на (18,7 ± 14,6)%,
ФНП—альфа — на (17,4 ± 10,2)% та
підвищення рівня ІЛ—4 — на (48,6 ±
18,5)% відносно вихідного у порів
нянні з динамікою цих показників у
хворих 1—ї групи.
На 7—у добу у хворих 2—ї групи
реєстрували більш значне зменшен
ня співвідношення рівня ФНП—аль
фа/ ІЛ—4 у порівнянні з таким у
1—й групі — відповідно на (52,4 ±
28,6) та (25,9 ± 15,4)% (р<0,05). В
інших дослідження також було по
казано, що введення L—аргініну не
підвищувало активність запальної
реакції при сепсисі [6], що, ймовір
но, пов'язане з ендотелійпротектив
ним та імуномодулюючим ефектами
цієї амінокислоти [5].
Динаміка функціонального стану
ендотелію та активності запального
процесу за різних схем лікування уз
годжувалась з динамікою тяжкості
СС ЗВ у хворих за тяжкого ГП. Часто
та поліорганної дисфункції у хворих
2—ї групи була достовірно меншою,
ніж у 1—й групі — відповідно 45,8 і
71,4% (р<0,05). Летальність напри
кінці дослідження була нижчою у
2—й групі, ніж у 1—й групі (від
повідно 29,4 та 37,7%), хоча різниця
недостовірна.
Отже, застосування L—аргініну
гідрохлориду у схемі інфузійної те
рапії сприяло підвищенню ефектив
ності васкулоендотеліальної під
тримки, зменшенню тяжкості гене
ралізованої запальної реакції, збере
женню функції підшлункової залози
та стримувало формування поліор
ганної недостатності / дисфункції.
Вивчення можливостей цілеспрямо
ваної корекції васкулоендотеліаль
них розладів на ранніх етапах ГП є
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перспективним напрямком подаль
ших досліджень.

ВИСНОВКИ
1. У хворих за тяжкого ГП виявля
ли підвищення рівня ендотеліну—1
у сироватці крові (у 2,39 разу), що
асоціювалося з зниженням ЕЗД ПА
(r=0,42; р<0,05). Включення в ком

плекс інтенсивної терапії L—
аргініну гідрохлориду забезпечува
ло зниження рівня ендотеліну—1 у
сироватці (в 1,3—1,4 разу) та змен
шення вираженості ендотеліальної
дисфункції, що асоціювалося з
підвищенням ефективності рідин
ної ресусцитації за тяжкого ГП.

2. У хворих за тяжкого ГП засто
сування L—аргініну гідрохлориду не
спричиняло прозапальної стиму
ляції на 2 — 3—тю добу і зумовлюва
ло достовірне зниження рівня СРП
та вираженості дисцитокінемії на
7—му добу на тлі стандартної інфу
зійної терапії.
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ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ КІСТОЗНИХ
УТВОРЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Б. Ф. Шевченко, О. М. Бабій, О. М. Татарчук, В. А. Макарчук,
О. П. Петишко, Н. В.Вінник
Інститут гастроентерології НАМН України, м. Дніпропетровськ

DIAGNOSTIC PECULIARITIES OF THE PANCREATIC CYSTS
CONTENT
B. F. Shevchenko, О. М. Babiy, О. М. Таtarchuk, V. А. Маkarchuk,
О. P. Petyshko, N. V. Vinnyk
Іnstitute of Gastroenterology, Dnipropetrovsk
підеміології ПК ПЗ при гос
трому (ГП) та хронічному
(ХП) панкреатиті присвячені
численні дослідження. Часто
та ПК ПЗ становить 5 — 16% — при
ГП, 20 — 40% — при ХП [1].
Кістозні пухлини (неоплазми)
ПЗ становлять найбільш гетероген
ну групу патологічних утворень до
броякісного, злоякісного та погра
ничного характеру. Вони станов
лять 10 — 15% усіх кістозних утво
рень ПЗ і 1 — 5% — її первинних пух
лин [1 — 3].
Ультразвукове дослідження (УЗД)
використовують для скринінгу насе
лення на наявність ПК ПЗ, комп'ю
терна томографія (КТ) з болюсним
підсиленням є методом вибору в
діагностиці кістозних утворень ПЗ
при ХП [4].
Та даних лише УЗД та КТ недо
статньо для диференційної діагнос
тики кістозних неоплазм і ПК ПЗ [5].
Тому, для диференційної діагности
ки кістозних новоутворень застосо
вують інвазивні методики.
Чутливість, специфічність і точ
ність тонкоголчастої аспіраційної
пункційної біопсії з цитологічним
дослідженням в діагностиці пато
логії ПЗ під EUS—контролем станов
лять відповідно 79,9, 98,8 та 86,5%,
УЗД — 77,9, 100 та 81,7%, КТ — 78,6,
100 та 82,0% [3].
Проте, є і більш песимістичні да
ні. Так, у спеціалізованих панкреато
логічних центрах чутливість цито
логічного дослідження вмісту кіст
ПЗ не перевищує 20 — 70%, у не
спеціалізованих — цей показник
може бути меншим [1, 2].

Е

Реферат
У 38 хворих, оперованих з приводу кістозних утворень підшлункової залози (ПЗ),
проведений ретроспективний аналіз результатів лабораторних досліджень вмісту
кіст та морфологічних досліджень біоптатів стінки кісти. За наявності зв'язку по%
рожнини кісти з протокою ПЗ активність α—амілази була у 3,9 разу більша,
(р<0,0001), ніж за відсутності такого зв'язку. Встановлені зміни профілю цитокінів,
зокрема, переважання рівня прозапальних цитокінів у вмісті незрілих псевдокіст
(ПК) ПЗ, підвищення рівня інтерлейкіну—6 (IЛ—6) в 1,8 разу (р<0,05), рівня про%
кальцитоніну — у 5 разів (р<0,05); у вмісті зрілих ПК ПЗ — переважання маркерів
фіброзування, збільшення вмісту TGF—β1 у 3,2 разу (р<0,05). Визначені найбільш
валідні за чутливістю, специфічністю і точністю показники вмісту кіст ПЗ у дифе%
ренційній діагностиці кістозних пухлин ПЗ.
Ключові слова: підшлункова залоза; псевдокіста; вміст кісти; кістозна пухлина;
діагностика.

Abstract
Retrospective analysis of the laboratory investigations results, concerning the cysts
content and morphological investigations of the cystic wall biopsies, were conducted in
38 patients, оperated on for pancreatic cystic formations. In presence of connection
between pancreatic duct and the pancreatic cyst content the α—аmilase activity was in
3.9 times bigger (р<0.0001), than in absence of such a connection. Changes in the
cytokines profiles were established, consisting of preponderance of the proinflamma%
tory cytokines level in content of immature pancreatic pseudocysts, the interleukin—6
(IL—6) level raising in 1.8 times (р<0.05) and level of procalcitonin — in 5 times
(р<0.05); in the mature pancreatic pseudocysts content — preponderance of the fibro%
sis formation markers, and the TGF—β1 content — in 3.2 times (р<0.05). Most valid
indices of the pancreatic cysts content, concerning sensitivity, specificity and accura%
cy, were determined for conduction of differential diagnosis of pancreatic cystic
tumors.
Keywords: pancreatic gland; pseudocyst; cystic content; cystic tumor; diagnosis.

За даними літератури, ХП з ПК
ПЗ супроводжується підвищенням
рівня ІЛ—6 та TGF—β1 у сироватці
крові та вмісті кіст, що корелює з
збільшенням вмісту прокальци
тоніну [6]. Інші автори встановили
залежність вмісту цитокінів від сту
пеня зрілості та вираженості запаль
них змін у стінках кістозних утво
рень ПЗ. Відзначене збільшення
вмісту TNF—α та ІЛ—6 в тканині
пухлин ПЗ [7].
Дані, опубліковані в літературі,
щодо діагностичної цінності визна
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чення онкомаркерів у пунктаті
вмісту кісти неоднозначні. Визнача
ли онкомаркери РEA, CA 72—4, CA
125, CA 19—9, CA 15—3. Найбільш
достовірним було визначення рівня
РEA щодо диференціювання зло
якісного ураження ПЗ (чутливість
73%, специфічність 84%, точність
79%) [8].
Подальше вивчення вмісту кіст
ПЗ за допомогою соноінтервен
ційної тонкоголкової пункції та
зіставлення отриманих результатів з
даними морфологічних досліджень
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кістозних утворень дозволить виз
начити основні критерії для обгрун
тованого вибору методу хірургічно
го лікування хворих.
Мета роботи: визначити діагнос
тичні особливості вмісту кістозних
утворень ПЗ при ХП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений ретроспективний
порівняльний аналіз з використан
ням біохімічних, імунологічних,
мікробіологічних та морфологіч
них досліджень вмісту кіст ПЗ у 38
хворих, оперованих у відділенні
хірургії органів травлення. Чоловіків
було 29 (76,3%), жінок — 9 (23,7%).
Вік хворих від 35 до 56 років, у се
редньому (47,3 ± 2,33) року.
Для морфологічного досліджен
ня біоптати кістозних утворень ПЗ,
отримані під час операції, фіксували
у 10% розчині нейтрального фор
маліну, зневоднювали в спиртах
висхідної концентрації та заливали
в парафін. Гістологічні зрізи товщи
ною 3 — 5 мкм фарбували гематок
силіном та еозином, за Маллорі в
модифікації Слінченко, вивчали за
допомогою мікроскопа XSP—139TP.
Для аспіраційної біопсії викорис
товували голки Chiba (G18—22)
фірми "BARD"; для дренування за
Сельдингером — спеціальні полі
етиленові трубки діаметром 2,4 —
2,7 мм з мультиперфорованим зігну
тим у вигляді "pig tail" кінцем, для
дренування з "стилет—катетером" —
одноразовий набір фірми "RUSHE".
За даними біохімічних дослід
жень вмісту кістозних утворень ПЗ
визначали активність панкреатич
них ферментів — α—амілази (набір
фірми "Фелісит—діагностика"), ліпа
зи — за методом Логінова, трипсину
— за Ерлангером в модифікації Ша
тернікова.
Також визначали рівень рН,
бікарбонатів, глікопротеїнів та їх
складових — сіалових кислот, гексо
замінів (ГА) та фукоз [9]. Вуглевод
но—білкові компоненти сполучної
тканини оцінювали за вмістом ГА.
Імунологічні дослідження вмісту
кістозних утворень ПЗ проводили за
допомогою імуноферментного ме
тоду. Рівень TGF—β1 визначали з ви
користанням тест—набора фірми
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"DRG International Inc." (Німеччина).
Концентрацію IЛ—6, IЛ—10, TNF—
α, прокальцитоніну, РЕА та СА 19—9
визначали з використанням тест—
систем ЗАО "Вектор—бест" (Ново
сибірськ) за рекомендаціями вироб
ника.
Під час проведення мікробіоло
гічних досліджень вмісту кістозних
утворень ПЗ використовували по
живні середовища: щільні — Ендо,
5% кров'яний агар, Чистовича, Енте
рококагар; рідкі — середовище для
контролю стерильності. На щільні
поживні середовища досліджуваний
матеріал засівали за методом Голда
(метод секторних посівів).
Всі вихідні показники вводили у
базу даних, побудовану за допомо
гою електронних таблиць Microsoft
Excel. Статистична обробка резуль
татів проведена за методами варіа
ційної статистики, реалізованими
стандартним пакетом прикладних
програм SPSS 13.0 for Windows. Для
статистичного аналізу даних вико
ристовували дескриптивну статис
тику.
Для оцінки діагностичної ефек
тивності показників використовува
ли RОС—аналіз з визначенням пло
щі під ROC—кривою (AUC). Викори
стовуючи порогові значення, обчис
лювали чутливість, специфічність,
позитивну і негативну прогностич
ну цінність. При ROC—аналізі показ
ників обирали оптимальні порогові
значення для максимальної суми
чутливості і специфічності.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними морфологічних до
сліджень біоптатів стінки кісти ПЗ
хворі розподілені на дві групи: у 28
(73,7%) пацієнтів (I група) виявлені
ПК ПЗ, у 10 (26,3%) пацієнтів (ІІ гру
па) — кістозні пухлини ПЗ. Пацієнти
І групи розподілені на дві підгрупи:
ІА підгрупа — 16 (42,1%) пацієнтів з
зрілими ПК ПЗ, ІБ підгрупа — 12
(31,6%) пацієнтів з незрілими ПК ПЗ.
За даними цитологічного дослід
ження вмісту кістозних утворень ПЗ,
у пацієнтів І групи виявлені нейт
рофільні гранулоцити, макрофаги,
еритроцити, лейкоцити, кубічний
епітелій; у хворих ІІ групи — муци
нозний епітелій, нейроендокринні

клітини, атипові клітини, призма
тичний епітелій. Гетерологічні еле
менти, характерні для пухлин різно
го ступеня диференціювання (на
самперед, наявність муцину в
епітеліальних клітинах), є важливою
ознакою, що дозволяє діагностувати
майже 50% всіх кістозних пухлин.
Запальна інфільтрація (нейт
рофільні гранулоцити, макрофаги),
а також вільні еритроцити у вмісті
кіст є характерними ознаками, що
супроводжують формування ПК ПЗ,
нейроендокринні клітини харак
терні для групи кістозних пухлин.
З іншого боку, наявність кубічно
го епітелію проток ПЗ, що свідчить
про їх руйнування під час утворення
ПК ПЗ, виявлене лише в одному спо
стереженні, у ІІ групі в одному спос
тереженні виявлений призматич
ний епітелій, більш характерний для
жовчних проток. Це підтверджує до
сить низьку прогностичну цінність
цитологічного дослідження в дифе
ренційній діагностиці пухлинних і
непухлинних утворень ПЗ за дани
ми вмісту кіст.
Активність α—амілази у вмісті
кіст ПЗ у пацієнтів І групи була на
79% вищою, ніж у ІІ групі (p<0,001). У
вмісті зрілих ПК ПЗ активність α—
амілази була на 111% вищою, ніж у
незрілих ПК ПЗ (p<0,001). Підви
щення активності α—амілази в І гру
пі є свідченням деструкції парен
хіми ПЗ і непрямою ознакою зв'язку
протоки ПЗ з порожниною ПК.
За даними ретроспективного
аналізу вмісту кіст у хворих, оперо
ваних з приводу кістозної транс
формації ПЗ, α—амілаза є найбільш
чутливим біохімічним маркером,
що підтверджує зв'язок порожнини
кісти з протокою ПЗ. За наявності
такого зв'язку її активність була у 3,9
разу вища (р<0,0001), ніж за його
відсутності — відповідно 8346,2
г/(год × л) і 2087,7 г/(год × л). За да
ними ROC—аналізу, активність α—
амілази є найбільш достовірним
маркером зв'язку порожнини кісти з
протокою ПЗ (AUC = 0,948; 95% ДІ
0,792—0,996; р<0,0001). Порогове
значення показника, вище якого
діагностували зв'язок кісти з прото
кою ПЗ, становило понад 2783
г/(год × л). Чутливість, специфіч
ність, PPV, NPV і точність становили
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Òàáëèöÿ 1.

Äàí³ á³îõ³ì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ âì³ñòó ê³ñòîçíèõ óòâîðåíü ÏÇ

Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
²À
²Á
(n=16)
(n=12)

²
(n=28)

²²
(n=10)

á–àì³ëàçà, ã/(ãîä × ë)
8135,89 ± 1520,72
10352,42 ± 2376,7
4911,84 ± 824,64?
1743,09 ± 438,74*
Ë³ïàçà, íìîëü/(ñ × ë)
38,36 ± 8,78
37,31 ± 12,31
39,79 ± 12,87
28,17 ± 4,41
Òðèïñèí, ìêìîëü/(ìë × õâ)
26,08 ± 5,94
29,20 ± 9,82
22,39 ± 6,15
10,78 ± 3,55*
Á³êàðáîíàòè, ìîëü/ë
74,23 ± 15,77
67,32 ± 13,13
84,59 ± 33,91
172,45 ± 23,62*
Ïðèì³òêà.
Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: * – ó ² ãðóï³ (ð<0,05, ð<0,001; ? – ó ²À ï³äãðóï³ (ð<0,001).
Òå æ ó òàáë. 3.

Òàáëèöÿ 2.

Ð³âåíü öèòîê³í³â, ïðîêàëüöèòîí³íó, îíêîìàðêåð³â ó âì³ñò³ ê³ñòîçíèõ óòâîðåíü ÏÇ

Ïîêàçíèê

IË–6, ïã/ìë
IË–10, ïã/ìë
TNF–á, ïã/ìë
TGF–β1, ïã/ìë
Ïðîêàëüöèòîí³í, íã/ìë
ÐÅÀ, íã/ìë
ÑÀ 19–9, Îä/ìë

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, Me (Q1; Q2)
²À
²Á
(n=16)
(n=12)

²
(n=28)

83,20 (19,4; 250,6)
34,40 (20,15; 49,4)
18,65 (2,65; 89,50)
2342,50 (763,8; 7921,3)
0,025 (0,01; 0,18)
24,73 (4,9; 62,2)
94,95 (87,4; 230,6)

відповідно 93,75, 83,33, 88,2, 90,9 і
89,3%.
Активність ліпази і трипсину та
кож була вищою у вмісті кіст ПЗ у
пацієнтів І групи відповідно на 27%
(p>0,05) та 59% (p<0,05) у порів
нянні з такою у ІІ групі. Проте, ці по
казники у вмісті зрілих та незрілих
ПК ПЗ вірогідно не різнилися
(p>0,05).
Рівень бікарбонатів у вмісті кіст
ПЗ у хворих ІІ групи був на 132% ви
щим, ніж у І групі (p<0,001); у вмісті
незрілих ПК ПЗ — на 26% вищим
(p>0,05), ніж зрілих ПК ПЗ (табл. 1).
рН вмісту кіст у хворих ІІ групи
становив 8,20 ± 0,10, що на 4% пере
вищувало такий у хворих І групи —
7,86 ± 0,14 (p<0,05). Тобто, в кісто
зних пухлинах вірогідно лужний
вміст. Встановлений прямий коре
ляційний зв'язок між рН та рівнем
бікарбонатів у вмісті кістозних пух
лин (r=0,90; р<0,001).
У хворих І і ІІ груп рівень гліко
протеїнів — відповідно (0,10 ± 0,01) і
(0,09 ± 0,01) мг/мл та сіалових кис
лот — (0,49 ± 0,07) і (0,47 ± 0,06)
ммоль/л вірогідно не різнився (р>
0,05).
Рівень фукоз у вмісті кіст ПЗ у
хворих ІІ групи становив (1,05 ±
0,31) ммоль/л, що на 62% менше
(p<0,05), ніж у І групі — (2,76 ± 0,54)
ммоль/л.

77,2 (18,6; 343,8)
36,4 (12,8; 55,4)
18,9 (8,25; 83,4)
2510 (1087,5; 6722,5)
0,02 (0,01; 0,13)
19 (4,4; 56,5)
83,7 (44,1; 231,1)

141,6 (83,2; 200)
22,5 (22,5; 40,6)
27,3 (0,6; 96,2)
790 (755; 12570)?
0,1 (0,01; 0,2)?
30,5 (4,8; 75,2)
108,5 (63,7; 179,8)

Рівень ГА у вмісті кіст ПЗ хворих І
групи становив (1,50 ± 0,29)
ммоль/л і був на 37% вище (p<0,05),
ніж у ІІ групі — (0,94 ± 0,09) ммоль/л.
За даними кореляційного аналі
зу, в І групі встановлено обернену за
лежність між рН та рівнем глікопро
теїнів (r=—0,80; р<0,05) внаслідок
зміни вмісту його складових — фу
коз (r=—0,69; р<0,05) і ГА (r=—0,90;
р<0,05).
Таким чином, вміст кістозних
пухлин ПЗ має на 4% (p<0,05) біль
ший рівень рН та на 132% (р<0,01)
вищий рівень бікарбонатів у порів
нянні з таким ПК ПЗ.
У вмісті кіст у хворих І групи
рівень глікопротеїнів мав тенденцію
до збільшення, був в 1,2 разу вищий
(р>0,05), ніж у хворих ІІ групи,
внаслідок підвищення рівня його
складових — фукоз — у 2,5 разу
(p<0,05), ГА — в 1,6 разу (p<0,05).
Рівень цитокінів у вмісті кісто
зних утворень ПЗ наведений у табл.
2.

ВИСНОВКИ
1. Активність α—амілази у вмісті
ПК ПЗ на 79% вище, ніж у кістозних
пухлинах (p<0,001), у вмісті зрілих
ПК ПЗ — на 111% вище, ніж у незрі
лих (p<0,001). За наявності зв'язку
порожнини кісти з протокою ПЗ ак
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²²
(n=10)
?

22,6 (6,0; 247,8)
3,1 (2,4; 7,4)*
3,8 (2,6; 14,7)*
915 (500; 8680)
0,02 (0,01; 0,1)
75,5 (3,2; 116,4)*
192,4 (26,2; 432,4)*

тивність α—амілази в 3,9 разу вище
(р<0,0001), ніж за відсутності такого
зв'язку (чутливість, специфічність і
точність відповідно 93,75, 83,33 і
89,3%).
2. Встановлені порушення ци
токінового ланцюга імунітету з пе
реважанням рівня прозапальних ци
токінів у вмісті незрілих ПК ПЗ, в то
му числі підвищення рівня IЛ—6 в
1,8 разу (чутливість, специфічність і
точність відповідно 83,3, 80,0 і
81,8%); прокальцитоніну — у 5,0 ра
зів (р<0,05); у вмісті зрілих ПК ПЗ —
з переважанням маркерів фіброзу
вання, тобто, зрілості, збільшення
рівня TGF—β1 в 3,2 разу (чутливість,
специфічність і точність відповідно
88,9, 71,43 і 81,3%).
3. Визначені найбільш валидні за
чутливістю, специфічністю і точні
стю показники вмісту кіст ПЗ в ди
ференційній діагностиці кістозних
пухлин: рН — відповідно 87,5, 80,0 і
82,6%; бікарбонатів — 73,3, 60,0 і
69,6%; фукози — 75,0, 86,7 і 82,6%;
IЛ—10 — 73,3, 75,0 і 78,3%; TNF—α —
75,0, 73,3 і 73,9%; РЕА — 62,5, 80,0 і
78,3%.
4. За даними бактеріологічного
дослідження, частота мікробного за
бруднення зрілих, незрілих ПК ПЗ
та кістозних пухлин була майже од
наковою — до 40%.
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ВИБІР СПОСОБУ АЛОПЛАСТИКИ СКЛАДНИХ ДЕФЕКТІВ
ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН
Р. Б. Лисенко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

THE CHOICE OF ALLOPLASTY METHOD FOR COMPLEX
DEFECTS OF ABDOMINAL WALL, DEPENDING ON THEIR
LOCALIZATION AND MORPHOLOGICAL CHANGES
R. B. Lysenko
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
станнім часом дослідники
широко використовують
термін "складні дефекти че
ревної стінки" (СДЧС). Про
відними параметрами у його визна
ченні є: розміри, поширення, ло
калізація дефекту [1 — 7].
Суттєве значення у досягненні
хороших результатів хірургічного
лікування СДЧС має адекватний
вибір способу алопластики. Жодне
хірургічне захворювання немає та
кої кількості способів пластики, їх
модифікацій, як СДЧС [2, 4, 7].
Основною проблемою сучасної
герніології є складність правильно
го вибору способу пластики. Немає
єдиних рекомендацій щодо варіанту
розташування імплантатів при за
критті СДЧС [1, 2, 4, 7]. Хірургічний
стандарт при усуненні СДЧС ба
зується виключно на стабілізації ЧС
шляхом імплантації сітки в один з її
шарів [7]. Алопластика ЧС за Rives—
Stoppa є одним з найбільш пошире
них способів, що використовують в
сучасній герніології і вважають "зо
лотим стандартом" при алопластиці
СДЧС серединної локалізації [4, 7].
Більшість дефектів ЧС можна усуну
ти за допомогою одного з класич
них методів, проте, найбільш склад
ні, особливо нетипової локалізації, з
вираженими морфологічними змі
нами ЧС, не можуть бути закриті за
стандартними методами, потребу
ють спеціального підходу.
Актуальність проблеми зумовле
на збільшенням кількості пацієнтів,
яким показана реконструкція ЧС з
приводу СД [1, 3 — 7].

О

Реферат
Проаналізовані результати хірургічного лікування 360 хворих, яким з приводу
складних дефектів (СД) черевної стінки (ЧС) здійснена алопластика за період
2005—2015 рр. Вибір способу алопластики був індивідуальним і залежав від роз%
ташування дефекту, його розмірів, форми, стану тканин ЧС, можливості їх зведен%
ня без суттєвого натягу, вірогідності виникнення післяопераційних ускладнень.
Впровадження диференційованого підходу щодо вибору способу алопластики з
приводу СДЧД сприяло поліпшенню результатів лікування пацієнтів.
Ключові слова: черевна стінка; складні дефекти; алопластика.

Abstract
Results of surgical treatment of 360 patients, to whom in the 2005 — 2015 yrs period
alloplasty was performed for complex defects (CD) of abdominal wall (AW), were ana%
lyzed. The alloplasty method was individualized and depended on the defect localiza%
tion, its dimensions, form, the AW tissues state, possibility of their closure without
resulting essential tension, likelihood of postoperative complications occurrence.
Introduction of differentiated approach, concerning the choice of the alloplasty method
for the AW CD closure, had promoted improvement of the patients treatment results.
Keywords: abdominal wall; complex defects; аlloplasty.

Метою дослідження було визна
чення ефективності вибору способу
алопластики СДЧС залежно від їх ло
калізації та морфологічних змін.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У хірургічній клініці 1—ї МКЛ
Полтави за період з 2005 по 2015 р.
оперовані 360 хворих з приводу
СДЧС. Жінок було 309 (85,8%), чо
ловіків — 51 (14,2%). Вік хворих у се
редньому 61 рік.
Тривалість захворювання від 2
міс до 47 років, у середньому 6,5 ро
ку. Тривало носили бандаж 57% хво
рих, що, як правило, зумовлювало
більш виражені рубцеві зміни тка
нин ЧС.
За міжнародною класифікацією
(EHS), серединна локалізація дефек
ту ЧС (M) діагностована у 306 (85%)
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хворих, бічна (L) — у 31 (8,6%), з них
у 17 — L3, комбінована (ML) — у 23
(6,4%). Дефекти M1 — M3 виявлені у
96 (31,4%) хворих, M3 — M4 — у 82
(26,8%), M4 — М5 — у 73 (23,8%). У 55
(18,0%) пацієнтів СДЧС був пошире
ний — M1 — М5. У 57 (15,8%) хворих
виявлені 2 дефекта ЧС і більше. За
розмірами основного дефекту: W1
відзначений у 103 (28,6%) хворих,
W2 — у 188 (52,2%), W3 — у 69
(19,2%). Супутній діастаз прямих
м'язів живота виявлений у 179 (49,7)
пацієнтів, в тому числі 1 ступеня — у
88, 2 ступеня — у 74, 3 ступеня — у
17. Деформація ЧС, що потребувала
хірургічної корекції, відзначена у
267 (74,2%) пацієнтів. Супутні захво
рювання діагностовані у 258 (71,7%)
пацієнтів, переважно серцево—су
динної системи, органів дихання,
цукровий діабет.
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вибір способу алопластики зале
жав від розташування дефекту, його
розмірів, форми, стану тканин ЧС,
можливості їх зведення без суттєво
го натягу, вірогідності виникнення
післяопераційних ускладнень. У
кожного хворого намагалися по
можливості відновити змінену ана
томію ЧС, її функцію.
Суттєве значення для вибору ме
тоду пластики мала локалізація де
фекту у зв'язку з відмінністю ана
томічної будови ЧС, простору для
імплантації в різних її частинах.
З приводу СДЧС алопластика on
lay здійснена у 3 (0,8%) пацієнтів, sub
lay — у 289 (80,3%), sub lay—in lay — у
38 (10,6%), in lay — у 3 (0,8%), у мо
дифікації Ramirez — у 4 (1,1%), інтра
абдомінальна — у 2 (0,6%), комбіно
вана — у 21 (5,8%).
Методику надапоневротичного
розташування імплантата (техно
логія on lay) використовували під
час планових операцій як вимуше
ний варіант лише за серединної ло
калізації СДЧС, наявності адекватно
го доступу до апоневрозу (поперед
ньо виконана дерматоліпектомія),
відсутності натягу при зіставленні
країв дефекту, за необхідності змен
шити тривалість і травматичність
операції у хворих за підвищеного
операційно—анестезіологічного
ризику.
У більшості (80,3%) пацієнтів за
стосовано методику sub lay: у 3
(1,0%) — з субапоневротичним, в 11
(3,8%) — міжм'язовим, у 212 (73,4%)
— ретромускулярним, у 36 (12,5%) —
ретромускулярно—преперитоне
альним, у 27 (9,3%) — преперитоне
альним розташуванням імплантата.
За наявності серединних де
фектів імплантат намагалися розта
шувати у проміжку між прямими
м'язами живота і задніми листками
їх піхв. Здійснювали максимально
можливу транспозицію прямих м'я
зів живота з відновленням білої лінії
— у 294 (81,7%) пацієнтів.
При мобілізації ретромускуляр
ного простору в підчеревній ділянці
за дугоподібною лінією зникає задня
апоневротична стінка прямих м'язів
живота і відкривається преперито
неальний простір. За поширених се
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рединних СДЧС M2 — М5 імплантат
у верхній частині дефекту розташо
вували між прямими м'язами живота
і задніми листками їх піхв, а в
нижній — між прямими м'язами жи
вота і очеревиною, тобто, ретромус
кулярно—преперитонеально.
За наявності серединних де
фектів W3, коли при зведенні країв
дефекту під час операції внутріш
ньочеревний тиск (ВЧТ) підвищу
вався понад 12 мм рт. ст., застосову
вали варіант алопластики з частко
вим розташуванням імплантата рет
ромускулярно та неповним при
криттям його передніми листками
апоневрозу прямих м'язів живота по
центру дефекту з застосуванням
"bridging—technique", що ми назива
ли методикою sub lay—in lay. Для
цього зшивали з мінімальним натя
гом передні листки піхв прямих
м'язів живота тільки по верхньому і
нижньому краям дефекту з форму
ванням діастазу країв центральної
частини рани до 5 см, що дозволяло
підвищити "радикальність" операції
та зменшити частоту післяопе
раційних ускладнень.
Для підвищення надійності ало
пластики, зменшення ризику виник
нення рецидивів при хірургічному
лікуванні великих СДЧС за методи
кою sub lay використовували ім
плантати більшої площі з транс
фасціальною фіксацією та дозуван
ням натягу, що виключало зміщення,
скручування сітки.
Для з'єднання без значного натя
гу країв дефектів W3 під час алопла
стики здійснювали їх додаткову
мобілізацію за оригінальними мето
диками.
У 5 (1,4%) хворих з серединними
дефектами ЧС W3 застосований
спосіб пластики (пат. України 51418
від 12.07.10), що передбачав роз'єд
нання апоневротичних частин
внутрішнього косого та поперечно
го м'язів живота у ділянці півмісяце
вої лінії латерально, що дозволяло
мобілізувати, зблизити краї дефекту
та імплантувати поліпропіленову
(ПП) сітку достатніх розмірів рет
ро—міжмускулярно з її транс
фасціальною фіксацією.
Способи алопластики ЧС у поєд
нанні з компонентною сепарацією
й імплантацією сітки виконували

при дефектах W3, вираженій лате
ралізації прямих м'язів живота. Для
збільшення об'єму черевної порож
нини за умови збереження нормаль
ного ВЧТ, максимального зближен
ня країв прямих м'язів живота, як до
повнення до основного виду ало
пластики, у 4 (1,1%) пацієнтів вико
ристаний принцип Ramirez. Моди
фікована методика операції Ramirez
(варіант 1 за Я. П. Фелештинським
[4]) застосована у 2 (0,6%) хворих,
передбачала розділення з обох боків
апоневротичних частин зовнішньо
го від внутрішнього косого м'яза жи
вота, внаслідок чого прямі м'язи жи
вота зміщувалися медіально до сере
динної лінії до 10 см.
За неможливості виконання ра
дикальної операції здійснювали па
ліативну корекцію. В 1 (0,3%) хворо
го з гігантським дефектом W3, над
мірно розвиненою підшкірною кліт
ковиною ЧС, підвищенням ВЧТ і за
відсутності умов використання влас
них тканин для повного відмежуван
ня ПП сітки від вільної черевної по
рожнини застосований великий
сальник. В 1 (0,3%) хворого для за
криття гігантського СДЧС ПП ім
плантат розташували в in lay — пози
ції між двома клаптями з грижового
мішка, що фіксували до країв дефек
ту.
Основний момент преперитоне
альної алопластики передбачає пре
парування, мобілізацію очеревини
та формування адекватного просто
ру для імплантації позаду м'язово—
апоневротичного шару ЧС.
Недоліками цього способу є те,
що очеревина в певних ділянках ЧС
стоншена і при мобілізації часто
рветься, а контакт ПП сітки з кишеч
ником неприпустимий у зв'язку з
можливим утворенням кишкових
нориць.
У зв'язку з вираженими анато
мо—морфологічними змінами в
ділянці дефекту ЧС (порушення ана
томічних відносин, рубцеві зміни
тканин), розташування імплантатів
у преперитонеальному просторі
можливе не завжди. Тому у 2 (0,6%)
пацієнтів з СДЧС (в 1 — з локаліза
цією M3—M5, в 1 — L2) з метою ство
рення оптимального об'єму черев
ної порожнини та надійного за
криття дефекту ЧС імплантат розта
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шований інтраперитонеально (ме
тодика IPOM).
При локалізації дефекту M1 вико
ристовували алопластику ЧС з роз
ташуванням імплантата преперито
неально, його верхній край фіксува
ли до груднини і ребрових дуг. Якщо
верхній край дефекту був рубцево—
змінений, ригідний, препарували
ретромускулярний простір до реб
рових дуг, розсікали задній листок
піхви прямого м'яза живота попе
речно з обох боків, мобілізували
преперитонеальний простір, обе
режно відшаровуючи пристінкову
очеревину до 4 — 5 см. У створеному
в такий спосіб "ложі" розташовували
імплантат, фіксували його по верх
ньому краю до мечоподібного
відростка та країв ребер.
При алопластиці з приводу де
фектів підчеревної ділянки M4 — M5
найбільших можливостей щодо де
формації
сполучнотканинних
структур досягали шляхом одномо
ментної деформації поверхневого
(виконання абдомінопластики) та
глибокого тканинних комплексів
(роз'єднання анатомічних компо
нентів), фіксації імплантата до
опорних структур пахвинного фас
ціального вузла та окістя лобкової
кістки, надійного закриття дефекту
ЧС W2—W3.
Міжм'язове розташування ім
плантата застосовували під час хі
рургічного лікування низьких підче
ревних (M5) або бічних (L) СДЧС.
При низьких серединних підче
ревних дефектах M4—M5, розташо
ваних нижче дугоподібної лінії, у
зв'язку з анатомічними особливос
тями цієї ділянки (відсутність задніх
листків піхв прямих м'язів живота),
коли очеревина стоншена, прорізу
валася під час зшивання, у 3 (0,8%)
пацієнтів застосований спосіб (пат.
України 66677 від 10.01.12), що пе
редбачав роз'єднання пірамідаль
них та прямих м'язів живота, пе
реміщення пірамідальних м'язів жи
вота донизу, зшивання їх разом з
очеревиною для укріплення задньої
стінки. Далі імплантували ПП сітку,
яку розташовували між пірамідаль
ними та прямими м'язами живота,
фіксували медіально до лобкового
симфізу, латерально — до лобкових

горбків та клубово—лобкових шля
хів.
Дефекти бічної локалізації (L)
спостерігали у 31 (8,6%) пацієнта, в
тому числі L1 — у 5 (1,4%), L2 — у 3
(0,8%), L3 — у 17 (4,7%), L4 — у 6
(1,7%).
При лікуванні СДЧС, розташова
них у бічних ділянках живота,
обов'язково відновлювали анатомо
—функціональну цілісність ЧС, зва
жаючи на різну спрямованість воло
кон структур, що зшивали, надій
ність алопластики підсилювали
шляхом фіксації імплантата до
опорних структур, зокрема, окістя
клубової кістки, VII—X ребер, попе
речних відростків хребців, пахвин
ної зв'язки; медіально — апоневро
тичних тканин у зоні півмісяцевої
лінії; за більш поширених дефектів
— білої лінії живота.
Хірургічне лікування дефектів у
підребрових ділянках (у 5 хворих)
проводили так: здійснювали доступ,
мобілізували очеревину разом з по
перечним м'язом живота від внут
рішнього косого м'яза живота від
країв дефекту на ширину 6—8 см до
опорних тканин. Після зашивання
пристінкової очеревини разом з по
перечним м'язом живота формували
простір для імплантата. Імплантат
розташовували міжмускулярно, фік
сували його до опорних структур:
окістя Vl — Х ребер — зверху та лате
рально, трансфасціальними швами
— знизу між внутрішнім та зовніш
нім косими м'язами живота, через
м'язово—апоневротичні тканини в
ділянці прямих м'язів живота —
медіально.
В 11 пацієнтів з дефектами, що
виникли після апендектомії, після
виконання доступу мобілізували
очеревину від м'язово—апоневро
тичних країв дефекту на ширину 6—
8 см до опорних тканин. Після заши
вання пристінкової очеревини фор
мували преперитонеальний про
стір. ПП сітку індивідуального роз
міру імплантували преперитонеаль
но, фіксували медіально — окреми
ми трансфасціальними швами через
м'язово—апоневротичні тканини в
ділянці прямих м'язів живота, по
нижньому краю — до затокової
зв'язки та окістя клубової кістки, ла
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терально — до клубово—лобкових
шляхів [3].
Підапоневротичне розташуван
ня імплантата застосовували під час
хірургічного лікування бічних де
фектів, що частіше утворювалися
після апендектомії та за виражених
рубцевих змін пристінкової очере
вини, що унеможливлювало її мобі
лізацію. Особливістю такої операції
було те, що після здійснення доступу
мобілізували апоневроз зовнішньо
го косого від внутрішнього косого
м'яза живота з країв дефекту на ши
рину 6—8 см до опорних тканин.
Після пошарового зашивання при
стінкової очеревини з поперечним
м'язом та внутрішнього косого м'яза
живота ПП сітку індивідуального
розміру імплантували під апоневроз
зовнішнього косого м'яза живота й
фіксували по периметру окремими
трансфасціальними швами, лате
рально — до окістя клубової кістки.
У 5 пацієнтів за наявності бічних
дефектів, що виникли після люмбо
томії та в 1 — травми після виконан
ня доступу пристінкову очеревину
широко відшаровували від країв де
фекту до опорних структур. Після
закриття черевної порожнини ім
плантат відповідних розмірів розта
шовували преперитонеально й фік
сували окремими швами до задньої
стінки піхви прямого м'яза живота
— медіально, клубового гребеня, по
перечних відростків хребців та
окістя XII ребра — латерально [3].
У деяких хворих з СДЧС попере
ково—бічної локалізації очеревина
була стоншена, рубцево—деформо
вана, щільно зрощена з прилеглими
м'язами. У 2 (0,6%) пацієнтів її мобі
лізація в цій зоні виявилася невда
лою, прорізувалася при спробі зши
вання. У них застосований оригіна
льний спосіб (пат. України 72758 вiд
27.08.12). Після виконання доступу
здійснювали анатомічне роз'єднан
ня внутрішнього косого та попереч
ного м'язів живота від краю дефекту
до клубового гребеня — донизу, апо
неврозу ділянки півмісяцевої лінії —
медіально, хрящових частин ІX — X
ребер — доверху, попереково—
спинної фасції та окістя XІ — XІІ ре
бер — латерально. Зшивали краї по
перечного м'яза живота разом з оче
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ревиною. ПП сітку відповідного
розміру розташовували між попе
речним та внутрішнім косим м'яза
ми живота у попереково—бічній
ділянці. Фіксували сітчастий імплан
тат до клубового гребеня — знизу,
апоневрозу ділянки півмісяцевої
лінії — медіально, хрящових частин
ІX — X ребер — зверху, попереко
во—спинної фасції та окістя XІ — XІІ
ребер — латерально.
Особливістю дефектів (L2), що
виникли після параректального роз
різу Леннандера, є локалізація в
ділянці півмісяцевої лінії, що є слаб
ким місцем ЧС. Специфічна ана
томія цієї зони унеможливлює за
стосування стандартної алопласти
ки за методикою sub lay. У 3 (0,8%)
пацієнтів застосований спосіб (пат.
України 51929 від 10.08.10), що пе
редбачав анатомічне роз'єднання
апоневротичних частин внутріш
нього косого та поперечного м'язів
живота у ділянці півмісяцевої лінії
латерально, зшивання апоневротич
ної частини поперечного м'яза жи
вота та заднього листка піхви пря
мого м'яза живота разом з очереви
ною. ПП сітку розташовували під
прямим м'язом живота — медіально
та між внутрішнім косим та попе
речним м'язами живота — латераль
но й фіксували її трансфасціальни
ми швами.
Під час хірургічного лікування
пацієнтів з стомою, що ускладнила

ся формуванням параколостомного
дефекту, слід вирішувати не тільки
проблему відновлення безперерв
ності кишки, а й забезпечення на
дійного закриття СДЧС, що утворив
ся після видалення колостоми. У
поєднанні з алопластикою бічної
ділянки ЧС в 1 (0,3%) пацієнта здій
снене закриття колостоми з десцен
допроктостомією, в 1 (0,3%) — ре
конструктивне зведення сигмо
подібної ободової кишки в канал
відхідника (операція Cоаве). В 1
(0,3%) хворого при поєднанні пара
колостомного
та
серединного
(післяопераційного) дефектів після
закриття колостоми застосовано
методику їх одночасного закриття
однією сіткою, індивідуально змоде
льованою за розміром та імпланто
ваною ретро—міжмускулярно [3].
При дефектах серединної чи ла
теральної локалізації у поєднанні з
пахвинною грижею здійснювали
одночасно алопластику ЧС з закрит
тям усіх дефектів. Для цього викори
стовували імплантати індивідуаль
ної форми та розміру. Так, в 1 (0,3%)
пацієнта з СДЧС M4—М5 W2 та
двобічною пахвинною грижею здій
снено одномоментну алопластику
ЧС одним імплантатом з застосуван
ням методики sub lay та елементів
способу Stoppa. ПП сітку розташову
вали ретро— преперитонеально.
Закриття поєднаних дефектів,
особливо на місці кутових розрізів,

виконували одним імплантатом
індивідуальної форми, що розташо
вували відповідно до анатомічних
особливостей зони алопластики.
Тривалість операції становила у
середньому 160 хв, довжина дефекту
— 23,5 см, ширина — 11,5 см, площа
— 270 см2, площа сітки — 440 см2.
Наприкінці операції в рану
завжди встановлювали силіконові
дренажі, здійснювали активну аспі
рацію виділень. Після операції знач
ну увагу приділяли профілактиці ус
кладнень. Дренажі видаляли на 3 —
4—ту добу, шви знімали на 7 — 14—
ту добу.
Використання диференційова
ного підходу дозволило не тільки
надійно закрити різноманітні за ло
калізацією та розмірами дефекти, а
й зменшити частоту післяоперацій
них ускладнень: серома виникла в
11 (4,0%) хворих, підшкірний сероз
ний інфільтрат — у 5 (1,8%), на
гноєння рани — у 2 (0,7%), абдоміна
льний компартмент синдром — у 4
(1,5%), абсцес ЧС — в 1 (0,4%), ліга
турна нориця — у 3 (1,1%), рецидив
— у 4 (1,5%).
Отже, знання анатомічних, мор
фологічних особливостей дефекту,
застосування індивідуального дифе
ренційованого підходу під час вибо
ру способу алопластики ЧС забезпе
чило покращення результатів ліку
вання хворих.
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астосування візуалізуючих
методів дослідження (СКТ,
МРТ) дозволяє з високим
ступенем інформативності
виявляти первинні нейроектодер
мальні пухлини, проте, вірогідний
діагноз можливо встановити лише
за умови подальшої морфологічної
діагностики. З усіх внутрішньомоз
кових пухлин ділянки ЗЧЯ, зокрема,
субтенторіальних рідко діагносту
ють гангліогліому, гангліоцитому,
диспластичну гангліоцитому при
синдромі Лермітта—Дюкло, субе
пендимому, світлоклітинну епенди
мому, гемангіоендотеліому, ангіо
саркому [1 — 11]. Відсутність достат
нього досвіду лікування внутрішньо
мозкових пухлин ЗЧЯ, що рідко ви
никають, належної статистики та
відповідних досліджень зумовлюють
проблему як під час вибору опти
мальної тактики лікування, так і
формування прогнозу у таких
пацієнтів.
За період 1988 — 2012 рр. про
аналізовані спостереження рідкіс
них форм внутрішньомозкових пух
лин ділянки ЗЧЯ у дорослих, яких
лікували у відділенні субтенторіаль
ної нейроонкології.

З

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З 818 пацієнтів, яких лікували з
приводу внутрішньомозкових пух
лин, відібрані 25, гангліоцитома
діагностована у 2 з них, диспластич
на гангліоцитома — в 1, гангліо
гліома — у 5, анапластична гангліо
гліома, субепендимарна астроцито
ма — у 7, світлоклітинна епендимо

Реферат
Представлений аналіз матеріалу за період 1988—2012 рр. відділення субтен%
торіальної нейроонкології внутрішньомозкових пухлин задньої черепної ямки
(ЗЧЯ), що рідко виникають. Наведені також дані літератури щодо внутрішньомоз%
кових пухлин субтенторіальної локалізації, що рідко виникають. Для покращення
результатів лікування пацієнтів необхідні подальший аналіз матеріалу, його систе%
матизація, створення загальнонаціонального реєстру, інтеграція фахівців
суміжних спеціальностей та кооперація з провідними спеціалізованими клініками
світу.
Ключові слова: внутрішньомозкові пухлини; субтенторіальна локалізація; рідкісні
форми новоутворень.

Abstract
Analysis of the material, accumulated in 1988—2012 yrs period in Department of
Subtentorial Neurooncology and concerning intracerebral tumors of posterior cranial
fossa, occurring rarely, was presented. Also the literature data were adduced, con%
cerning intracerebral tumors of subtentorial localization, which occur rarely. Further
analysis of the material, its systematization, the pannational registry creation, іntegra%
tion of experts of adjacent specialties and cooperation with leading specialized clinics
all over the world are necessary for improvement of the patients treatment results.
Keywords: intracerebral tumors; subtentorial localization; rare forms of tumors.

ма — у 4, гліобластома в ділянці дов
гастого мозку — в 1, ангіосаркома —
у 2, гемангіоендотеліома — в 1, ге
мангіоперицитома — в 1. Після опе
рації померли 2 хворих, дані ката
мнезу відомі у 20.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Cубепендимоми. Ці пухлини ста
новлять менше 1% в структурі
внутрішньомозкових пухлин цієї
локалізації, що мають клінічні про
яви, перебіг більшості субепенди
мом безсимптомний, часто їх вияв
ляють лише під час патологоана
томічного дослідження. На відміну
від епендимом, перебіг субепенди
мом частіше безсимптомний, їх ви
являють випадково під час поглиб
леного обстеження [4, 12]. Ці пухли
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ни найчастіше виявляють у чо
ловіків. Переважно місце вихідного
росту субепендимом — це бічні та IV
шлуночки, їх іноді складно дифе
ренціювати від центральних нейро
цитом [13]. Основний симптом, з
приводу якого пацієнти звертають
ся до лікаря, це оклюзійна гідроце
фалія. Наведені спостереження рап
тової смерті хворих від крововиливу
у тканину пухлини чи декомпенсації
гідроцефалії. Водночас, описані
спостереження швидкого збільшен
ня новоутворення без геморагії [11,
14]. За даними МРТ виявляють
гіперінтенсивний сигнал та каль
цифікати, хоча специфічні візуалізу
ючі характеристики цих пухлин
відсутні. Хірургічне видалення, якщо
це показане, є оптимальною ліку
вальною тактикою. Радіотерапію ре
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комендують за наявності рецидиву
чи прогресування після хірургічно
го видалення [15]. У 19 пацієнтів,
яких спостерігали протягом від 1 до
27 років, з них 12 — проведене оп
ромінення (10 — після тотальної, 2
— субтотальної резекції), 7 — без оп
ромінення (2 — після тотальної, 5 —
субтотальної резекції) тільки у 3 ви
никли рецидиви [15]. Післяопе
раційна летальність в основному бу
ла пов'язана з пошкодженням кау
дальної групи нервів чи структур IV
шлуночка. Як і за інших дифе
ренційованих пухлин, хіміотерапія
немає чітких показань, хоча в окре
мих спостереженнях виявляли
малігнізацію [15].
Гангліогліоми сьогодні розгляда
ють як варіант біфракційних нейро
нально—гліальних пухлин, коли у
складі пухлинного проліферату ви
являють як гліальні, так і нейро
нальні клітини. Своєрідна актив
ність тирозингідроксилази в ганглі
огліомах (за даними імуногісто
хімічного дослідження) наводить на
думку, що ці пухлини можуть похо
дити з ектопічних елементів ганглі
онарної пластинки [11]. Гангліоглі
оми становлять менше 1% в струк
турі нейроепітеліальних пухлин, їх
виявляють переважно у дітей, проте,
виникають і в дорослих. Найбільш
типова локалізація — скронева част
ка, ці новоутворення найчастіше
проявляються епісиндромом. Рідше
гангліогліоми можуть міститися у
підкіркових структурах, пінеальній
зоні, стовбурі мозку, мозочку та
спинному мозку [16]. МРТ ознаки
пухлини неспецифічні, новоутво
рення переважно солідне, кістозне
або кістозно—солідне [17]. Ці пухли
ни ростуть повільно, проте, мають
прогредієнтний перебіг, описані ок
ремі спостереження малігнізації [16
— 20]. Деякі повідомлення свідчать
про відсутність рецидивів після то
тальної резекції, проте, у 41% спос
тережень після субтотального вида
лення пухлин чи проведення лише
біопсії виявляли ознаки прогресу
вання хвороби, 4 пацієнти померли
[7, 21]. Найбільш вагомим прогнос
тичним чинником продовженого
росту вважають локалізацію пухли
ни та радикальність її видалення [9].
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Так, показники 5—річного безреци
дивного виживання становили 95%
— при розташуванні пухлин у півку
лях великого мозку, 3—річного без
рецидивного виживання — 53% за
наявності гангліогліом стовбура
мозку. Показники загального 5— та
10—річного виживання становили
відповідно 89 та 84%. При рецидиву
ванні чи прогресуванні пухлин при
значали радіотерапію, проте, не виз
начено, чи покращує вона результа
ти лікування [9].
У нашому спостереженні у 5
пацієнтів діагностовано гангліо
гліоми півкуль мозочка. Всі чоловіки
молодого віку (від 19 до 28 років, у
середньому 24 роки). У 4 хворих ви
конане тотальне, в 1 — часткове ви
далення пухлин, інші методи ліку
вання не застосовували. У 4 паці
єнтів тривалість безрецидивного
періоду від 9 до 36 міс, у середньому
18 міс. Анапластична гангліогліома
мозочка з ураженням його півкулі та
черв’яка виявлена у пацієнтки віком
19 років, тривалість захворювання
менше 1 міс, госпіталізована у стані
середньої тяжкості з загальномозко
вими та вогнищевими симптомами.
Здійснене часткове видалення пух
лини, призначений курс радіоте
рапії. Через 5 міс хвора звернулась у
тяжкому стані з приводу продовже
ного росту пухлини, за даними МРТ
виявлене ураження стовбура мозку,
що унеможливлювало повторне хі
рургічне втручання.
При анапластичній гангліоглі
оми ІІІ ступеня злоякісності та ге
мангіоендотеліомі ІІІ ступеня зло
якісності, незважаючи на проведен
ня курсів рентгенотерапії, рецидиви
пухлин виникли відповідно через 6
та 72 міс.
Гангліоцитоми складаються з ве
ликих відносно диференційованих
клітин нейронального походження
[11, 22]. Гліальні клітини у складі
гангліоцитом без ознак пухлинної
трансформації мають типову цито
архітектоніку або виявляють реак
тивні зміни [4]. Гангліоцитоми вини
кають рідше, ніж гангліогліоми, міс
тяться переважно у скроневій част
ці, хоча можлива інфратенторіальна
локалізація цих пухлин, їх слід ди
ференціювати від дизембріоплас

тичних нейроепітеліальних пухлин
[23]. Адекватним методом лікування
гангліоцитом є по можливості то
тальне видалення. Повідомлень про
малігнізацію гангліоцитом в літера
турі немає.
Особливий варіант — дисплас
тична гангліоцитома — ураження
при синдромі Лермітта—Дюкло, де
які авторами вважають її не пухли
ною, а дисплазією, що локалізується
лише у мозочку. Фактично, це пору
шення типової гістоархітектоніки
черв’яка мозочка. За даними гісто
логічного дослідження молекуляр
ний шар потовщений, клітини Пур
кіньє відсутні, гіпертрофовані ней
рони (гангліоцити), що в нормі роз
ташовані вздовж внутрішньої межі
молекулярного шару, хаотично роз
сіяні в гранулярному та/або інших
шарах кори мозочка. Як правило,
ураження супроводжується гідроце
фалією. Тотальне видалення зміне
ної тканини не завжди можливе, що
залежить від ступеня ураження меді
анних структур мозочка. У пацієнтів
за невиражених симптомів доцільне
динамічне спостереження без хі
рургічного втручання. Злоякісна
трансформація гангліоцитом мо
зочка виникає рідко, є окремі пові
домлення про виникнення реци
дивів після резекції пухлини. В одно
го хворого виникла анапластична
астроцитома у потиличній ділянці
за наявності синдрому Лермітта—
Дюкло [24 — 26]. Диспластичні ган
гліоцитоми мозочка можуть вини
кати при інших дисембріогенетич
них сидромах, зокрема, хворобі
Ковдена [11, 20]. У наших спостере
женнях у дорослих таких пухлин не
було.
Гліобластоми становлять 15 —
20% в структурі внутрішньочереп
них пухлин і майже 50% — всіх гліом
у дорослих [27, 28]. Ці пухлини най
частіше містяться у півкулі великого
мозку, підкіркових структурах, по
ширюються на мозолисте тіло [11,
29] і дуже рідко виникають у стовбу
рових відділах головного мозку у до
рослих [1, 11]. Нами гліобластома
діагностована у чоловіка віком 65
років, локалізувалася у стовбурі
(довгастому мозку), з інвазивним
поширенням у медіальні відділи
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півкулі мозочка. Клінічні симптоми
у хворого сформувалися протягом 3
міс. Пухлина видалена по перифо
кальній зоні, в подальшому проведе
не опромінення. Катамнез без ознак
продовженого росту 6 міс. Трива
лість спостереження після комбіно
ваного лікування — променевої те
рапії та хіміотерапії 6 міс.
Гемангіоперицитоми — це пере
важно позамозкові новоутворення,
які складно відрізнити від менінге
ом, як правило, розташовані вздовж
синусів твердої оболонки головного
мозку. За клінічними характеристи
ками, даними візуалізуючих методів
дослідження та гістобіологічними
ознаками гемангіоперицитоми є аг
ресивними пухлинами [6, 30]. Ге
мангіоперицитоми, за класифікаці
єю ВООЗ (2000), відносять до ме
зенхімальних неменінготеліальних
пухлин [11, 31]. Вони містять видов
жені клітини, що ймовірно, похо
дять з перицитів, розташованих на
вколо пре— посткапілярних судин.
Є спостереження внутрішньомозко
вого росту гемангіоперицитом з ад
вентиції інтрапаренхіматозних су
дин [11, 32]. Гемангіоперицитоми —
це злоякісні пухлини з високою час
тотою рецидивування, продовже
ний ріст виявляють у 91%, метастазу
вання на відстані — у 70% спостере
жень після оперативного втручання
без додаткового лікування [2]. Осно
вою лікування є тотальна резекція
під час першого хірургічного втру
чання. Проте, незважаючи на сту
пінь резекції, всім хворим признача
ють ад'ювантну радіотерапію. Ре
тельне спостереження за цими хво
рими дуже важливе з огляду на висо
кий ризик виникнення як рецидивів,
так і метастазів навіть через роки [3,
4, 30].
У нашому спостереженні внут
рішньомозкова гемангіоперицито
ма мозочка (півкуля та черв’як) вияв
лена у жінки віком 23 років за швид
кого клінічного перебігу протягом 2

— 3 міс. Під час операції здійснене
тотальне видалення пухлини, у по
дальшому проведений курс радіоте
рапії. Тривалість безрецидивного
періоду 30 міс. Після видалення пух
лини, опромінення та хіміотерапії
через 30 міс ознак продовженого
росту не було.
Гемангіоендотеліома — судинна
пухлина ендотеліального поход
ження, середнього чи високого сту
пеня злоякісності, найчастіше вини
кає в легенях, печінці, серці, сере
достінні, лімфатичних вузлах, м'я
ких тканинах. Гемангіоедотеліома
головного мозку виникає дуже рід
ко. В огляді літератури є посилання
на 16 спостережень гемангіоендо
теліом внутрішньомозкової локалі
зації [6, 11], немає жодного повідо
млення про ураження мозочка. У на
шому матеріалі гемангіоендотелі
ома півкулі мозочка виникла у жінки
віком 36 років, з вираженим пери
фокальним набряком та оклюзій
ною гідроцефалією. За даними МРТ
пухлина проявлялась гіперінтенсив
ним сигналом у Т1W, ізоінтенсив
ним — у Т2WІ. Хвора оперована,
пухлина видалена по перифо
кальній зоні. За результатами гісто
логічного дослідження діагностова
на гемангіоендотеліома ІІІ ступеня
злоякісності. Хвора виписана у за
довільному стані без ознак невро
логічного дефіциту. Під час повтор
ного звернення через 72 міс у хворої
виявлені множинні інтрацереб
ральні метастази. Хірургічне ліку
вання не проводили, подальший ка
тамнез невідомий.
Ангіосаркоми центральної нер
вової системи — вкрай рідкісні пух
лини, в літературі ми знайшли повід
омлення про 13 спостережень [3, 11,
33], проте, не було відомостей про
локалізацію пухлини в ЗЧЯ. У нашо
му відділенні оперовані 2 пацієнта з
приводу ангіосаркоми мозочка (чо
ловіки віком 25 і 45 років). Три
валість захворювання в одному спо

стереженні 4 міс, в другому — 1 міс. У
цього хворого ознаки гострого ура
ження структур мозочка були зумов
лені крововиливом у пухлину. Пух
лини діаметром відповідно 3,5 і 5,0
см локалізувались у півкулях мозоч
ка, відносно чітко відмежовані від
навколишньої речовини мозку, вуз
лової структури. В обох хворих пух
лина видалена по перифокальній
зоні. Хворі виписані у задовільному
стані з рекомендацією проведення
радіотерапії. У чоловіка 25 років че
рез 17 міс після операції діагносто
ваний продовжений ріст пухлини з
залученням стовбурових відділів го
ловного мозку, рекомендований по
вторний курс опромінення. Доля
іншого хворого невідома.
Отже, внутрішньомозкові пухли
ни субтенторіальної локалізації, що
рідко виникають, становили 5,3% в
структурі всіх внутрішньомозкових
пухлин ЗЧЯ, за даними відділення
субтенторіальної нейроонкології за
період з 1988 по 2012 р.
Внутрішньомозкові субтенторі
альні пухлини — гетерогенна група
новоутворень без специфічних во
гнищевих і патогномонічних клініч
них ознак, тому існують певні труд
нощі під час діагностики та схем ви
бору адекватної лікувальної тактики.
Для покращення результатів ліку
вання пацієнтів необхідні подаль
ший аналіз матеріалу, його система
тизація, створення загальнонаціо
нального реєстру, інтеграція фахів
ців суміжних спеціальностей та коо
перація з провідними спеціалізова
ними клініками світу.
Доцільна розробка програми
мультидисциплінарного підходу та
координації дій фахівців різних
спеціальностей, залучених до діаг
ностики й лікування пацієнтів. Акту
альне створення загальнонаціо
нального реєстру даних щодо виз
начених пухлин для напрацювання
оптимальної тактики їх лікування.
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APPLICATION OF ELECTRIC WELDING OF BIOLOGICAL
TISSUES IN SURGERY OF THE THYROID GLAND
А. N. Кvachenyuk, L. L. Suk
Institute of Endocrinology and Metabolism named after V. P. Komissarenko, Kiev
лектросварка биологичес
ких тканей (ЭБТ) — техноло
гия высокочастотной элект
рокоагуляции, разработан
ная и апробированная в Украине в
Институте электросварки им. Е. О.
Патона НАН Украины в конце ХХ в.,
успешно внедрена во многих отрас
лях хирургии в начале ХХІ в. [1 — 4].
В последние годы эту технологию
успешно применяют и в хирургии
ЩЖ. Технология предусматривает
воздействие на биологическую жи
вую ткань электрического тока вы
сокой частоты, что обусловливает
разрушение клеточных мембран,
денатурацию белка и, вследствие
этого, коагуляционные изменения.
При этом не повреждаются клеточ
ные ядра, нет обугливания тканей,
что подтверждают результаты мик
роскопических исследований [5, 6].
В отличие от известных коагуло
образующих технологий, применя
емых в хирургии в последнее время,
в частности, ультразвуковой, радио
волновой, аргоно—плазменной, ла
зерной, преимуществом которых
являются отсутствие механического
контакта с обрабатываемой биоло
гической тканью, технология ЭБТ
предусматривает обработку участка
ткани, захваченного электродным
инструментом, при этом, несмотря
на наличие механического контакта
с тканью, возникает четко контро
лируемая зона воздействия — "меж
ду браншами инструмента" [1].
Преимуществом ЭБТ является
также наилучшая способность пере
крывать кровеносные сосуды, в том
числе большие, по сравнению с ука
занными хирургическими техноло
гиями. Эти преимущества подтверж

Э

Реферат
В хирургии щитовидной железы (ЩЖ) внедряется технология электросварки би%
ологических тканей (ЭБТ) с применением аппаратов высокочастотных хирургиче%
ских коагуляторов ЕК300—М1 и ЕКВЗ—300 "Патонмед" и оригинальных биполяр%
ных коагуляционных инструментов. Изучена эффективность метода у 96 пациен%
тов, оперированных с применением ЭБТ и без таковой, путем сравнения качест%
ва гемостаза, продолжительности операции, количества использованного шов%
ного материала. Применение ЭБТ при операциях на ЩЖ способствовало умень%
шению операционной кровопотери на 34%, послеоперационной — на 48%, дли%
тельности операции — в среднем на 31%, количества лигатур — на 81%. Узловые
швы оставляли для послойного закрытия операционной раны. ЭБТ является зна%
чительным усовершенствованием хирургической тактики при вмешательствах на
ЩЖ, а также существенным шагом в развитии миниинвазивной хирургии в эндо%
кринологии.
Ключевые слова: хирургия щитовидной железы; электросварка биологических
тканей; гемостаз.

Abstract
Technology of electric welding of biological tissues (EWBT), using apparatuses, named
high—frequency surgical coagulators "ЕК300—М1" and "ЕКВЗ—300" "Patonmed"
and original bipolar coagulation instruments, is introducing in the thyroid gland (THG)
surgery. Efficacy of the method was studied in 96 patients, operated on, using EWBT
and without it, comparing the hemostasis quality, the operation duration, and quantity
of the suture material used. Application of EWBT in operations on the THG have pro%
moted the operative blood loss by 34%, and postoperative one — by 48%, the opera%
tion duration — by 31% at average, the ligatures quantity — by 81%. The unit sutures
were used for a layer after layer suturing of operation wound only. EWBT constitutes a
significant improvement of surgical tactics while performing the THG surgery and
essential step in development of miniinvasive surgery in endocrinology.
Keywords: surgery of thyroid gland; electric welding of biological tissues; hemostasis.

дены в экспериментальных иссле
дованиях [5, 6].
Фолликулярно—коллоидная
структура ЩЖ, с одной стороны, яв
ляется достаточным биологическим
материалом для создания коагуля
ционных швов с помощью электро
сварки; с другой стороны, примене
ние "лигатурной" хирургии чревато
осложнениями после манипуляций
на рыхлой, анатомически сложной,
обильно кровоснабжаемой и ин
нервируемой ткани ЩЖ. В связи с
этим необходимость улучшения хи
рургической тактики при заболева
ниях ЩЖ обусловлена:
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— кровоточивостью и значи
тельной кровопотерей во время
операции;
— избыточным механическим
воздействием на ЩЖ при выполне
нии операции из—за длительного
"висения" зажимов и завязывания
многочисленных узлов;
— возникновением типичных
послеоперационных осложнений,
зависящих от хирургической такти
ки: нарушения голоса, повреждения
паращитовидных желез.
Целью работы явилось изучение
эффективности ЭБТ в хирургии
ЩЖ.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В хирургическом отделе ЭБТ
применяют в хирургии ЩЖ с 2011 г.
Внедрению метода предшествовали
испытания на свежеудаленных пре
паратах ЩЖ, а также эксперимен
тальные исследования на железис
той ткани белых мышей с морфоло
гическими исследованиями, что
позволило оптимизировать техни
ческие параметры электросвароч
ной аппаратуры в связи с особенно
стями хирургического манипулиро
вания на ЩЖ [3 — 6].
Вторым важным условием при
менения технологии ЭБТ в хирур
гии ЩЖ была разработка адаптиро
ванных электродных инструментов.
Инструменты, разработанные для
хирургических вмешательств на
ЩЖ, характеризуются малыми ра
бочими частями. Так, разработаны и
адаптированы на практике сварива
ющий пинцет и режущий пинцет, в
последующем появились универ
сальные коагуляционные зажимы,
пригодные одновременно для тон
ких механических манипуляций на
ЩЖ и обеспечения электрического
воздействия. Специально для вы
полнения резекционных операций
разработан зубчатый электрокоагу
ляционный зажим "крокодил", поз
воляющий захватывать перешеек
ЩЖ или значительную часть доли и
таким образом формировать коагу
ляционный тяж, обеспечивающий
бескровное рассечение ткани ЩЖ.
Этот инструмент после проведения
адаптационного отбора выполнен в
различных модификациях.

Òàáëèöà 1.

Открытые хирургические вме
шательства на ЩЖ выполняли с ис
пользованием стандартного "ворот
ничкового" доступа и путем средин
ной отсепаровки претиреоидных
мышщ в стороны.
Резекцию ЩЖ выполняли суб
фасциальным способом, тиреои
дэктомию и гемитиреоидэктомию
— экстрафасциальным, с поэтапной
отсепаровкой капсулы и гемоста
зом. Операционную рану закрывали
послойно с фиксацией узловыми
швами шелковой нитью [7]. Все вме
шательства выполняли под эндотра
хеальным наркозом.
Основным отличием внедренно
го метода было то, что гемостаз осу
ществляли с использованием техно
логии ЭБТ, надежно перекрывали
сосуды любого диаметра в области
операции. Так, после пересечения
верхней щитовидной артерии, пе
рекрытой путем электросварки, на
блюдали пульсирующую, плотно пе
рекрытую культю сосуда [8]. Таким
образом, стандартная техника опе
рации на ЩЖ "захват зажимом —
рассечение — перевязка нитью —
снятие зажима" заменена техникой
"сварка — рассечение" [9]. При вы
полнении резекции или пересече
нии перешейка ЩЖ формировали
"сваренный рубец" и рассекали по
нему. Отсеченный край, как прави
ло, не кровоточил, поэтому не было
необходимости обшивать культю
узловыми швами [10, 11].
В качестве аппаратов для элект
росварки применяли высокочастот
ный электрокоагулятор ЕК300—М1
с частотой 66 кГц и сварочный хи

Ãðóïïèðîâêà ïàöèåíòîâ ïî âèäó îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
îñíîâíîé
ñðàâíåíèÿ
àáñ.
%
àáñ.
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ïðè ëþáîì âèäå òèðåîèäíîãî ñîñòîÿíèÿ
Âñå âèäû îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïåðàöèé, âûïîëíåííûå íà îáåèõ äîëÿõ
ÙÆ (ñóáòîòàëüíàÿ ðåçåêöèÿ, ãåìèòèðåîèäýêòîìèÿ ñ ðåçåêöèåé äðóãîé
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рургический аппарат ЕКВЗ—300
"Патонмед" с частотой 440 кГц. Су
щественные различия воздействия
на ткань не обнаружены. Второй ап
парат является модификацией пер
вого и превосходит его по функцио
нальности и универсальности [3, 4].
Технология ЭБТ применена у 96
пациентов (основная группа) в воз
расте от 20 до 70 лет. Мужчин было
14 (15%), женщин — 82 (85%). В
группе сравнения 116 пациентов
оперировали по стандартной мето
дике с применением зажимов и ли
гатур.
Хирургические вмешательства
на ЩЖ группировали с учетом клас
сификации операций по объему
[12], а также перечня заболеваний с
хирургическими показаниями, вли
яющими на оперативную тактику [7]
(табл. 1).
У больных обеих групп опреде
ляли сравнительные критерии в за
висимости от сходных характерис
тик.
Критерии оценки качества ге!
мостаза
1. Визуальная оценка качества ге
мостаза в операционном поле.
2. Величина операционной кро
вопотери по количеству и виду про
мокательного материала во время
операции.
3. Величина послеоперационной
кровопотери по количеству отделя
емого из вакуумно—аспирацион
ных дренажей в сроки до 20 ч после
операции.
4. Динамика количества эритро
цитов и уровня гемоглобина в крови
до и после операции.

Âñåãî …
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Критерии оценки технической
эффективности.
5. Продолжительность операции
поэтапно.
6. Число приемов "зажим—лига
тура".
Для детализации двух последних
критериев операцию разделяли на 3
этапа: операционный доступ, опера
ционный прием, завершение опера
ции. Операционный доступ опреде
ляли как время от выполнения раз
реза кожи до начала манипуляций
на капсуле ЩЖ; операционный при
ем — до начала установки дренажа;
завершение операции — до наложе
ния последнего шва на кожу. Такое

Òàáëèöà 2.
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Òàáëèöà 4.

разделение обусловлено необходи
мостью анализа технологии мани
пуляций на ЩЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При визуальной оценке опера
ционного поля эффект ЭБТ был
очевидным. Операционная рана бы
ла сухой, что позволяло более тща
тельно осуществлять манипуляции
на мелких анатомических структу
рах ЩЖ, технически легче отделять
элементы капсулы, точнее визуали
зировать расположение паращито
видных желез и возвратного нерва
гортани. В отличие от группы срав
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–2,2/ –2,8
–3,6/ –4,0
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–5,6/ –6,8
–5,0/ –5,7

–6,2/ –7,1
–7,0/ –7,8
–12,6/ –13,8
–5,1/ –6,0
–11,5/ –12,7
–10,1/ –13,3
– 8,75/ –10,12

Клінічна хірургія. — 2016. — № 6

нения, в основной группе гемостаз
имел более превентивную направ
леность — кровотечение в большей
степени предупреждали, чем устра
няли. Этого достигали путем предва
рительной обработки паренхимы
ЩЖ, элементов капсулы, кровенос
ных сосудов перед рассечением.
Удавалось надежно перекрыть и
кровоточащие сосуды при их слу
чайном повреждении до обработки
сваркой.
Способ ЭБТ позволял перекры
вать основные сосуды ЩЖ, в част
ности, верхние и нижние щитовид
ные артерии и вены, сосуды диамет
ром 2 — 3 мм. Сосудистый рубец
имел вид денатурированного белка:
сплошная масса серо—коричнева
той окраски, образовавшаяся под
рабочими частями электродного
инструмента.
Достигнут гемостаз, как сосудис
тый, так и паренхиматозный. Захва
тив и обработав массив ткани ЩЖ,
превратив его в коагуляционный ру
бец, мы рассекали его без кровоте
чения. Во время органосохраняю
щих операций (резекции, гемитире
оидэктомии) мы действовали ана
логично, не накладывали частые уз
ловые швы на отсеченный край ос
тавленной культи, как это делали в
группе сравнения. Обработанный
край был типичной серо—коричне
ватой окраски, во время сварки не
было дыма и запаха горелого. При
увеличении экспозиции возникали
небольшие обугленные участки, од
нако гемостаз был надежным.
При операциях с ЭБТ объем про
мокательного материала значитель
но меньше. Рассчитав, что в марле
вом шарике, до половины промок
шем кровью, содержится 1 мл крови,
а в обильно промокшем — 2 мл,
обильно промокшей марлевой сал
фетке — 3 мл, мы считали их число
во время операции, округлив до це
лого (точность до 1 мл, табл. 2).
При анализе результатов уста
новлено, что кровопотеря больше у
пациентов при гипертиреоидном
состоянии и пропорционально
меньше — у пациентов, опериро
ванных с ЭБТ. Поэтапный анализ
операций показал, что ЭБТ наибо
лее эффективна на основном этапе
— во время хирургических манипу
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ляций на ЩЖ и прилежащих струк
турах. Это обусловлено рыхлой,
обильно кровоснабжаемой анато
мической структурой органа. При
менение
ЭБТ
способствовало
уменьшению операционной крово
потери в среднем на 34%.
Все операции завершали аспира
ционно—вакуумным дренировани
ем, дренажи у всех больных были
одинаковы. Через 6 ч после опера
ции сливали содержимое аспирато
ров, замеряли объем содержимого;
через 20 ч удаляли дренажную труб
ку, также измеряли содержимое ас
пиратора. В табл. 3 приведены ус
редненные и округленные до целого
миллилитра результаты в каждой
группе. В основной группе отмече
но достоверное уменьшение коли
чества крови, выделившейся по дре
нажам, в среднем на 48%. У некото
рых пациентов отделяемого по дре
нажам не было. В обеих группах ко
личество отделяемого по дренажам
было больше у пациентов при ги
пертиреоидном состоянии, а также
после "расширенных" операций, од
нако пропорционально меньше — у
оперированных с ЭБТ.
По усредненным данным, коли
чество эритроцитов после опера
ции уменьшалось на 5 — 6%, уровень
гемоглобина — на 8 — 10%. В то же
время, в основной группе количест
во эритроцитов уменьшилось на
0,7%, уровень гемоглобина — на
1,37% по отношению к этим показа
телям в группе сравнения (табл. 4).
Уменьшение продолжительнос
ти операции наиболее выражено на

основном этапе — манипуляциях на
ЩЖ. Длительность операции умень
шилась во всех подгруппах почти
пропорционально, однако в боль
шей степени — при малообъемных
вмешательствах, а также у пациен
тов при гипертиреоидном статусе.
Это обусловлено применением
принципиально нового, более про
стого, быстрого и надежного спосо
ба гемостаза, особенно ощутимого
при манипуляциях на рыхлом,
обильно кровоснабжаемом, мелко
структурном паренхиматозном ор
гане, каковым является ЩЖ.
В среднем продолжительность
операции уменьшилась на 31%, в
том числе на этапе манипуляций на
ЩЖ — на 37%.
Обеспечивая хороший гемостаз
и обработку краев паренхиматоз
ных органов, ЭБТ позволила почти
отказаться от применения узловых
лигатур. В основном лигатуры не
применяли при перекрытии сосу
дов, обработке края культи органа, а
также диссекции капсулы и субкап
сулярных элементов, то есть пре
имущественно на этапе манипуля
ций на ЩЖ. Более простым стал и
этап оперативного доступа без мно
гократного вязания нитей. Что каса
ется третьего этапа, при послойном
сопоставлении тканей, закрывая
операционную рану, отказаться от
нитей не удалось. Мышцы, фасции,
подкожную основу и кожу фиксиро
вали с применением стандартного
шовного способа.
Анализ усредненных данных
свидетельствовал об уменьшении
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количества лигатур и швов на 81%.
Их почти не применяли на этапах
доступа и оперативного приема.

ВЫВОДЫ
1. ЭБТ является усовершенство
ванием хирургической тактики, об
эффективности которого свиде
тельствовали уменьшение продол
жительности выполнения хирурги
ческих вмешательств в среднем на
33%, количества шовного материа
ла, что существенно уменьшило ко
личество инородного материала и
травматизацию такого хирургичес
ки сложного органа, как ЩЖ. Пози
тивным следствием этого является, с
одной стороны, меньший расход
шовного материала, с другой — об
легчение работы операционной се
стры: функция подавания нитки за
ниткой заменена периодическим
протиранием влажной салфеткой
рабочих электродных инструмен
тов.
2. Применение ЭБТ способство
вало улучшению гемостаза, умень
шению кровопотери, как операци
онной, так и послеоперационной, в
целом на 40%.
3. Отмечено улучшение течения
раннего послеоперационного пе
риода, а также состояния репара
тивных процессов в зоне оператив
ного вмешательства, возможно вли
яние и на функциональное состоя
ние оперированного органа. Ука
занные предположения являются
предпосылкой для дальнейшего
анализа.
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CHANGES OF COLLATERAL BLOOD CIRCULATION
IN THE LOWER EXTREMITY IN OCCLUSION
OF THE FEMORO—POPLITEO—TIBIAL SEGMENT IN PATIENTS,
SUFFERING SYNDROME OF THE ISCHEMIC DIABETIC FOOT,
IN REGARD TO ANGIOSOMIC THEORY
S. М. Didenko, S. V. Bolgarskaya, E. V. Taran, К. О. Boyko
Clinical Hospital "Feofaniya" State Management of Affairs,
Institute of Endocrinology and Metabolism named after V. P. Komissarenko, Kyiv,
The Kyiv's Municipal Endocrinological Center,
Bogomolets National Medical University, Kyiv
ізноманітність локалізації,
мультифокальне та багато
рівневе атеросклеротичне
ураження артерій нижньої
кінцівки зумовлює індивідуальні
особливості ангіоархітектоніки у
кожного хворого. За математични
ми розрахунками, кількість можли
вих варіантів та поєднання оклю
зійно—стенотичного процесу в ар
теріях нижче пахвинної зв'язки не
менше 48 000 [1 — 3].
В колатеральному кровообігу
при оклюзійно—стенотичному ура
женні артерій стегново—підколін
ного сегмента беруть участь: глибо
ка артерія стегна та пронизні артерії
(її кінцеві гілки), низхідна гілка
зовнішньої артерії, що огинає стег
нову кістку, низхідна артерія коліна,
що анастомозують з верхніми та
нижніми артеріями колінного суг
лоба, далі — з литковими артеріями,
передньою та задньою зворотними
великогомілковими
артеріями;
внутрішня верхня та нижня колінні
артерії, гомілкові артерії [4, 5].
Поєднання оклюзійно—стено
тичного ураження артерій стегно
во—підколінного і гомілково—сто

Р

Реферат
Наведені дані обстеження 70 хворих з приводу оклюзії стегново—підколінного ар%
теріального сегмента, поєднаної з оклюзією артерій гомілково—стопного сегмен%
та. Наявність прохідних магістральних артерій стопи дозволяє здійснити підколін%
но— або гомілково—стопне шунтування як другий етап після стегново—підколін%
ного шунтування. За недостатності шляхів відтоку необхідне збільшення їх ємності
залежно від типу колатерального кровообігу.
Ключові слова: колатеральний кровообіг; оклюзія артерій стегново—підколінно%
го та гомілково—стопного сегментів.

Abstract
The examination data of 70 patients, suffering occlusion of femoro—popliteal arterial
segment, combined with occlusion of the talo—crural segment arteries, were adduced.
Passability of the foot main arteries permits to accomplish popliteo— or talo—crural
shunting in a second stage of operation after the femoro—popliteal shunting conduc%
tion. In insufficient outflow pathways their volume enhancement is necessary, depend%
ing on the type of collateral blood circulation presented.
Keywords: collateral blood circulation; оcclusion of arteries of femoro—popliteal and
talo—crural segments.

пного сегментів виявляють у 26,5%
пацієнтів при облітеруючих захво
рюваннях (І. І. Сухарєв, 1995). За ло
калізацією виділяють 7 основних
поєднань ураження.
1 тип — оклюзія поверхневої
стегнової, підколінної та гомілкових
артерій (у 26,5% хворих);
2 тип — оклюзія поверхневої
стегнової артерії від рівня відход
ження глибокої артерії стегна до ви
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ходу з привідного каналу в поєд
нанні з нерівномірним звуженням
підколінної та гомілкових артерій
або оклюзією однієї з них (у 21,8%);
3 тип — оклюзія поверхневої
стегнової та підколінної артерії до її
біфуркації з оклюзійно—стенотич
ним ураженням однієї або двох
гомілкових артерій (у 16,4%);
4 тип — сегментарна оклюзія
стегнової артерії в ділянці привідно
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го каналу в поєднанні з ураженням
підколінної та гомілкових артерій (у
16,4%);
5 тип — оклюзія поверхневої
стегнової та підколінної артерії з ок
люзією передньої (у 7,3%) або зад
ньої (у 3,6%) великогомілкової ар
терії;
6 тип — оклюзія проксимального
відділу поверхневої стегнової ар
терії в поєднанні з оклюзією однієї з
гомілкових артерій, стенозом дис
тального відділу поверхневої стег
нової та підколінної артерії (у 5,4%);
7 тип — сегментарна оклюзія по
верхневої стегнової артерії в місці
виходу з привідного каналу, підко
лінної артерії та дистальних відділів
гомілкових артерій (у 7,3%).
Крім наведених варіантів ура
ження артерій нижньої кінцівки, у
47,2% хворих виявляють стеноз за
гальної стегнової артерії, у 43,6% —
стеноз устя та основного стовбура
глибокої артерії стегна. Стенозуван
ня основного стовбура глибокої ар
терії стегна у хворих за супутнього
цукрового діабету (ЦД) спостеріга
ють набагато частіше, ніж у хворих
за "чистого" атеросклерозу. Уражен
ня устя та основного стовбура гли
бокої артерії стегна спостерігали
відповідно у 12 та 9,8% хворих на ЦД.
За відсутності ЦД ураження глибокої
артерії стегна спостерігали лише в
1% хворих [6, 7].
В останні роки у зв'язку з покра
щенням технічних можливостей
розширені показання до виконання
реконструктивних операцій у хво
рих з приводу оклюзійно—стено
тичного ураження артерій гомілко
во—стопного сегмента. Шунтування
в артерії стопи як додаткове втру
чання до стегново—підколінної ре
конструкції з метою збільшення
ємності сприймаючого русла за йо
го доведеної недостатньої ємності
дає змогу попередити тромбоз шун
та та високу ампутацію кінцівки, з
одного боку, внаслідок зменшення
периферійного опору, з іншого, по
кращення кровопостачання стопи
через дистальний шунт [8]. Проте, як
і при всіх комбінованих операціях,
існує припущення, що більший
об'єм крові поступатиме в русло з
меншим периферійним опором, ніж
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в артерії стопи, уражені атероскле
ротичним процесом, отже, можливе
формування синдрому "обкрадання"
уражених ангіосомів [9].
Новим методом лікування ізоль
ованого оклюзійно—стенотичного
ураження артерій гомілково—сто
пного сегмента є ендоваскулярна
хірургія, а при поєднанні ураження
артерій гомілково—стопного та
стегново—підколінного сегментів
застосовують гібридні хірургічні
втручання [10]. Для формування
адекватної хірургічної тактики у та
кої складної категорії хворих не
обхідно чітко розуміти особливості
ангіоархітектоніки та колатераль
ного кровообігу в нижній кінцівці.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений аналіз медичних
карт та результатів 253 досліджень
ангіографії, виконаних з приводу
оклюзії стегново—підколінного сег
мента. Обстежені 70 (27,7%) пацієн
тів, у яких діагностований ЦД ІІ типу,
з оклюзією поверхневої стегнової
артерії (тотальною або сегментар
ною), за умови прохідності підко
лінної артерії (по всій довжині, дис
тального сегмента або біфуркації) та
оклюзійно—стенотичного уражен
ня артерій гомілкового сегмента
будь якої локалізації (табл. 1). Чо
ловіків було 44 (62,9%), жінок — 26
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II
²²²–À
²²²–Á
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(37,1%), вік хворих від 48 до 78 років,
у середньому (64,4 ± 3,6) року.
У більшості пацієнтів діагносто
вані два і більше супутніх захворю
вань (табл. 2).
За даними клінічних, лаборатор
них, неінвазивних та інвазивних ме
тодів дослідження визначені ступінь
порушення магістрального крово
току, зміни колатерального крово
обігу та мікроциркуляції за розроб
леним алгоритмом обстеження, що
включав чотири етапи.
1. Анамнез, клінічні та лабора
торні дослідження — тривалість за
хворювання, переміжна кульгавість,
біль у спокою, наявність некрозу,
пульс на магістральних артеріях,
зміни лабораторних показників та
анамнез супутніх захворювань.
2. Неінвазивні дослідження
— визначення сегментарного ти
ску на артеріях стопи за допомогою
портативного ультразвукового (УЗ)
апарата "Super Dopplex";
— УЗ допплерографія з викорис
танням апарата "Flex focus" (вироб
ництва "BK Medical") з лінійним дат
чиком L з частотою 5—12 МГц, для
дослідження аорти та клубових ар
терій використовували конвексний
датчик з частотою 3 — 5 МГц;
— Тср.О2 в тканинах стопи че
резшкірно за допомогою апарата
ТСМ 400 (виробництва Radiometer,
Copenhagen);
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— ехокардіографія за допомогою
апарата Aloka 4000 з використанням
конвексного датчика з частотою 3—
5 МГц.
3. Інвазивне дослідження —
ангіографію за Сельдингером про
водили за допомогою ангіог
рафічної системи "Euroampli ALIEN"
(виробництва "Eurocolumbus SRL").

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ
За класифікацією І. І. Сухарєва
(1995), поєднане ураження артерій
стегново—підколінного та гомілко
во—стопного сегмента 2 типу вияв
лене у 31 (44,3%) хворого, 3 типу — в
11 (15,7%), 4 типу — у 20 (28,6%), 6
типу — у 8 (11,4%).
За ознакою прохідності або не
прохідності магістральних артерій
стопи (тильної артерії стопи та/або
задньої великогомілкової артерії
нижче внутрішньої кісточки) хворі
розподілені на групи: А — 46 хворих,
Б — 24.
Варіанти колатерального крово
обігу у хворих груп А і Б на рівні
стегново—підколінного артеріаль
ного сегмента суттєво не різнилися.
Кровопостачання нижньої кінцівки
відбувалося з глибокої артерії стегна
(пронизних артерій та низхідної
гілки), низхідної гілки латеральної
артерії, що огинає стегнову кістку,
низхідної артерії коліна, що своїми
суглобовою та підшкірною гілками
анастомозує з верхньою та нижнь
ою внутрішніми артеріями коліна,
підколінною артерією, передньою
великогомілковою артерією, ар
теріальними сітками наколінка та
колінного суглоба, що анастомозу
ють з передньою та задньою пово
ротними передніми великогомілко
вими артеріями.
На рівні гомілкового сегмента
компенсація колатерального крово
обігу у хворих групи А відбувалася з
зовнішньої та внутрішньої литкових
артерій, що кровопостачають гоміл
кові м'язи та анастомозують з гоміл
ковими артеріями; гілки задньої ве
ликогомілкової артерії, що огинає
малогомілкову кістку; сітки нако
лінка та суглобової сітки коліна; спо
лучних гілок між малогомілковою та

задньою великогомілковою ар
теріями; зовнішніх кісточкових
гілок
малогомілкової
артерії,
зовнішньої кісточкової сітки, про
низної гілки малогомілкової артерії,
що перетворюється на передню
зовнішню
кісточкову
артерію;
внутрішніх кісточкових гілок зад
ньої
великогомілкової
артерії;
внутрішньої кісточкової сітки, пе
редньої внутрішньої кісточкової ар
терії.
На рівні стопного сегмента у хво
рих групи А компенсація колате
рального кровообігу відбувалася з
пронизної гілки малогомілкової ар
терії, що через передню зовнішню
кісточкову артерію та зовнішню за
плеснову артерію анастомозує з
тильною артерією стопи.
Зв'язок між тильною артерією
стопи та підошвовими артеріями
відбувався через глибоку підошвову
гілку тильної артерії стопи та
внутрішні заплеснові артерії, що
анастомозують з поверхневою гіл
кою внутрішньої підошвової артерії.
Гілка тильної артерії стопи — дуго
подібна артерія, через пронизні
гілки анастомозує з глибокою підо
швовою дугою.
На рівні гомілкового сегмента у
хворих групи Б виявлені три типи
колатерального кровообігу.
1 тип — розвинена мережа кола
теральних судин з системи велико
гомілкових артерій та малогомілко
вої артерії з контрастуванням підо
швових артерій — у 7 хворих;
2 тип — розвинена мережа кола
теральних судин з системи литко
вих артерій, підшкірної гілки низ
хідної артерії коліна, низхідної гілки
латеральної артерії, що огинає стег
нову кістку, та малогомілкової ар
терії з контрастуванням підошвових
артерій. Притаманне формування
анастомозів між гілками литкових
артерій та малогомілковою ар
терією — у 9 хворих;
3 тип — нерозвинена мережа ко
латеральних артерій гомілки, ар
терії стопи не контрастовані — у 8
хворих.
Розподіл хворих з оклюзією стег
ново—підколінного артеріального
сегмента, поєднаною з оклюзією ар
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терій гомілково—стопного сегмен
та, на групи А і Б, на думку авторів,
дозволяє конкретизувати подальшу
лікувальну тактику. Наявність про
хідних магістральних артерій стопи
у хворих групи А, а саме — тильної
артерії стопи та задньої велико
гомілкової артерії нижче внутріш
ньої кісточки, дозволяє виконати
підколінно— або гомілково—стопне
шунтування як другий етап після
стегново—підколінного шунтуван
ня за недостатніх шляхів відтоку.
Виділення трьох типів колате
рального кровообігу у хворих групи
Б дозволило визначати спосіб роз
вантаження шляхів відтоку за їх не
достатності методом стопного шун
тування або балонної ангіопластики
(тип 1 і 2), формування дистальної
артеріо—венозної нориці або пере
садження шкірно—м'язово—фасці
ального клаптя на судинній ніжці
(тип 3).
Аналіз шляхів компенсації кола
терального кровообігу відповідно
типу колатерального кровообігу на
рівні стопи та гомілки дозволяє під
іншим кутом розглянути ангіосомну
теорію кровопостачання стопи.
За нашими даними, при вико
нанні так званої "прямої реваскуля
ризації", тобто, реваскуляризації ар
терії, що кровопостачає ушкодже
ний ангіосом, строки та якість за
гоєння ран і трофічних дефектів
суттєво не різняться від таких за "не
прямої реваскуляризації" — реваску
ляризації артерії, що безпосередньо
не кровопостачає ушкоджений ан
гіосом, натомість, бере участь в його
кровопостачанні через колатералі
за наявності адекватних шляхів ком
пенсації колатерального кровообігу
та достатньої ємності сприймаючо
го русла гомілки та стопи. При дове
деній недостатності шляхів колате
рального кровообігу за даними
ангіографії та низькій ємності
сприймаючого русла гомілки й сто
пи за даними УЗ допплерографії та
дебітометрії доведена перевага "пря
мої реваскуляризації" методом дис
тального шунтування та/або ангіоп
ластики відповідної артерії.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ АНГІОГРАФІЇ
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ
НА НИЖНІХ КІНЦІВКАХ
С. В. Слєсаренко, П. О. Бадюл, С. О. Мунтян, К. С. Слєсаренко, О.О. Ковбаса
Дніпропетровська медична академія МОЗ України,
Дніпропетровський центр термічної травми та пластичної хірургії,
МЦ "Клініка сімейної медицини", м. Дніпропетровськ

ЕFFICACY OF PREOPERATIVE DIAGNOSIS,
USING ANGIOGRAPHY, IN RECONSTRUCTIVE
INTERVENTIONS ON THE LOWER EXTREMITIES
S. V. Slesarenko, P. О. Badyul, S. О. Muntyan, К. S. Slesarenko, О.О. Коvbasa
Dnipropetrovsk Medical Academy,
Dnipropetrovsk Center of Thermal Trauma and Plastic Surgery,
MC "Clinic of Family Medicine", Dnipropetrovsk
едення пацієнтів при ушкод
женні НК представляє ліку
вально—діагностичний вик
лик з позиції реконструк
тивно—пластичної хірургії, що зу
мовлене прагненням досягти най
кращих клінічних результатів [1].
Специфіка сучасного ураження НК
характеризується високим енерге
тизмом травмуючого агента, що зу
мовлює тяжкість та поєднаність
травми. Крім того, слід відзначити
схильність дефектів НК до ускладне
ного перебігу загоєння внаслідок
особливостей крово— й лімфообігу
ураженого сегмента. Дефіцит по
кривних тканин в ділянці НК та їх
незначне зміщення створюють пев
ні обмеження під час вибору методу
пластичного закриття дефекту [1, 2].
Так, за наявності дефектів шкіри та
м'яких тканин, особливо якщо в рані
відкриті глибокі анатомічні структу
ри, є абсолютні показання до плас
тики з викоританням васкуляризо
ваних клаптів [3, 4].
В останні роки все ширше засто
совують клапті, живлення яких
відбувається з артерій, що верти
кально проникають у шкіру — про
низних артерій (ПА) [1, 5, 6]. При
цьому значна частота невдалих опе
рацій чи ускладнень зумовлена ана
томічними варіантами судинного
русла, недостатньою передопера
ційною діагностикою та технікою
втручання.

В

Реферат
Проаналізовані результати лікування 46 пацієнтів, у яких з приводу глибокого уш%
кодження нижніх кінцівок (НК) виконані 54 оперативних втручання з використан%
ням локальних перфорантних клаптів. Передопераційна діагностика з викорис%
танням комп'ютерної (КТ) ангіографії при виконанні реконструктивних втручань на
НК дозволила підвищити ефективність лікування хворих завдяки зменшенню три%
валості препарування клаптя, частоти некритичних ускладнень, строків лікування
хворого у стаціонарі.
Ключові слова: рани; ранові дефекти; пластика; пропелер клапті; перфорантні
клапті; комп'ютерна ангіографія; васкуляризовані комплекси тканин.

Abstract
Results of treatment of 46 patients, in whom 54 оperative interventions, using local per%
forant flaps, were performed for deep damage of lower extremities, were analyzed.
Preoperative diagnosis, using computeric angiography, while performance of recon%
structive interventions on the lower extremities, have permitted to raise the patients
treatment efficacy due to reduction of the flap preparation duration, as well as the non%
critical complications rate, and a stationary treatment terms.
Keywords: the wound defects; plasty; propeller flap; perforant flaps; computeric
angiography; vascularized complexes of tissues.

Мета дослідження: підвищити
ефективність реконструктивно—
пластичних втручань на НК з вико
ристанням локальних перфорант
них клаптів шляхом модифікації пе
редопераційної діагностики.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані дані обстеження
й лікування в опіковому відділенні
46 пацієнтів з глибокими ушкоджен
нями НК в період з 2009 по 2015 р.,
яким виконані 54 оперативні втру
чання з використанням локальних
перфорантних клаптів на живиль
ній ніжці, що включала одну домі
нантну ПА. Пацієнти розподілені на
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дві групи. В контрольну групу вклю
чені 25 пацієнтів (29 оперативних
втручань), у яких стандартне обсте
ження включало визначення ПА за
допомогою аудіодопплера "Мінідоп"
з датчиком з частотою 8 MГц. Перед
бачуване місце виходу ПА та її на
прямок позначали на шкірі за допо
могою маркера [7, 8] (рис. 1). В ос
новну групу включений 21 пацієнт
(25 оперативних втручань), у яких в
комплексі стандартного передопе
раційного обстеження проводили
контрастну КТ—ангіографію [9, 10] з
оброблянням візуальних карт су
динної системи в зоні втручання за
програмою "Osirix" (рис. 2). В усіх
хворих виконані оперативні втру
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чання з використанням локальних
острівцевих перфорантних клаптів,
якими закривали дефекти шкіри та
м'яких тканин. Живлячу ніжку клап
тів формували з єдиної домінантної
ПА, навколо якої здійснювали ди
секцію (рис. 3). Після мобілізації ост
рівцевий перфорантний клапоть
переміщували на ділянку рани шля
хом ротації і фіксували швами (рис.
4). Оцінювали час, витрачений на
мобілізацію одного клаптя, трива
лість операції, строки лікування хво
рого у стаціонарі, частоту некритич
них та критичних ускладнень в гру
пах.
Статистична обробка результатів
дослідження проведена за допомо
гою програмного продукту Statistica
6.1 (Statsoft Inc.) та Microsoft Excel —
2010. Нормальність розподілу у ви
борках визначали за методом Шапі
ро—Уїлка. Для порівняння резуль
татів лікування в групах залежно від
типу даних (кількісні або бінарні),
закону розподілу використані кри
терії Манна—Уїтні та Фішера. Кри
тичне значення p приймали <0,05
[11].

секція збільшує тривалість виділен
ня клаптя, що спричиняє розлади
кровообігу у місцевих тканинах та
ускладнює процес приживлення
клаптя.
Нами висунуте припущення, що
застосування модифікованої про
грами передопераційного обсте
ження дозволить зменшити трива
лість препарування клаптя, і, таким
чином, сприятиме зниженню ризи
ку виникнення критичних і некри
тичних ускладнень. Для перевірки
цього припущення прийнято "нуль
ову" гіпотезу, що стверджує відсут
ність різниці часу, витраченого на
препарування клаптя, між групами.
Так, час, витрачений на препару
вання клаптя в контрольній групі,
становить у середньому 54 хв (95%
ДІ [50;60], діапазон 30 — 103 хв); в ос
новній групі — 35 хв (95% ДІ [33;45],
діапазон 25 — 55 хв), що свідчило
про високозначуще (p=0,000006)
зменшення тривалості етапу виді
лення клаптя на судинній живильній
ніжці, що містить єдину домінуючу
ПА, та заперечує "нульову" гіпотезу
(рис. 5). Ці результати дозволяють
стверджувати, що застосування мо

дифікованої програми передопе
раційного обстеження, що включає
контрастну КТ—ангіографію, дозво
ляє зменшити тривалість препару
вання клаптя внаслідок більш пре
цизійної та впевненої дисекції.
Тривалість оперативного втру!
чання. Зменшення тривалості опе
ративного втручання є бажаним що
до зниження ризику виникнення
післяопераційних ускладнень, збіль
шення показників виживання клап
тів, що зумовлене більш швидким
відновленням локального крово
обігу в переміщених тканинах. Крім
того, тривалість операції, що потре
бує певна лікувальна методика, є
складовою обсягу наданої медичної
допомоги, витрат лікувально—про
філактичного закладу на захворю
вання, навантаження на медичний
персонал. Таким чином, фактор опе
ративного часу є важливим і в ас
пекті витратності конкретної ліку
вальної методики та раціонального
розподілу ресурсів персоналу, що є
першочерговим в стаціонарах хі
рургічного профілю.
Аналіз цього критерію проведе
ний окремо для кожної групи. Так, в

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Умовою успішної оцінки ефек
тивності лікування є, по можливості,
об'єктивна оцінка проміжних і кін
цевих результатів. Аналіз ефектив
ності застосованих лікувальних ме
тодик передбачав використання
певних критеріїв, що відображали як
їх клінічну успішність, так і загальну
витратність, що є актуальним в умо
вах функціонування вітчизняної си
стеми охорони здоров'я.
Тривалість препарування клап!
тя на судинній живильній ніжці.
Етап виділення клаптя на судинній
живильній ніжці, що містить одну
ПА, вважають найбільш відповідаль
ним та технічно складним. Препару
вання клаптя з виділенням судинних
компонентів живильної ніжки по
требує прецизійної дисекції, що
можливе лише за впевненості в ло
калізації місця виходу ПА та напрям
ку розташування її гілок в супра
фасціальному просторі. Помилки
при визначенні локалізації прониз
них судин значно підвищують ризик
їх травмування, а невпевнена ди
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Рис. 1.
Цифрове фото.
Глибокий рановий дефект лівої стопи.
Позначений перфорантний
надкісточковий пропелер клапоть з
точкою виходу ПА (хрестик).

Рис. 2.
Контрастна КТ%ангіографія.
Візуальна карта судинної системи НК
в зоні втручання.
Стрілкою позначено точку виходу ПА
на шкіру над кісточкою.

Рис. 3.
Інтраопераційне фото.
Мобілізація клаптя. Візуалізація ПА,
що сформує живильну ніжку, точно
співпала з її передопераційним
визначенням за даними КТ%ангіографії.

Рис. 4.
Інтраопераційне фото.
Переміщення перфорантного клаптя
шляхом ротації навколо живильної ПА
та його фіксація до країв ранового
дефекту.
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Рис. 5.
Тривалість інтраопераційного етапу
виділення клаптя на живильній судинній
ніжці в досліджуваних групах.

основній групі тривалість оператив
ного втручання становила у серед
ньому 110 хв (95% ДІ [100;120], діапа
зон 45 — 180 хв), що статистично
значуще не відрізнялася (p=0,11) від
показника у контрольній групі —
120 хв (95% ДІ [100;150], діапазон 55
— 250 хв) (рис. 6).
Таким чином, використання роз
ширеної програми передоперацій
ного обстеження з застосуванням
контрастної КТ—ангіографії не
сприяло зменшенню тривалості
оперативного втручання. Проте,
більш репрезентативною в аспекті
клінічної результативності є не три
валість оперативного втручання за
галом, а безпосередньо тривалість
етапу препарування клаптя, змен
шення якої доведене при застосу
ванні контрастної КТ—ангіографії
для передопераційного планування
клаптя на судинній живильній ніжці,
що містить єдину ПА.
Некритичні ускладнення при!
живлення комплексів переміщених
тканин. Реорганізація системи ло
кального кровообігу в навколорано
вих та переміщених тканинах є
складним, непередбачуваним про
цесом, результати якого залежать як
від успішності проведеного втру
чання, так і індивідуальних особли
востей судин реципієнтної зони. З
можливих ускладнень приживлення
клаптя виділені: розлади локального
кровообігу у вигляді ішемії тканин
або венозного застою, формування
підклаптєвої гематоми, діастаз по
лінії накладання швів, інфікування
операційної рани, що спричиняє ча

Рис. 6.
Тривалість оперативного втручання
в досліджуваних групах.

сткове некротизування переміще
них тканин з формуванням крайо
вих дефектів. Оцінку цих ускладнень
проводили після операції шляхом
щоденного візуального моніторин
гу стану клаптя.
В основній групі частота некри
тичних ускладнень приживлення
переміщених комплексів тканин
становила 40% (95% ДІ [0,17;0,55], 10
спостережень), що статистично
відрізнялася (p=0,03) від показника в
контрольній групі — 68,9% (95% ДІ
[0,52;0,86], 20 спостережень).
Це свідчило про ефективність за
стосування модифікованої програ
ми передопераційного обстеження
щодо зниження ризику виникнення
некритичних ускладнень при пла
нуванні пластики ранових дефектів
методом переміщення локальних
острівцевих клаптів на живильній
ніжці, що включає одну домінантну
ПА.
Найбільш частими ускладнення
ми в контрольній групі були веноз
ний застій в тканинах клаптя (в 45%
спостережень), локальна ішемія тка
нин (у 30%), інфекційні ускладнення
(у 15%), у 50% ускладнення спричи
нили частковий некроз клаптя. В ос
новній групі найбільш частим ус
кладненням був локальний розлад
кровообігу у вигляді венозного за
стою (у 70% спостережень).
Критичні ускладнення прижив!
лення комплексів переміщених тка!
нин. Незважаючи на загальну
успішність оперативних втручань з
застосуванням локальних або локо
регіонарних комплексів переміще
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Рис.7.
Тривалість лікування хворих
у стаціонарі в досліджуваних групах.

них тканин на живильній судинній
ніжці, що включає ПА, для пластики
дефектів НК, досить високий ризик
виникнення критичних ускладнень
приживлення переміщених тканин
з подальшою некротизацією клаптя.
З причин цього, за даними літерату
ри, порушення оперативної техніки,
що зумовлює травмування живиль
ної судинної ніжки, надмірний натяг
переміщених тканин, а також місце
ві розлади системи гемостазу, що
спричиняють тромбоз живильних
судин з подальшою ішемією тканин.
Загибель клаптя є найбільш розча
ровуючим та загрозливим усклад
ненням, потребує здійснення по
вторного втручання з пошуком до
даткових ресурсів донорських зон.
В контрольній групі критичні ус
кладнення виникли у 4 (13,8%) хво
рих, 95% ДІ [0,012;0,26], що статис
тично не відрізнялося від показ
ників в основній групі — у 3 (12%),
95% ДІ [—0,01;0,25] (p=0,2). Основ
ними причинами ускладнень, що зу
мовили некротичні зміни переміще
них клаптів, відзначені коагуляційні
розлади з виникненням тромбозу
судин живильної ніжки та мікро
циркуляторні порушення.
Тривалість лікування хворого у
стаціонарі. Тривалість лікування
хворого у стаціонарі обчислювали
за нормативами аналізу показників
діяльності стаціонару як кількість
днів, проведених хворим з моменту
госпіталізації до виписування по
одужанні/покращенні стану.
Аналіз тривалості лікування хво
рих у стаціонарі проводили окремо
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в кожній групі. Висунуте припущен
ня, що застосування модифікованої
методики передопераційного об
стеження пацієнтів дозволить змен
шити тривалість лікування хворих у
стаціонарі завдяки оптимізації пе
ребігу післяопераційного періоду та
зменшення частоти ускладнень, і,
відповідно, зменшення часу, витра
ченого на їх усунення. Для перевірки
цього припущення прийнято "нуль
ову" гіпотезу, що стверджує відсут
ність різниці тривалості лікування
хворого у стаціонарі між групами.
Так, тривалість лікування хворих
у стаціонарі при здійсненні пласти
ки дефектів НК з використанням ло
кальних перфорантних клаптів на
живильній ніжці, що включала єди
ну домінантну ПА, в контрольній
групі становила у середньому 39,41
дня (95% ДІ [31;54], діапазон 14 —
95); в основній групі 2 — 23 дня (95%
ДІ [18;36], діапазон 13 — 66), що свід
чило про статистично значуще (p=
0,025) зменшення тривалості ліку
вання хворих у стаціонарі на 41%
(рис. 7).
Отже, в основній групі відзначе
но достовірну тенденцію до змен
шення часу препарування клаптя,
частоти некритичних ускладнень та
тривалості лікування хворого у

стаціонарі. Отримані результати
свідчать про ефективність застосу
вання модифікованої програми пе
редопераційного обстеження паці
єнтів при виконанні реконструктив
но—пластичних втручань на рано
вих дефектах НК.
Застосування локальних перфо
рантних клаптів дозволяє спрости
ти пластичне закриття великих ра
нових дефектів [12, 13]. Рішення
проблеми діагностики й точної ло
кації точок виходу ПА забезпечує
швидке й надійне препарування жи
вильної судинної ніжки і, відповідно,
позитивний кінцевий результат хі
рургічного втручання [5, 10, 13].
Для пошуку точки виходу ПА на
шкіру сьогодні застосовують руч
ний аудіодопплер, кольоровий ульт
развуковий допплер, КТ—ангіог
рафію і магніторезонансну діагнос
тику [14, 15]. Кожен з цих методів, з
одного боку, дозволяє вирішувати
діагностичне завдання, з іншого, всі
вони мають свої недоліки. Так,
дослідження з використанням руч
ного аудіодопплера займає багато
часу, не виключає можливості про
пуску деяких артерій або іден
тифікації помилково позитивних
сигналів [15, 16]. Для діагностики з
застосуванням ультразвукового доп

плера, КТ—ангіографії або магніто
резонансної діагностики необхід
ний фахівець радіолог, що робить ці
методи менш доступними і більш
витратними [17], а два останні мето
ди передбачають інвазивні процеду
ри, внутрішньовенне введення кон
трастної речовини [14, 17]. Крім то
го, при КТ—ангіографії здійсню
ється навантаження на пацієнта
іонізуючим випромінюванням. Не
зважаючи на окремі недоліки при
використанні контрастної КТ—ан
гіографії, отримані попередні ре
зультати [10, 14] та результати прове
деного дослідження дозволяють
зробити висновок про деякі перева
ги модифікованої передопераційної
діагностики при реконструктивних
втручаннях на НК. Деякі науковці
вважають КТ—ангіографію "золо
тим стандартом" у діагностиці ПА
[18, 19].
Отже, передопераційна діагнос
тика з використанням КТ—ангіог
рафії при реконструктивних втру
чаннях на НК дозволяє підвищити
ефективність лікування хворих за
вдяки зменшенню часу препаруван
ня клаптя, частоти некритичних ус
кладнень та тривалості лікування
хворого у стаціонарі.
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕСТАНДАРТНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПАЛЛИАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
РАКА ЛЕГКОГО
В. Е. Севергин, П. П. Шипулин, А. Аграхари, С. Д. Поляк, Н. Канжо, Е. Ю. Тронина
Одесская областная клиническая больница

POSSIBILITIES OF NONSTANDARD SURGICAL
TECHNOLOGIES IN PALLIATIVE TREATMENT
OF PULMONARY CANCER
V. Е. Severgin, P. P. Shipulin, А. Аgrakhari, S. D. Polyak, N. Каnzho, Е. Yu. Тronina
Оdessa Regional Clinical Hospital
есмотря на определенные
успехи торакальной онко
логии, у значительной час
ти больных по поводу РЛ
проводят только симптоматическое
лечение. Наличие у таких больных
тяжелых осложнений распростра
ненного опухолевого процесса не
позволяет применять химиолуче
вую терапию. Кроме того, пожилой
возраст и наличие сопутствующих
заболеваний делают невозможным
проведение радикального лечения
даже в отсутствие признаков неопе
рабельности. Внедрение таких не
стандартных технологий, как рент
геноэндоваскулярная эмболизация
бронхиальных артерий (РЭЭБА) [1],
эндоскопическая реканализация
опухолевого стеноза дыхательных
путей [2, 3], РЧА опухолей [4 — 9]
обеспечило условия для оказания
помощи таким больным.

Н

Реферат
В клинике по поводу рака легкого (РЛ) лечили 276 больных в возрасте от 36 до 82
лет, в том числе 191 мужчину и 85 женщин. У 235 больных диагностирован первич%
ный РЛ, у 41 — метастатическое поражение легких и плевры. Пункционная радио%
частотная термоабляция (РЧА) оказалась эффективной у 86,3% больных. Неболь%
шой клинический опыт использования метода не позволяет объективно оценить
отдаленные результаты, показатели общей выживаемости больных в течение 1
года составили 70%, 2 лет — 48%. Применение видеоторакоскопической и откры%
той методик РЧА позволило достичь положительного эффекта у 91% больных. Ос%
ложнение в виде негерметичности легкого возникло у 2 пациентов. При примене%
нии эндобронхиальной РЧА положительный эффект (устранение стеноза дыха%
тельных путей и гемостаз) достигнут у всех больных. Непосредственный гемостаз
достигнут у 92% больных РЛ. Таким образом, использование нестандартных хи%
рургических технологий позволило расширить возможности паллиативной помо%
щи больным РЛ.
Ключевые слова: рак легкого; метастатический плеврит; стеноз бронха; радио%
частотная абляция.

Abstract
In the clinic 276 patients, ageing 36 — 82 yrs old, including 191 men and 85 women,
were treated for pulmonary cancer (PC). In 235 patients a primary PC was diagnosed,
and in 41 — metastatic affection of lungs and pleura. The puncture radiofrequency
thermoablation (RFTHA) have appeared effective in 86.3% patients. Not so large expe%
rience of the method application do not permit to estimate a remote results objectively,
the indices of general survival of patients through 1 year have constituted 70%, and
through 2 years — 48%. Application of videothoracoscopic and open procedures of
RFTHA had permitted to achieve a positive effect in 91% patients. In 2 patients the com%
plication had occurred — a pulmonary air spillage. Positive effect while application of
endobronchial RFTHA (elimination of respiratory ways stenosis and hemostasis) was
achieved in all the patients. Immediate hemostasis was achieved in 92% patients, suf%
fering PC. Тhus, application of nonstandard surgical technologies have permitted to
widen the possibilities of palliative help to patients, suffering PC.
Keywords: pulmonary cancer; metastatic pleuritis; bronchial stenosis; radiofrequency
ablation.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике с использованием ука
занных технологий по поводу РЛ ле
чили 276 больных в возрасте от 36
до 82 лет, в том числе 191 мужчину и
85 женщин. У 235 больных диагнос
тирован первичный РЛ, у 41 — мета
статическое поражение легких и
плевры. РЛ ІІ стадии отмечен у 12
больных, ІІІА стадии — у 86, ІІІВ ста
дии — у 113, ІV стадии — у 65.
Причиной отказа от выполнения
радикальной операции либо хи
миолучевой терапии были распро
страненность опухолевого процес
са, опухолевый стеноз трахеи и
крупных бронхов, кровохарканье и

легочное кровотечение, метастати
ческий плеврит и перикардит. У не
которых пациентов противопоказа
ниями были старческий возраст, на
личие тяжелых сопутствующих за
болеваний.
Использованные хирургические
технологии приведены в таблице.
Для РЧА опухолей использовали
аппарат ЭХВЧ—150 "Фотек", генери
рующий радиоволны, с выходной
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мощностью до 80 Вт. Радиочастот
ное излучение подводили к опухоли
с помощью электрода ЕМ—218, ко
торый вводили в ткань опухоли,
гибкие электроды — для эндокарди
альной абляции, а также разрабо
танный нами игольчатый электрод,
для осуществления плевродеза при
меняли специально разработанный
электрод с изогнутой рабочей час
тью.
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При проведении пункционной
трансторакальной РЧА опухолей
использовали общее обезболивание
и ангиографический комплекс
Allora Xper FD—20 "Рhillips". Приме
нение ангиографа позволяло эф
фективно контролировать продви
жение электрода и его расположе
ние в опухоли.
При проведении видеоэндоско
пической РЧА также использовали
однолегочной наркоз с введением
электрода в опухоль под визуаль
ным контролем. У 2 больных приме
нили видеоэндоскопическую РЧА в
сочетании с ангиографическим
комплексом, что обусловлено нали
чием спаечного процесса в плев
ральной полости и невозможнос
тью эндоскопической визуализации
опухоли. При проведении открытой
РЧА использовали стандартный
трансторакальный доступ, обеспе
чивающий визуальный и пальпатор
ный контроль РЧА.
Для создания РЧА плевродеза
при метастатическом плеврите ис
пользовали видеоторакоскопию и
общее обезболивание с термичес
кой обработкой листков париеталь
ной и висцеральной плевры. РЧА
проводили контактным методом пу
тем введения электрода в ткань опу
холи либо поверхностной коагуля
ции излучением мощностью от 40
до 60 Вт, длительность одновремен
ного воздействия от 20 до 60 с.
РЧА опухолей трахеи и бронхов
осуществляли с применением мест
ной анестезии и бронхофиброско
пии, она существенно не отличалась
от диагностической процедуры.
После анестезии дыхательных
путей через инструментальный ка
нал бронхоскопа к опухоли подво
дили электрод, используемый для
кардиотермоабляции, и путем кон
такта с опухолью разрушали ее.
Выходная мощность излучения
составляла 30 — 40 Вт, длительность
термоабляции 20—40 с, в последую
щем ее повторяли.
Методика РЭЭБА не отличалась
от описанной ранее [1], ее осуществ
ляли с помощью ангиографическо
го комплекса Allora Xper FD—20
"Philips". Под местной анестезией
катетеризировали бедренную арте
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рию по Сельдингеру. Затем в груд
ную часть аорты проводили катетер
типа "Cobra", с помощью которого
осуществляли визуализацию и эм
болизацию бронхиальных артерий
полиуретановыми эмболами диаме
тром 420 — 750 мкм либо микро
спиралями. Контролем эффектив
ности было отсутствие контрастно
го вещества в дистальных отделах
бронхиальных артерий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Методика РЧА основана на тер
мическом воздействии на патологи
чески—измененную ткань радио
волн с частотой 450 — 500 кГц, что
обусловливает нагревание и разру
шение опухоли. Высокая эффектив
ность РЧА первичных и метастати
ческих опухолей легкого доказана в
многочисленных публикациях [5 —
9]. Наиболее приемлемой считают
методику трансторакальной пунк
ционной РЧА периферических опу
холей легкого под контролем ком
пьютерной томографии [6, 8]. Мы
осуществляли пункционную РЧА с
помощью ангиографической рент
геновской установки, что позволяло
воздействовать на опухоль с разных
точек. Метод применен у 49 боль
ных, у всех злокачественный харак
тер опухоли подтвержден данными
морфологических исследований. У
всех пациентов выполняли трансто
ракальную пункционную биопсию
под контролем ангиографа. Диагноз
верифицирован в 100% наблюде
ний. Плоскоклеточный рак диагнос
тирован у 31 (63,4%) пациента, аде
нокарцинома — у 18 (36,6%). Диа
метр опухоли не превышал 5 см, в

среднем составлял 2,5 см. Число от
дельных опухолевых узлов допуска
лось не более 2. Пункционная РЧА
оказалась эффективной у 86,3%
больных. Из осложнений метода
пневмоторакс отмечен в 19% на
блюдений, устранен путем дрениро
вания плевральной полости. Такие
осложнения, как кровохарканье, на
гноение раны, не наблюдали. Мето
дика пункционной РЧА достаточно
проста, может быть использована
даже у пациентов пожилого возрас
та при тяжелых сопутствующих за
болеваниях, наличии периферичес
ких и метастатических опухолей
легкого. Небольшой опыт клиничес
кого использования метода не поз
воляет объективно оценить отда
ленные результаты, показатели об
щей выживаемости больных в тече
ние одного года составили 70%, 2
лет — 48%.
Дальнейшее развитие методик
РЧА опухолей легкого позволило
использовать их при открытых и ви
деоторакоскопических операциях
[4], что подтверждают данные лите
ратуры [5]. Применение такого под
хода позволило лучше контролиро
вать зону термического поврежде
ния опухоли, при этом повышается
сложность и травматичность вме
шательства.
Наиболее перспективно исполь
зование видеоторакоскопии, позво
ляющей минимизировать травма
тичность операции, однако требую
щей проведения однолегочного
наркоза. Применение видеоторако
скопической и открытой РЧА опу
холей позволило достичь положи
тельного эффекта у 91% больных.
Осложнения в виде негерметичнос
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ти легкого возникли у 2 пациентов.
Ограниченное число наблюде
ний подобных вмешательств не поз
воляет объективно оценить отда
ленные результаты, необходимо на
копление опыта и совершенствова
ние методик.
Универсальной методики созда
ния плевродеза при метастатичес
ком плеврите нет. Учитывая высо
кую непосредственную эффектив
ность РЧА при периферических
опухолях легкого, мы применили ее
при лечении метастатического пле
врита. Вмешательство выполняли
под общим обезболиванием с ис
пользованием видеоторакоскопии.
Удаление экссудата и хороший визу
альный контроль позволяли осуще
ствить РЧА поверхности париеталь
ной плевры и метастатических уз
лов на висцеральной плевре с помо
щью разработанного контактного
электрода. Операцию заканчивали
расправлением легкого, дренирова
нием плевральной полости. При
применении РЧА плевродеза у боль
ных отмечена целесообразность его
сочетания с внутриплевральным
введением химиотерапевтических
препаратов, что способствовало
прекращению экссудации в сроки
до 5 мес. Умер один больной вслед
ствие генерализации опухоли и по
лиорганной недостаточности.
Эндоскопическая реканализация
опухолевого стеноза дыхательных
путей является паллиативным мето
дом устранения обструкции брон
хов [3], позволяющей несколько уве
личить показатели выживаемости
пациентов и в некоторых ситуациях
обеспечить условия для проведения
химиотерапии. Многолетний опыт
выполнения подобных операций в
клинике [2] подтверждает эти дан
ные. Вмешательство обычно произ
водили под общим обезболиванием,
с использованием ригидного брон
хоскопа и АИГ—лазерной деструк

ции, реже — электрокоагуляции и
бронхофиброскопа. Стремление к
уменьшению себестоимости эндо
скопических операций и их травма
тичности обусловило внедрение эн
доскопической РЧА с реканализаци
ей опухолевого стеноза и осуществ
лением эндоскопического гемоста
за. Применение местной анестезии
и бронхофиброскопии значитель
но упростило эту операцию. Выпол
нение РЭЭБА, предшествующее
бронхоскопическим операциям,
снизило риск возникновения кро
вотечения и облегчило дезоблите
рацию дыхательных путей. Кроме
того, использование гибкого брон
хоскопа позволило восстанавливать
проходимость
верхнедолевых
бронхов. Опыт использования эн
добронхиального РЧА при лечении
опухолевого стеноза трахеи и брон
хов ограничен [10], метод не полу
чил широкого распространения. В
последнее время делаются попытки
использовать эндотрахеальную РЧА
для лечения даже таких неопухоле
вых заболеваний, как бронхиальные
петли [11].
При применении эндобронхи
альной РЧА положительный эффект
с устранением стеноза дыхательных
путей и достижением гемостаза от
мечен у всех больных.
Использование РЭЭБА в лечении
легочного кровотечения [1] позво
лило достичь гемостаза не только
при неопухолевых заболеваниях
легких, но и при РЛ. Непосредствен
ный гемостаз достигнут у 92% боль
ных РЛ. Устранение легочного кро
вотечения и кровохарканья позво
лило у значительной части больных
провести химиолучевую терапию.
Несмотря на хороший непосредст
венный эффект РЭЭБА при РЛ, воз
никновение рецидивов кровохарка
нья возможно, что требует повтор
ного осуществления эндоваскуляр
ного гемостаза. При сравнительной

оценке методов эндобронхиально
го гемостаза и РЭЭБА более эффек
тивным оказалась РЭЭБА. При нали
чии кровоточащей эндобронхиаль
ной опухоли целесообразно соче
танное применение этих методов.
После первоначального эндоваску
лярного гемостаза осуществляли все
эндобронхиальные вмешательства,
включая гемостаз и реканализацию
дыхательных путей. Предваритель
ная деваскуляризация опухоли зна
чительно упрощала эндобронхи
альные манипуляции. Осложнения в
виде гематомы в месте пункции бед
ренной артерии и аритмии возник
ли у 2 больных, умерли 7 (6,7%)
больных, из них 3 — вследствие ре
цидива профузного легочного кро
вотечения, 4 — прогрессирования
опухоли, возникновения тяжелой
дыхательной недостаточности.
Таким образом, использование
нестандартных хирургических тех
нологий позволяет расширить воз
можности паллиативной помощи
больным РЛ.

ВЫВОДЫ
1. Применение различных мето
дик РЧА позволяет достоверно осу
ществить термическое разрушение
ткани опухоли и увеличить показа
тели выживаемости больных РЛ.
2. Эндобронхиальная РЧА позво
ляет осуществлять реканализацию
опухолевого стеноза дыхательных
путей, устранить наиболее тяжелые
симптомы роста опухоли.
3. РЭЭБА при РЛ обеспечивает
адекватный гемостаз у большинства
пациентов, создает условия для про
ведения химиолучевой терапии.
4. Необходимо дальнейшее изу
чение возможностей сочетанного
применения указанных методов
при паллиативном лечении первич
ного и метастатического РЛ.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕННЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ШКІРНО—
ЖИРОВИХ КЛАПТІВ СОСКОПОДІБНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ
КОСМЕТИЧНІЙ ОТОПЛАСТИЦІ
Д. С. Аветіков, Д. В. Стебловський, С. О. Ставицький, І. Ю. Попович, В. М. Гаврильєв
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

PECULIARITIES OF LIBERATION AND MOBILIZATION
OF ADIPOSE—CUTANEOUS FLAPS OF A NIPPLE— SHAPED
PART IN COSMETIC OTOPLASTY
D. S. Аvetikov, D. V. Steblovskyi, S. О. Stavytskyi, І. Yu. Popovych, V. М. Gavrylyev
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
міру збільшення кількості
людей, особливо жінок, які
більш прискіпливо став
ляться до своєї зовнішності,
збільшилася кількість пацієнтів,
яким здійснюють пластичні опе
рації, що зумовило бурхливий роз
виток реконструктивної та естетич
ної хірургії обличчя. У теперішній
час застосовують численні методи
ки усунення капловухості, проте,
жодна з них не гарантує оптималь
ного косметичного ефекту, не осно
вана на аналізі біомеханічних влас
тивостей шкірно—жирових клаптів
і фіброархітектоніки шкіри, що в по
дальшому може зумовити негативні
результати оперативного втручання.
Відстовбурчені вушні раковини
характеризуються надмірним відхи
ленням вуха від поверхні голови, у
більшості спостережень це пов'яза
не з недорозвиненням протизавит
ка [1, 2].
На етапах планування та вико
нання оперативних втручань вико
ристовували результати біомеханіч
них та морфологічних досліджень з
індивідуальним аналізом кожного
пацієнта [3, 4].
Під час здійснення отопластики
основним завданням хірургічної ко
рекції відстовбурчених вушних ра
ковин було виправлення порушених
пропорцій, вираженої деформації
завитка і протизавитка, забезпечен
ня рівних і гладеньких контурів
складки протизавитка, збереження
форми і поглиблення завушної бо
розни, недопущення надмірного
притискання вушної раковини до
голови та утворення гострої проти

У

Реферат
Відстовбурчені вушні раковини — найчастіша вроджена деформація, що характе%
ризується надмірним відхиленням вуха від поверхні голови, у більшості спостере%
жень це пов'язане з недорозвиненням протизавитка. На етапах планування та ви%
конання оперативних втручань використані результати біомеханічних та морфо%
логічних досліджень з індивідуальним аналізом кожного пацієнта. Вдосконалено
методику косметичної отопластики. У 15 хворих з приводу капловухості здійснено
косметичну отопластику з огляду на біомеханічні та морфологічні особливості
шкіри.
Ключові слова: відстовбурчена вушна раковина; косметична отопластика; шкір%
но—жировий клапоть.

Abstract
Droopy ears — is a most frequent inborn deformity, which is characterized by excessive
shift of the ear from the head surface. In majority of cases it is connected with under%
development of antelion. The results of biomechanical and morphological investiga%
tions were applied with individual analysis of every patient on stages of planning and
conduction of operative interventions. A cosmetic otoplasty procedure was improved.
Taking into account biomechanical and morphological peculiarities of skin, a cosmetic
otoplasty was performed in 15 patients, suffering droopy ears.
Keywords: droopy ears; cosmetic otoplasty; adipose—cutaneous flap.

завиткової складки. Оскільки вушна
раковина є парним органом, одним
з найбільш складних завдань під час
виконання отопластики було досяг
нення симетрії [5, 6].
Методику корекції відстовбурче
ної вушної раковини обирали
індивідуально, залежно від ступеня її
деформації та причини її виникнен
ня. У більшості хворих для усунення
причини відстовбурчення вушної
раковини було необхідне поєднане
застосування існуючих способів —
висічення хряща, шовної отоплас
тики, рифлення або нанесення
насічок на передній поверхні хряща
[7].
Мета дослідження: вдосконален
ня методики косметичної отоплас
тики з огляду на особливості розтяг
нення та релаксації шкірно—жиро
вих клаптів.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 15 хворих з приводу каплову
хості здійснена косметична отопла
стика з огляду на біомеханічні та
морфологічні особливості шкіри.
Експеримент з визначення де
формаційних властивостей шкірно
—жирових клаптів проведений на
базі кафедри медичної інформати
ки, медичної і біологічної фізики.
Біомеханічні дослідження проводи
ли на деформаційній установці
МКР—1. Один кінець клаптя фіксу
вали в рухомому, інший — в нерухо
мому захваті розривної машини.
Для проведення ізотонічного ек
сперименту відібрані шкірні клапті,
фізичні параметри яких відповідали
таким для виконання операції кос
метичної отопластики. Клапті були
прямокутної форми, довжина 8 мм,
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ширина 10 мм, товщина 0,9 мм.
Шкіру звільняли від підшкірно—жи
рового прошарку за допомогою но
жиць.
Для гістотопографічних дослід
жень відбирали шкірно—жирові
клапті соскоподібної ділянки після
їх висічення під час здійснення кос
метичної отопластики. Матеріал за
бирали з дозволу пацієнтів.
Тканини забарвлювали за ван
Гізон та гематоксиліном і еозином.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оперативні втручання з усунен
ня капловухості виконані за загаль
ноприйнятими методиками. Під
місцевою анестезією 1% розчином
лідокаїну з додаванням адреналіну в
розведенні 1: 200 000 здійснювали
міртоподібний розріз шкіри на
задній поверхні вушної раковини,
рановій поверхні придавали еліп
соїдної форми, висікали шкірно—
жировий клапоть.
Відшаровували шкіру від хряща
до середини кривини завитка. Для
збереження живлення хряща втру
чання здійснювали над перихонд
рієм. Відступивши 3 — 4 мм від візу
альної межі відшарування або 8 — 10
мм від краю хряща, паралельно за
витку виконували розріз хряща на
всю товщу до перихондрія перед
ньої поверхні вушної раковини.
Верхній край розрізу досягав меді
альної ніжки, нижній — опускався
до основи завитка.
Наступним етапом моделювали
хрящ. У хворих за нормальних
розмірів вушної раковини з розши
ренням конхоскафального кута під
час оперативного втручання части
ну хряща не висікали. Здійснювали
насічки (6 — 8) на 2/3 товщини хря
ща по його передній поверхні
вздовж передбачуваного вигину

Рис. 1.
Зовнішній вигляд на етапі планування
операції з приводу капловухості
II ступеня.

протизавитка і латеральної ніжки
(рис. 1). Відстань між насічками біля
вільного краю хряща 2 — 3 мм, у на
прямку до протизавитка — 1 — 2 мм.
На розсічений хрящ накладали
тонкий безперервний матрацний
шов, в який захоплювали охрястя.
Раковину підтягували до поверхні
голови та фіксували у правильному
положенні, після ретельного гемо
стазу на шкіру накладали вузлові
шви.
Косметичну отопластику за ав
торською методикою виконували
відповідно до показників матема
тичної моделі оперативного втру
чання.
Після здійснення інфільтрацій
ної анестезії по заздалегідь наміче
них лініях проводили перший опук
лий розріз по завушній борозні в
ділянці задньої поверхні вушної ра
ковини, відступивши від її передньо
го краю 8 — 10 мм, причому, за ре
зультатами експериментальних до
сліджень, глибина розрізу має бути в
межах 0,9 — 1,3 мм.
З метою висічення надлишку
шкіри проводили другий розріз,
опуклістю до зовнішнього краю за
витка, початкова й кінцева точки
розрізів співпадали. Надлишок шкі

Рис. 2.
Інтраопераційне фото.
Операційна рана.
1%й етап операції.

ри висікали, ранова поверхня мала
форму еліпса (рис. 2).
Відшаровували шкіру від хряща
на 5 — 7 мм вздовж його поверхні. За
допомогою скальпеля наносили на
січки на відстані 2 мм одна від одної,
після чого створювали дублікатуру
хряща, завдяки чому вушна ракови
на наближалася до поверхні голови
на необхідну відстань. Після моде
лювання вушної раковини для ство
рення оптимального кута нахилу
кінцеві його фрагменти фіксували
двома або трьома (залежно від роз
мірів вушної раковини) П—подібни
ми швами, здійснювали ретельний
гемостаз. За даними біомеханічних
досліджень з формування кута та
меж натягу шкірно—жирових клап
тів, у верхніх та нижніх відділах
хрящ формували під кутом 6 — 7°, у
центральних — 19 — 20°.
Таким чином, на підставі аналізу
результатів біомеханічних та мор
фологічних досліджень нами об
ґрунтована оптимальна методика
виконання косметичної отопласти
ки, що забезпечувала збереження
природних топографоанатомічних
співвідносин тканин зовнішнього
вуха.
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CHANGES OF ACTIVITY OF THE MATRYX
METALLOPROTEINASES IN CHRONIC WOUNDS
OF SOFT TISSUES IN PATIENTS, SUFFERING DIABETES
MELLITUS WHILE VACUUM—THERAPY APPLICATION
О. М. Petrenko, А. О. Тykhomyrov, О. V. Petrenko
Bogomolets National Medical University, Kyiv
Іnstitute of Biochemistry named after О. V. Palladin, Kyiv
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
исбаланс між розщеплен
ням та відкладанням компо
нентів екстрацелюлярного
матриксу (ЕЦМ) внаслідок
порушення активаторно—інгібітор
ного балансу протеїназ є основною
причиною переходу ран різної етіо
логії в хронічні. За деградацію та ре
моделювання ЕЦМ у рані відповіда
ють в основному ферменти родини
ММП, що об'єднує Zn—залежні ен
допептидази. Клінічні спостережен
ня, а також експериментальні до
слідження, проведені на трансген
них тваринах з підвищеною екс
пресією ММП, доводять, що ано
мальне підвищення активності ММП
—1, ММП —2, ММП —8 та ММП —9
на тлі зменшення синтезу їх ендо
генних інгібіторів зумовлює пору
шення епітелізації ран, загострення
запальних реакцій, збільшення три
валості загоєння [1]. Надмірну акти
вацію ММП спостерігали й у хроніч
них виразках шкіри хворих на ЦД
[2]. З огляду на поширення такого
діабетичного ускладнення, як синд
ром діабетичної стопи (СДС), роз
робка й впровадження методів ліку
вання, спрямованих на модуляцію
протеолітичної активності фермен
тів у пошкоджених тканинах, є
вкрай важливим та перспективним
напрямком досліджень. Крім фарма
кологічних інгібіторів ММП та асеп

Д

Реферат
Досліджений вплив вакуум (VAC)—терапії на колагенолітичну активність протеїназ
у рановому ексудаті та біопсійному матеріалі хронічних ран м'яких тканин у 52 хво%
рих на цукровий діабет (ЦД). Активність матриксних металопротеїназ (ММП) у
пробах пошкоджених тканин та ексудатів визначали за даними желатинової зимо%
графії. Нормалізація протеолітичних процесів внаслідок усунення надмірної кола%
генолітичної активності з тканин рани за допомогою апарата, що створює негатив%
ний тиск, корелювала з позитивною динамікою загоєння. Отже, модуляцію актив%
ності ММП слід розглядати як один з ключових механізмів лікувального ефекту
VAC—терапії хронічних ран м'яких тканин при ЦД.
Ключові слова: цукровий діабет; рани м’яких тканин; активність металопро%
теїназ; вакуумна терапія.

Abstract
Impact of vacuum—therapy (VAC) on a collagen—lytic activity of proteinases in the
wound exudates and biopsy material of chronic wounds of soft tissues, was investigat%
ed in 52 patients, suffering diabetes mellitus (DM). Аctivity of the matrix metallopro%
teinases (ММP) in specimen of damaged tissues and exudates was determined in
accordance to data, obtained using the gelatin zymography. The proteolytic processes
normalization due to elimination of excessive collagen—lytic activity from the wound tis%
sues, using apparatus, which creates a negative pressure, had correlated with positive
dynamics of healing. Thus, the MMP activity modulation must be regarded as one of the
key mechanisms of treatment effect of VAC—therapy on chronic wounds of soft tissues
in DM.
Keywords: diabetes mellitus; wound of soft tissues; аctivity of metalloproteinases;
vacuum therapy.

тичних засобів, у хірургічній прак
тиці все ширше застосовують підхо
ди, основані на неспецифічному
пригніченні активності протеїназ у
рані.
Останнім часом у терапії ран,
спричинених СДС, використовують
VAC—терапію
(Vacuum—Assisted
Closure), основану на створенні ло
кального негативного тиску (Topical
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Negative Pressure — TNP) [3]. Резуль
тати клінічних спостережень свід
чать, що VAC—терапія забезпечує
позитивну динаміку загоєння ран
[4]. Проте, молекулярна складова ме
ханізмів, завдяки яким VAC—терапія
сприяє нормалізації репаративних
процесів, недостатньо вивчена.
Найбільш ефективним локальне за
стосування вакуумних пов'язок вия
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вилося при лікуванні ексудативних,
у тому числі хронічних діабетичних
виразок нижніх кінцівок. При цьому
VAC—терапія забезпечує зменшення
ранової ексудації, підтримуючи
помірно вологе середовище в рані,
необхідне для нормального перебігу
репаративно—регенераторних
процесів, сприяє видаленню знач
ної кількості патогенної мікрофло
ри, покращує ангіогенні процеси,
клітинну проліферацію та синтез у
рані основних речовин сполучної
тканини [5]. Потребує вивчення пи
тання щодо адекватності застосу
вання VAC—терапії для нормалізації
колагенолітичної активності в рані
й можливості використання цього
молекулярного показника як по
тенційного прогностичного кри
терію ефективності лікування про
блемних ран.
Метою дослідження було вивчен
ня впливу VAC—терапії на колаге
нолітичну активність протеїназ у
матеріалі біопсії та рановому ексу
даті хронічних ран м'яких тканин у
хворих на ЦД.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 52 пацієнти з опе
раційними ранами на тлі СДС, яких
лікували у відділенні гнійної хірургії
КМКЛ № 4 за період 2014 — 2015 рр.
Ведення пацієнтів протягом періоду
та відбір матеріалу відповідали етич
ним нормам, пацієнти дали письмо
ву згоду на участь у дослідженні. Усі
пацієнти оперовані. Площа ран ста
новила у середньому (35,6 ± 2,5) см2.
Вік пацієнтів у середньому (60,4 ±
3,2) року. Пацієнти розподілені на
дві групи, основну — 32 пацієнти, в
тому числі 19 чоловіків та 13 жінок,
та контрольну — 20 пацієнтів (жінок
— 10, чоловіків — 10). За віком, стат
тю та супутніми захворюваннями
групи були репрезентативні. Усім
пацієнтам проведено комплексну
нейротропну, дезагрегантну та полі
антибактеріальну терапію за дееска
лаційним типом, а також адекватну
медикаментозну терапію, спрямова
ну на підтримку функціонального
стану основних органів і систем ор
ганізму, корекцію хронічної ішемії
тканин нижніх кінцівок. У пацієнтів
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контрольної групи під час місцевого
лікування ран застосовували мазеві
пов'язки, проводили пов'язки з вико
ристанням розчинів антисептиків.
У лікуванні пацієнтів основної
групи застосовували VAC—терапію,
рівень негативного тиску від —50 до
—200 мм рт. ст. (оптимальною вва
жали величину —80… —125 мм рт.
ст.) на тлі розвантаження стопи. Ва
куумні пов'язки — це гідрофільні
поліуретанові губки з розміром пор
400 — 2000 мкм з прозорого адге
зивного покриття, з'єднані дренаж
ною трубкою з апаратом—джере
лом вакууму, що містить контейнер
для збирання ексудату з детритом.
Використовували
VAC—систему
фірми "КСІ" (США). Вакуумний апа
рат має зовнішній контрольний
пристрій, що підтримує різний рі
вень негативного тиску, здатний за
безпечити режим постійної ваку
умізації рани. Тривалість накладання
однієї пов'язки у середньому від 1 до
3 діб. У цілому тривалість VAC—те
рапії 10 діб, при цьому двічі заміню
вали пов'язку. Для оцінки ефектив
ності VAC—терапії визначали прямі
показники динаміки ранового про
цесу, зокрема, дані планіметричного
дослідження, проводили візуальну
оцінку стану рани та навколишніх
тканин, а також мікробіологічне
дослідження ран.
Перед відбором зразків тканин
для аналізу ММП з рани видаляли
некротизовані тканини і залишки
лікарських засобів. Біопсію прово
дили після госпіталізації пацієнта та
на 5—ту і 10—ту добу після лікуван
ня. Зразки тканин з рани промивали
у стерильному ізотонічному роз
чині натрію хлориду та зберігали
при температурі —80 °С. Для прове
дення біохімічних аналізів зразки
тканин гомогенізували у 50 ммоль
трис—буфері (рН 7,4), що містив
0,15 моль NaCl, з подальшою ультра
звуковою дезінтеграцією з застосу
ванням прилада Sartorius (Labsonic®
M, Гетинген, Німеччина) для екст
ракції тканинних протеїнів. Ексудат
гнійних ран у хворих на ЦД відбира
ли під час вакуумного дренування
гнійної порожнини. До проведення
дослідження матеріал зберігали при
температурі —80 °С. Активність

ММП визначали методом ензим—
форезу (желатинової зимографії) з
подальшим денситометричним ана
лізом зимограм [6]. Активність фер
ментів визначали у відсотках від ве
личини, отриманої у 1—шу добу
спостереження, виражали у вигляді
медіани.
Статистична обробка даних про
ведена з використанням U—кри
терію Манна—Уїтні, різницю між се
редніми величинами вважали віро
гідною при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ
При дослідженні динаміки рано
вого процесу встановлено, що за
стосування негативного тиску спри
яло ранньому очищенню ран від на
шарування фібрину та вогнищ не
крозу, видаленню патогенної мікро
флори, зменшенню площі та глиби
ни ран, росту грануляційної ткани
ни, прискоренню крайової епіте
лізації. Застосування VAC—терапії
дозволило значно зменшити трива
лість ран до пластичного закриття
та обсяг оперативного втручання
(рівень ампутації кінцівки).
Результати желатинової зимо
графії ММП у зразках біоптату тка
нин ран пацієнтів обох груп свідчи
ли про наявність поліпептидних
зон, що відповідали активним ММП,
найбільш вираженою з яких вияви
лася ММП—9 (молекулярна маса 92
кДа).
У пацієнтів як контрольної, так і
основної групи спостерігали високу
вихідну активність ММП у 1—шу до
бу дослідження, що підтверджувало
хронічний перебіг ранового проце
су у пацієнтів обох груп.
У пацієнтів основної групи, у
яких до проведення VAC—терапії ко
лагенолітична активність була на
рівні такої у контрольній групі, на
5—ту добу спостерігали вірогідне
зниження активності ММП—9 на
68% (р<0,05) відносно вихідної, на
10—ту добу — не більше ніж на 45%
(р<0,05).
Зміни активності тканинних
протеїназ зумовлені модифікацією
видів клітин рани при загоєнні. Ос
новним джерелом ММП—9 у рані є
нейтрофільні гранулоцити, керати
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ноцити та фібробласти. Дані літера
тури свідчать про перехід від запаль
ного до проліферативного феноти
пу саме у ці строки загоєння рани [7].
Отже, зміни активності ММП—9
відбувалися паралельно з зменшен
ням кількості прозапальних клітин у
вмісті рани на 10—ту добу після
VAC—терапії, а залишкова колаге
нолітична активність зумовлена
функціонуванням кератиноцитів,
що експресують ММП для забезпе
чення міграції. У хворих контроль
ної групи протягом 10 діб відзнача
ли високу активність колагеназ у
біоптатах. Можливо, стабільно висо
ка колагенолітична активність у ра
нах таких пацієнтів є наслідком рек
рутингу до місця ураження значної
кількості ММП—продукуючих клі
тин, відповідальних за гостру фазу
запального процесу. Це спостере
ження підтверджується результата
ми цитометрії: цитограми відповіда
ли некротичному і дегенеративно—
запальному типу. Крім того, відзна
чали високе мікробне забруднення
поверхні ран. У свою чергу, мікробні
протеїнази здатні розщеплювати
тканинні субстрати, а також активу
вати ендогенні ММП [8]. Лише на
10—ту добу у пацієнтів контрольної
групи спостерігали появу грану
ляційної тканини та тенденцію до
зниження протеолітичної актив
ності (на 12%), проте, ці зміни недо
стовірні (р>0,05).
За результатами желатинової зи
мографії зразків ексудату з ран до
початку лікування, а також на 5—ту і
10—ту добу виявлене більш вираже
не підвищення колагенолітичної ак

тивності ексудату у пацієнтів основ
ної групи, ніж контрольної.
Відмінності активності ММП у
різні строки спостереження в ексу
даті хронічних ран хворих на ЦД
обох груп свідчили про зворотну
тенденцію у порівнянні з цим показ
ником у біоптатах тканин.
Так, у пацієнтів контрольної гру
пи колагенолітична активність виді
лень з ран мала тенденцію до зни
ження, зокрема, на 5—ту добу спос
тереження вона зменшилася майже
на 40% у порівнянні з вихідною,
різниця статистично значуща.
Оскільки у пацієнтів контрольної
групи активність тканинних ММП
була стабільно високою, можна зро
бити висновок, що зменшення
надмірної колагенолітичної актив
ності за умови стандартного ліку
вання є пасивним. При застосуванні
VAC—терапії на 5—ту і 10—ту добу в
ексудаті ран виявлене підвищення
активності желатиназ відповідно на
68 і 85% у порівнянні з вихідною
(р<0,05). При порівнянні цих ре
зультатів з даними, що характеризу
ють активність ММП у біоптатах,
відзначений зворотній взаємозв'я
зок: зниження активності у ткани
нах після накладання вакууму супро
воджувалося істотним підвищенням
її у вмісті рани.
Рановий ексудат відіграє критич
ну роль у гальмуванні загоєння ран у
хворих на ЦД [9]. Випіт хронічних
ран, у тому числі діабетичних вира
зок шкіри, за біохімічними та фер
ментними особливостями відрізня
ється від такого у гострих ранах, на
самперед, характеризується висо

кою протеолітичною активністю.
Такий ексудат пригнічує або блокує
проліферацію кератиноцитів, фіб
робластів та ендотеліальних клітин,
що подовжує період загоєння ран.
Підвищена активність ММП та сери
нових протеїназ спричиняє руйну
вання або патологічні зміни компо
нентів ЕЦМ, необхідних для ре
епітелізації. Крім того, макромолеку
ли ексудату хронічної рани здатні
зв'язувати та інактивувати фактори
росту й цитокіни [10]. Оскільки
ММП контролюють функціонуван
ня численних регуляторних моле
кул та клітин у рановому середо
вищі, вторинні ефекти VAC—терапії
можуть бути реалізовані саме через
зміни експресії цих протеїназ.

ВИСНОВКИ
1. Вперше проведене паралельне
визначення активності ММП у біоп
татах пошкоджених тканин та рано
вому ексудаті, що дало змогу отри
мати повну інформацію щодо впли
ву VAC—терапії на розподіл та мобі
лізацію колагенолітичних фермен
тів у ранах у хворих на ЦД.
2. VAC—терапія сприяє усуненню
надмірної колагенолітичної актив
ності з пошкоджених тканин хро
нічних ран у хворих на ЦД.
3. Нормалізація протеолітичних
процесів у ранах за умови лікування
негативним тиском корелює з пози
тивною динамікою їх загоєння, от
же, може розглядатися як один з
ключових механізмів реалізації ліку
вальних ефектів VAC—терапії.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ—СИСТЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Р. Н. Михайлусов
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

EXPERIENCE OF APPLICATION OF VACUUM—SYSTEMS
IN THE TREATMENT OF A GUN—SHOT WOUNDS
OF SOFT TISSUES
R. N. Mikhaylusov
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
рименение различных ви
дов современного боевого
огнестрельного
оружия
обусловило
увеличение
числа пострадавших с боевой трав
мой [1, 2]. По данным литературы,
наиболее частыми повреждениями
при боевой травме являются огнест
рельные раны мягких тканей [2, 3].
Массовое поступление раненых
с большим объемом повреждений и
длительность лечения пострадав
ших с огнестрельными ранениями
мягких тканей обусловили необхо
димость внедрения метода ВАК—си
стем (VAC — Vacuum—assisted clo
sure System) в Военно—медицин
ском клиническом Центре Северно
го региона МО Украины (ВМКЦ СР).
В настоящее время для обозначе
ния метода используют термины:
VAC (Vacuum—assisted closure Sys
tem), NPWT (Negative pressure wo
und therapy — терапия ран с приме
нением отрицательного давления),
TNP (Topical negative pressure — ме
стное отрицательное давление). Это
один и тот же метод в исполнении
разных фирм—производителей с
незначительными
изменениями
технологии.
Метод ВАК—терапии широко
применяют за рубежом: в 85 странах
он является стандартом при лече
нии гнойных и септических ослож
нений, более чем у 20 млн. больных
метод отрицательного давления
применен с 1991 г.; более 1 млн. раз
метод цитирован в научных публи
кациях; в 3800 изданиях опублико
ваны результаты применения мето
да отрицательного давления [4 — 6].
Появляющиеся в отечественной
литературе сообщения об успеш
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Реферат
Проанализированы результаты практического применения современных ваку%
ум—ассистированных (ВАК) систем при лечении пострадавших с огнестрельны%
ми ранами мягких тканей. Изучены особенности их применения. Проведена срав%
нительная оценка показателей локального статуса и общего состояния раненых.
Использование ВАК—систем имеет ряд преимуществ и позволяет ускорить за%
живление огнестрельных ран мягких тканей.
Ключевые слова: огнестрельные раны; мягкие ткани; вакуум—системы.

Abstract
Results of practical application of modern vacuum—assisted systems in the treatment
of injured persons, suffering a gun—shot wounds of soft tissues, were analyzed.
Peculiarities of their application were studied. Comparative estimation of indices of a
local status and general state was conducted in wounded persons. Application of vac%
uum—assisted systems had several advantages and permits to accelerate the healing
of a gun—shot wounds of soft tissues.
Keywords: gun—shot wounds; soft tissues; vacuum—systems.

ном применении ВАК—систем для
лечения огнестрельных ран разроз
нены, без системного и сравнитель
ного анализа с другими методами
лечения, не приведены четкие пред
ставления о показаниях и противо
показаниях к применению ВАК—си
стем при лечении огнестрельных
ран мягких тканей [7, 8].
Цель исследования: проанализи
ровать собственный опыт примене
ния ВАК—систем, эффективность и
особенности при лечении огнест
рельных ран мягких тканей, обос
новать показания, противопоказа
ния и алгоритм применения ВАК—
систем при лечении огнестрельных
ран мягких тканей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В проспективном и ретроспек
тивном исследовании проанализи
рованы результаты лечения 92 пост
радавших с обширными огнест
рельными ранами мягких тканей.
Все мужчины в возрасте от 23 до 56

лет. У 11 (11,96%) пострадавших вы
явлены пулевые ранения, у 81
(88,04%) — осколочные. У 17
(18,48%) пострадавших ранения бы
ли одиночные, у 75 (81,52%) — мно
жественные, у 34 (36,96%) — соче
танные с поражением 2 анатомиче
ских областей и более. Раны верх
них конечностей отмечены у 12
(13,04%) пострадавших, нижних ко
нечностей — у 29 (31,52%); слепые
ранения — у 61 (66,30%), сквозные
— у 27 (29,35%), касательные — у 4
(4,35%).
Всем раненым проведена пер
вичная хирургическая обработка
(ПХО) на этапе оказания квалифи
цированной медицинской помощи
в условиях центральных районных
больниц и мобильных госпиталей в
зоне военных действий. Впоследст
вии эти пострадавшие госпитализи
рованы для специализированного
лечения в хирургическое отделение
клиники торакоабдоминальной хи
рургии ВМКЦ СР. По показаниям ра
неным проводили повторную и вто
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ричную хирургическую обработку.
У 39 (42,39%) раненых (основная
группа) в комплексе лечения приме
няли ВАК—терапию, у 53 (57,61%)
пациентов (контрольная группа) —
стандартное ведение огнестрель
ных ран в виде влажно—высыхаю
щих марлевых повязок с раствора
ми антисептиков (водный раствор
хлоргексидина биглюконата 0,05%
или "Октенисепт®"), в последующем
— мазевые повязки (мазь "Левоме
коль").
При применении метода ВАК—
терапии использовали оригиналь
ные
вакуум—системы
фирмы
"КСL®" и "Haeco®". Вакуум—система
фирмы "КСL®" отличается меньшей
массой и габаритами, а также мень
шим объемом приемного контейне
ра (300 мл), что более приемлемо
при транспортировке раненых. В то
же время больший объем контейне
ра (800 мл) вакуум—системы фир
мы "Haeco®" делает ее более удоб
ной в применении при наличии ран
с обильной экссудацией.
Программа обследования паци
ентов включала: общеклинические
методы (анализ жалоб, анамнеза, ос
мотр, пальпация); лабораторные ме
тоды (общий анализ крови и мочи,
биохимический анализ крови); ин
струментальные методы (электро
кардиография, ультразвуковое ис
следование); рентгенографические
методы (рентгенография зоны по
ражения, компьютерная томогра
фия, электронно—оптическая рент
геноскопия), гистологические ис
следования удаленных тканей и сня
тых повязок. Изучали количествен
ные и качественные характеристи
ки раневого экссудата (содержание
глюкозы, белка, микроскопия осад
ка), pH, относительную плотность,
показатели окислительно—восста
новительного потенциала.
Кроме того, анализировали дли
тельность лечения до закрытия ра
ны; общую длительность лечения
раны; степень микробного загряз
нения раны; выраженность болево
го синдрома по шкале ВАШ (визу
альная аналоговая шкала) в процес
се лечения; данные цитологических
исследований (раневых мазков—от
печатков).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ВАК—повязки применены при
торакальных огнестрельных ране
ниях у 7 (17,94%) пострадавших, аб
доминальных — у 6 (15,38%), ране
ниях конечностей — у 26 (66,7%), в
том числе огнестрельных перело
мах костей конечностей — у 8
(20,51%).
Особенностью
применения
ВАК—системы является возмож
ность моделирования повязки в со
ответствии с размерами раневой
полости или дефекта, что позволяет
максимально охватить всю раневую
поверхность для воздействия ВАК—
системы, заполнить полости и мак
симально удалить отделяемое бла
годаря отрицательному давлению.
При точном моделировании раны
фиксация повязки по краям с ис
пользованием
дополнительного
шовного материала не обязательна.
При сложной конфигурации раны
ВАК—повязки фиксируют к коже по
краям.
У всех пострадавших основной
группы применяли моделирование
ВАК—повязок по размерам ран, из
них у 14 (35,90%) — в 2 плоскостях, у
25 (64,10%) при более сложных,
объемных формах раневого канала
— в 3 плоскостях, в зависимости от
формы и размеров раны. Для удоб
ства и повышения точности моде
лирования ВАК—повязок у 31
(79,49%) пострадавшего предвари
тельно измеряли форму и размеры
раны с использованием специально
разработанного нами инструмента
[9]. По форме большинство ран бы
ли подобны геометрическим фигу
рам: цилиндру — в 19 (20,65%) на
блюдениях, конусу — в 8 (8,70%),
усеченному конусу — в 51 (55,43%),
сложной формы — в 14 (15,22%).
По данным ультразвукового ис
следования ран, проведенного у 49
(53,26%) пациентов обеих групп по
предложенной нами методике [10], у
6 (6,52%) — диагностированы рент
генонеконтрастные инородные те
ла, у 5 (5,43%) — удалось точно опре
делить наиболее близкие и безопас
ные точки проекции инородных тел
на кожу для их последующего удале
ния. Интрараневые и околораневые
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гематомы диагностированы у 12
(13,04%) пострадавших, дополни
тельные раневые полости — у 5
(5,43%). Кроме того, предложенный
метод дает возможность проводить
ультразвуковое исследование ран
через ВАК—повязку, что позволяет
контролировать течение раневого
процесса по степени васкуляриза
ции тканей, выраженности около
раневого отека, а также выявлять
жидкостные образования и инород
ные тела.
ВАК—система при сквозных ог
нестрельных ранениях установлена
у 7 (17,94%) раненых. Для достиже
нии герметичности в такой ситуа
ции необходима герметизация как
входного, так и выходного раневых
отверстий с установкой ВАК—по
вязки по всей полости раневого ка
нала, трубку, собирающую экссудат,
устанавливали над раной большего
размера.
У некоторых пострадавших уста
навливали несколько ВАК—повязок
и ВАК—систем: у 4 (10,26%) пациен
тов по показаниям ВАК—повязки
наложены на 2 раны, у 3 (7,69%) —
на 3 раны, у 1 (2,56%) — на 4 раны, у
1 (2,56%) — на 5 ран с их подключе
нием через переходники и исполь
зованием 2 ВАК—аппаратов. При
множественных ранениях подклю
чение ВАК—повязок через переход
ники с использованием одного
ВАК—аппарата в меньшей степени
ограничивает двигательный режим
пациентов.
Локальный местный отек наблю
дали в течение в среднем (3,8 ± 0,27)
сут — в основной группе, (5,2 ± 0,63)
сут — в контрольной группе. Очи
щение ран отмечено у пострадав
ших основной группы в среднем че
рез (6,2 ± 0,31) сут, контрольной
группы— через (8,3 ± 0,44) сут
(р<0,05); появление грануляций —
соответственно через (5,3 ± 0,31) и
(7,2 ± 0,27) сут.
Температура тела нормализова
лась в среднем через (7,8 ± 0,23) сут
— в основной группе, (9,9 ± 0,28) сут
— контрольной; ЛИИ нормализо
вался соответственно через (6,2 ±
0,32) и (8,5 ± 0,81) сут. Болезнен
ность перевязок по шкале ВАШ оце
нена пациентами основной группы
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(3,45 ± 0,17) балла, контрольной —
(4,2 ± 0,28) балла.
Выраженность болевого синдро
ма у больных основной группы
уменьшилась (ВАШ менее 3,0 бал
лов) через (2,4 ± 0,12) сут, в кон
трольной группе — через (3,9 ± 0,19)
сут (р<0,05). Количество перевязок
до наложения вторичных швов со
ставило в основной группе в сред
нем 7,3 ± 0,40, в контрольной группе
— 21,6±0,72 (р<0,05).
Результаты бактериологических
исследований содержимого огнест
рельных ран у 9 (23,07%) пострадав
ших основной группы и 11 (20,75%)
— контрольной группы при госпи
тализации в клинику были положи
тельными. У 11 (55,0%) пациентов
выявлен Staphylococcus aureus, у 5
(25,0%) — Staphylococcus epider
midis, у 4 (20,0%) — Streptococcus
anhaemolyticus. Очищение ран от
мечено в основной группе в сред
нем через (3,4 ± 0,09) сут (зафикси
ровано при удалении ВАК—повя
зок), в контрольной — через (5,8 ±
0,12) сут. У 5 (9,43%) раненых кон
трольной группы наблюдали перси
стенцию Staphylococcus aureus в
концентрации 103 — 105 КОЕ/мл в
сроки от 8 до 15 сут, что, возможно,
обусловлено резистентностью воз
будителя к антибактериальному
действию мази "Левомеколь".
При анализе биохимического
состава раневого отделяемого из 28
(71,79%) пациентов основной груп
пы у 23 (82,14%) — наблюдали
уменьшение содержания белка и
глюкозы при положительной дина
мике раневого процесса и очище
нии ран. Количество экссудата, его
относительная плотность также
уменьшались, он становился более
светлым. При неблагоприятном те
чении раневого процесса у 5 (5,61%)
пациентов раневой экссудат стано
вился более темным, насыщенным,
относительная плотность, содержа
ние белка и глюкозы увеличивались.
Впоследствии эти данные использо
ваны нами в качестве объективных
лабораторных критериев оценки
тяжести течения раневого процесса
при применении ВАК—повязок.
При неблагоприятном течении
раневого процесса у всех больных
снимали ВАК—повязку. Наблюдали
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некротические изменения тканей,
проведена повторная (вторичная)
хирургическая обработка ран, по
вторно устанавливали ВАК—систе
му.
ВАК—системы устанавливали
курсом на 3 — 4 сут. У 12 (30,76%) па
циентов при недостаточном очище
нии раны, что определяли визуаль
но и по данным изучения мазков—
отпечатков, повторно накладывали
ВАК—повязки. У 4 (10,26%) больных
ВАК—повязки заменены трижды, у 2
(5,13%) — 4 раза.
Более длительное применение
ВАК—систем при условии очище
ния раны и уменьшения количества
раневого экссудата нецелесообраз
но, в 3 (7,69%) наблюдениях на этапе
освоения методики его преимуще
ства не выявлены.
По данным гистологического ис
следования 29 (74,36%) ВАК—повя
зок после 3 сут их пребывания в ра
не обнаружены фрагменты стенок
сосудов, ангиоциты и фибробласты,
что свидетельствовало о начале ре
генерации тканей.
У 6 (15,38%) больных для повы
шения антибактериального эффек
та и противовоспалительного дей
ствия в качестве подложки под ти
повую ВАК—повязку использовали
открытопористые поливинил—ал
когольные
раневые
повязки
("Hydrofera Blue®").
После их применения у всех
больных отмечали незначительное
бледно—голубое окрашивание сте
нок раневой полости, у 4 — по дан
ным изучения мазков—отпечатков
репаративные и регенеративные
процессы в тканях ран были более
выражены, у 2 — различия типа маз
ка—отпечатка по сравнению с тако
выми в контрольной группе не на
блюдали. Осложнений и негатив
ных реакций при применении до
полнительных раневых повязок не
было.
В контрольной группе у 14
(26,41%) раненых возник выражен
ный околораневой дерматит, что
обусловлено раздражающим дейст
вием раневого экссудата на кожу во
круг раны в связи с неадекватным
сорбционным действием повязок
на основе марли. Негативных реак
ций и осложнений при местном ле

чении в обеих группах не было. В
сроки наблюдения от 1 до 3 мес по
сле лечения осложнений и побоч
ных реакций в обеих группах не бы
ло. В основной группе околоране
вой дерматит и слущивание эпидер
миса вокруг раны наблюдали у 2
(5,12%) пациентов при неадекват
ном моделировании ВАК—повязки
и "захождении" ее краев на кожу. Та
кие ситуации возникали в начале
освоения методики.
Продолжительность лечения ра
неных до наложения вторичных
швов либо пластического закрытия
раны составила в основной группе в
среднем (12,6 ± 0,17) дня, в кон
трольной группе — (17,2 ± 0,31) дня.
При эксплуатации ВАК—систем
выявлены следующие недостатки
(особенности): 4 (10,26%) больных
беспокоил шум работающего ваку
ум—аппарата и мешал отдыху в 1—е
сутки, в последующем наблюдали
привыкание к такому шуму. У 5
(12,82%) раненых отмечены неудоб
ства и ограничения, связанные с не
обходимостью постоянного ноше
ния ВАК—аппарата; 2 (5,13%) боль
ных, ослабленных после операции,
не могли самостоятельно перено
сить аппарат, что требовало помо
щи младшего медицинского персо
нала. У 6 (15,38%) пациентов выявле
но частичное "обратное засасыва
ние" раневого экссудата из трубки в
повязку при прерывистом режиме
работы аппарата. У 2 (5,13%) боль
ных отмечен "перелив" экссудата из
контейнера в аппарат ВАК—тера
пии, что обусловило поломку аппа
рата и потребовало обслуживания в
сервисной службе.
На наш взгляд, целесообразно
дальнейшее техническое усовер
шенствование ВАК—аппаратов.
1. Применение устройства с
принципом действия "обратного
клапана", препятствующего реверс
ному току экссудата из трубки в по
вязку.
2. Установка системы сигнализа
ции критического наполнения кон
тейнера для раневого экссудата и
необходимости его замены.
3. Применение устройства, пре
пятствующего "засасыванию" экссу
дата из контейнера в аппарат, при
его переполнении.
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ВЫВОДЫ
1. Применение ВАК—повязок яв
ляется целесообразным и эффек
тивным методом лечения огнест
рельных ран, позволяющим уско
рить очищение раны, способствую
щим контракции и закрытию раны.
2. В настоящее время не разрабо
таны показания и противопоказа
ния к применению ВАК—повязок
(систем), алгоритм их применения,
использования совместно с другими
методами и средствами при лече
нии огнестрельных ран мягких тка
ней.
3. Необходимы изучение и ана
лиз непосредственных и отдален

ных результатов, разработка и ут
верждение единых методических
указаний по применению ВАК—по
вязок при огнестрельных ранах мяг
ких тканей.
4. Необходимо обеспечение
ВАК—повязками и аппаратами до
зированного отрицательного давле
ния соответствующих структур при
оказании квалифицированной и
специализированной хирургичес
кой помощи.
5. Вакуум—терапия способствует
скорейшему очищению и уменьше
нию размеров ран, подготовке ране
вой поверхности к закрытию раны,
уменьшению продолжительности

лечения пострадавших с огнест
рельными ранами.
6. Применение ВАК—систем поз
воляет уменьшить частоту осложне
ний и необходимых хирургических
вмешательств (повторной и вторич
ной обработки) при лечении огне
стрельных ран.
7. При всех преимуществах
ВАК—терапии в лечении огнест
рельных ран метод не может счи
таться универсальным. Нецелесооб
разно применение метода при ма
лых размерах входных и выходных
раневых отверстий (диаметром ме
нее 2 см) огнестрельных ран.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ТКАНЕЙ
В РАНЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОДОЗИРОВАННОГО
ВАКУУМА
А. Н. Велигоцкий, Р. В. Савицкий, А. Н. Довженко, С. Б. Павлов, А. В. Леонов
Харьковская медицинская академия последипломного образования

THE CHANGE OF TISSUES PROLIFERATION ACTIVITY IN THE
WOUND WHILE IMPACT OF A LOW—DOSAGE VACUUM
А. N. Veligotskiy, R. V. Savitskiy, А. N. Dovzhenko, S. B. Pavlov, А. V. Leonov
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
настоящее время во всем
мире отмечено увеличение
частоты возникновения ГХИ
на фоне иммунодефицит
ных, системных заболеваний, в ча
стности, сахарного диабета, онко
логических заболеваний и др. Не
смотря на успехи, достигнутые в ле
чении ГХИ, в связи с увеличением
частоты их сложных форм, атипич
ного, латентного течения заболева
ний и толерантности к стандарт
ным методам терапии возникают
как социально—экономические, так
и медицинские проблемы [1, 2]. В
связи с этим актуальны проведение
исследований и разработка эффек
тивных, безопасных, общедоступ
ных методов лечения ГХИ [3 — 6]. Те
рапия отрицательным давлением
занимает особое место среди мето
дов лечения ран [7 — 9]. Влиянию ва
куум—терапии на раневой процесс
посвящены многочисленные иссле
дования отечественных и зарубеж
ных авторов, однако механизмы ре
паративной регенерации в тканях
раневого дефекта при воздействии
низкодозированного вакуума недо
статочно изучены.
Цель исследования: изучение ме
ханизмов репаративной регенера
ции в тканях раневого дефекта при
воздействии низкодозированного
вакуума.

В

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Представлены результаты лече
ния больных по поводу ГХИ в кли
нике на базе кафедры эндоскопии и
хирургии в 2015 г.
Больные распределены две груп
пы.
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Реферат
Проанализированы результаты лечения 10 больных по поводу гнойных хирургиче%
ских инфекций (ГХИ), у которых в комплексе местного лечения применен метод
низкодозированной вакуум—терапии. Для изучения пролиферативной активнос%
ти тканей при местном воздействии отрицательного давления использовали ме%
тод иммуногистохимического определения индекса пролиферации при исследо%
вании экспрессии антигена KI 67. Установлено, что воздействие отрицательного
давления способствовало увеличению в тканях раны количества клеток, находя%
щихся в состоянии повышенной пролиферативной активности, активизации про%
лиферативных процессов в области раневого дефекта.
Ключевые слова: гнойная хирургическая инфекция; вакуум—терапия; пролифе%
ративная активность тканей.

Abstract
Results of treatment of 10 patients, suffering purulent surgical infections, in whom the
method of a low—dosage vacuum—therapy was applied in complex of local treatment,
were analyzed. The method of immunohistochemical determination of proliferation
index was applied for studying of the tissues proliferating activity with investigation of
the antigen KI 67 expression while local impact of negative pressure. There was estab%
lished, that the negative pressure impact have promoted the enhancement of the
wound tissues cells quantity, which are kept in the state of enhanced proliferative activ%
ity and activization of proliferative processes in region of the wound defect.
Keywords: purulent surgical infection; vacuum—therapy; proliferating activity of tis%
sues.

У 10 больных (контрольная груп
па) проведено комплексное обсле
дование и лечение по стандартной
схеме. Причинами ГХИ были аб
сцесс и флегмона мягких тканей — у
5 (50%) больных, трофические язвы
нижних конечностей вследствие
хронической лимфовенозной недо
статочности — у 3 (30%), трофичес
кие язвы нижних конечностей
вследствие хронической артериаль
ной недостаточности — у 2 (20%).
Возраст пациентов от 25 до 77 лет.
Мужчин было 4 (40%), женщин — 6
(60%).
У 10 больных (основная группа)
в качестве местного лечения приме
няли метод низкодозированной ва
куум—терапии. Из них 40% госпита
лизированы в клинику после дли
тельного безуспешного хирургиче

ского лечения незаживающих ран и
трофических язв. Причинами ГХИ
были: трофические язвы нижних ко
нечностей вследствие хронической
лимфовенозной недостаточности
— у 4 (40%) больных, абсцесс и
флегмона мягких тканей — у 6
(60%). Возраст пациентов от 24 до
80 лет. Мужчин было 3 (30%), жен
щин — 7 (70%).
Сроки госпитализации пациен
тов от начала заболевания от 3 дней
до нескольких месяцев, при нали
чии трофических язв — 3 — 5 мес и
более, что свидетельствовало о низ
кой эффективности лечения. Всем
пациентам с трофическими язвами
на фоне артериальной и/или веноз
ной недостаточности сосудов ниж
них конечностей в течение длитель
ного времени проводили амбула
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торное лечение. Пациенты отмеча
ли вялое течение процесса, приме
няли самолечение.
Состояние при госпитализации
было средней тяжести — у 11 (55%)
пациентов, удовлетворительное — у
9 (45%).
После госпитализации пациен
там проводили стандартные диа
гностические исследования: клини
ческий анализ крови и мочи, иссле
дование свертывающей системы
крови, биохимическое исследова
ние крови. Проводили ультразвуко
вое исследование для уточнения ло
кализации гнойного процесса, мик
робиологическое исследование —
для выявления возбудителя и опре
деления его чувствительности к ан
тибиотикам, а также контроля эф
фективности лечения.
Морфофункциональные измене
ния в ране оценивали с помощью
гистологических и иммуногистохи
мических исследований. Применен
метод иммуногистохимического
определения индекса пролифера
ции при изучении экспрессии анти
гена KI 67, который использовали
для количественной оценки актив
ности процессов репаративной ре
генерации. Иммуногистохимичес
кие исследования проводили с при
менением панели моно— и поли
клональных антител к антигену KI
67 с последующим окрашиванием
гематоксилином Майера.
Учитывая патогенез и наличие
сопутствующих заболеваний, всем
пациентам проведено комплексное
лечение, которое включало: дезин
токсикационную терапию, антибак
териальную терапию с учетом ре
зультатов бактериологических ис

Òàáëèöà 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После госпитализации у боль
ных при ГХИ отмечены лейкоцитоз
(количество нейтрофильных грану
лоцитов до 19,5 × 109 в 1 л), сдвиг

лейкоцитарной формулы влево.
Лейкоцитарный индекс интоксика
ции (ЛИИ) составлял в среднем (3,9
± 0,67) усл. ед. По данным бактерио
логического исследования раневого
отделяемого возбудителями ГХИ
были: S. aureus — в 75% наблюдений,
S. еpidermidis — в 20%, E.сoli — в 5%.
Уровень бактериального загрязне
ния 107 — 108 колониеобразующих
единиц (КОЕ) в 1 г. При иммуногис
тохимическом исследовании образ
цов из краев ран соотношение KI
67—положительных клеток соста
вило (7,9 ± 0,7)%.
У пациентов с длительно незажи
вающими ранами на фоне хрониче
ской артериальной и/или венозной
недостаточности выраженные вос
палительные изменения в клиниче
ском анализе крови не отмечены,
содержание лейкоцитов до 10,1 ×
109 в 1 л, ЛИИ (2,1 ± 0,51) усл. ед. При
бактериологическом исследовании
раневого отделяемого выявлены
микробные ассоциации: S. еpider
midis, E.сoli, Proteus. Уровень бакте
риального загрязнения 106 — 107
КОЕ/г. При иммуногистохимичес
ком исследовании образцов из кра
ев трофических язв соотношение KI
67—положительных клеток соста
вило (6,1 ± 0,8)%.
Результаты исследований на 7—е
сутки лечения пациентов контроль
ной группы представлены в табл. 1.
Таким образом, на 7—е сутки ле
чения у пациентов контрольной
группы отмечено уменьшение пока
зателей воспаления до нормальных
и субнормальных цифр. Результаты
исследований на 7—е сутки лечения
пациентов основной группы пред
ставлены в табл. 2.

Èçìåíåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ó ïàöèåíòîâ êîíòðîëüíîé ãðóïïû íà 7–å ñóòêè ëå÷åíèÿ

Çàáîëåâàíèå

ÃÕÈ
Äëèòåëüíî íåçàæèâàþùèå ðàíû

Òàáëèöà 2.

следований раневого отделяемого,
лечение сопутствующих заболева
ний; местное лечение очага ГХИ.
После госпитализации больным
проведена хирургическая обработ
ка гнойного очага для устранения
источника гнойного воспаления и
создания оптимальных условий за
живления раны. При определении
объема оперативного пособия учи
тывали локализацию и распростра
ненность гнойного очага. Пациен
там контрольной группы после хи
рургической обработки гнойного
очага осуществляли местное лече
ние с применением растворов анти
септиков и мазей на водораствори
мой основе. Перевязки, в зависимос
ти от фазы течения раневого про
цесса и стадии заживления раны,
проводили через 24 — 72 ч. Во время
перевязки оценивали состояние ра
ны и окружающих тканей, опреде
ляли сроки появления грануляций и
очагов эпителизации в ране.
У больных основной группы по
сле хирургической обработки гной
ного очага в качестве местного ле
чения применяли метод низкодози
рованной вакуум—терапии. Уро
вень отрицательного давления со
ставлял 125 мм рт. ст., в постоянном
режиме. Повязки меняли через 48 —
72 ч. Частоту перевязок определяли
состоянием раны, стадией течения
раневого процесса, характером и
объемом раневого отделяемого.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ( (x ± m)
áàêòåðèàëüíîå
çàãðÿçíåíèå, ÊÎÅ/ã

ëåéêîöèòû, 109 â 1 ë

ËÈÈ, óñë. åä.

8,7 ± 0,7

1,9 ± 0,82

7,8 ± 1,7

1,5 ± 0,49

105 – 106
5

6

10 – 10

KI 67, %

11,5 ± 0,7
9,4 ± 0,8

Èçìåíåíèå êëèíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ó ïàöèåíòîâ îñíîâíîé ãðóïïû íà 7–å ñóòêè ëå÷åíèÿ

Çàáîëåâàíèå

9

ëåéêîöèòû, 10 â 1 ë

8,1 ± 0,7

ÃÕÈ
Äëèòåëüíî íåçàæèâàþùèå ðàíû

7,6 ± 0,7
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Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ (x ± m)
áàêòåðèàëüíîå
ËÈÈ, óñë. åä.
çàãðÿçíåíèå, ÊÎÅ/ã

1,63 ± 0,53
1,21 ± 0,52

KI 67, %

4

5

23,5 ± 0,7

4

5

19,7 ± 0,8

10 – 10
10 – 10

hirurgiya.com.ua

67
Следовательно, после использо
вания вакуум—терапии в качестве
основного метода местного лече
ния ГХИ отмечено уменьшение по
казателей воспаления до нормаль
ных и субнормальных величин, а
также бактериальной загрязненнос
ти ран.
Однако отмечено увеличение ко
личества KI 67—положительных
клеток в образцах из краев ран в 2
раза по сравнению с таковым у па
циентов контрольной группы. Та
ким образом, по данным морфоло
гического анализа иммуногистохи

мических препаратов, на 7—е сутки
лечения ГХИ количество KI 67—по
зитивных клеток в грануляционной
ткани у больных основной и кон
трольной групп статистически зна
чимо различалось.
У больных основной группы на
7—е сутки лечения отмечали высо
кое качество грануляционной тка
ни, появление краевой эпителиза
ции и островков эпителизации в ра
не.
Таким образом, использование
метода вакуум—терапии в лечении
ГХИ способствовало уменьшению

воспалительных показателей крови,
бактериального загрязнения в ране.
Однако высокий репаративный эф
фект вакуум—терапии обусловлен
именно активизацией пролифера
тивных процессов в ране.
По результатам исследования
можно сделать вывод, что при воз
действии отрицательного давления
в тканях раны увеличивается коли
чество клеток, находящихся в состо
янии повышенной пролифератив
ной активности, что способствует
активизации репаративных процес
сов в раневом дефекте.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ
СПЕКТРОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ЕНДОГЕННОЇ
ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ
В. С. Савчин, Л. Р. Остап'юк, А. С. Волошиновський, Т. С. Малий
Комунальна міська клінічна лікарня № 8, м. Львів

APPLICATION OF METHOD OF FLUORESCENT
SPECTROSCOPY IN DIAGNOSIS OF ENDOGENOUS
INTOXICATION IN THE BURN TRAUMA
V. S. Savchyn, L. R. Ostapyuk, А. S. Voloshynovskyi, Т. S. Malyi
The Communal City Clinical Hospital N 8, Lviv
оліорганна недостатність,
сепсис, гнійно—септичні
ускладнення в поєднанні з
ендогенною інтоксикацією
гістогенного та мікробного поход
ження є основними причинами ле
тальності хворих, в тому числі дітей,
за тяжкої термічної травми. В ос
танні роки ендогенну інтоксикацію
як складову критичних станів при
опіковій хворобі відносять до кон
цепції синдрому системної запаль
ної відповіді (ССЗВ). Ендогенна ін
токсикація — це ланцюг патохіміч
них, патофізіологічних, біохімічних
і патоморфологічних реакцій, що
втратили природній контроль і
включилися в хибне коло взаємного
потенціювання [1].
В стадії опікової токсемії в сиро
ватці крові (СК) хворих накопи
чується велика кількість токсичних
речовин, в детоксикації яких бере
участь альбумін. Проте, у зв'язку з
значною втратою білка у таких хво
рих значно знижується рівень аль
буміну в СК, що не може бути ком
пенсовано гепатоцитами печінки.
При цьому альбумін СК "атакують"
також токсини, що зумовлює змен
шення в ньому "вакантних місць"
зв'язування, його комплексоутворю
вальної активності та порушення
транспортної функції. Це спричи
няє зниження сумарної ефектив
ності основних детоксикаційних
систем організму [2 — 4]. Тому під
час лікування, крім хірургічного
втручання та антибактеріальної те
рапії, важливою його складовою є
інфузійна терапія, в тому числі з ви
користанням розчинів альбуміну. На

П

Реферат
Однією з основних причин летальності при термічній травмі є сепсис і септичний
шок. "Золотий стандарт" діагностики, що полягає у виявленні бактеріємії, в цій си%
туації недостатньо інформативний. Це зумовило необхідність пошуку нових ефек%
тивних методів діагностики септичного стану при термічній травмі. Для вирішення
цієї проблеми нами застосований метод флуоресцентної спектроскопії (ФС),
раніше успішно використаний для діагностики гнійно—септичних станів і сепсису
в хірургічній та акушерсько—гінекологічній практиці.
Ключові слова: опікова травма; сепсис; діагностика; флуоресцентна спектро%
скопія.

Abstract
Sepsis and septical shock constitute one of principal causes of lethality in a thermal
trauma. "Gold standard" of diagnosis, which consists of bacteremia detection, lacks the
informativeness in this situation. This have promoted the necessity for search of a new
effective diagnostic methods for septic state in thermal trauma. For this problem solv%
ing we used the method of fluorescent spectroscopy, which was earlier applied suc%
cessfully for diagnosis of purulent—septic states and sepsis in surgical and obstetrics—
gynecological practice.
Keywords: the burn trauma; sepsis; diagnosis; fluorescent spectroscopy.

жаль, більшість існуючих сьогодні
методів діагностики гнійно—сеп
тичних ускладнень і сепсису дозво
ляють виявити захворювання в
стадії розгорнутих клінічних про
явів, що значно погіршує прогноз.
Тому актуальними є два аспекти
вирішення проблеми сепсису: мож
ливість його ранньої діагностики та
оцінка ризику його виникнення у
пацієнтів за різних гнійно—запаль
них захворювань. Адже, успішне
вирішення проблеми та застосуван
ня своєчасної інтенсивної терапії
сприятиме зменшенню летальності
більш ніж на 25%. Недоліком такої
діагностики сепсису є досить трива
лий (2 — 7 діб) період очікування
клініко—лабораторних симптомів
авансованого захворювання та ре
зультатів бактеріологічних дослід
жень — фактично це час втрачених
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терапевтичних можливостей і від
термінування адекватного лікуван
ня, що зумовлює, незадовільні ре
зультати лікування [5].
В останні десятиліття широко ви
користовують фізичні методи до
слідження. ФС — це надзвичайно
чутливий метод діагностики різних
захворювань. Його основними пе
ревагами є висока чутливість, точ
ність, експресність, простота [6]. ФС
використовували для діагностики
гнійно—септичних ускладнень та
сепсису в хірургічній практиці [7].
Слід зауважити, що зміни спектрів
флуоресценції (СФ) СК у більшості
пацієнтів при сепсисі відзначали за
24 — 48 год до появи клініко—лабо
раторних ознак та суттєвих змін со
матичного статусу хворих [4]. В по
передніх роботах вивчені можли
вості покращення лікувальної такти
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ки при опіковій травмі шляхом
дослідження впливу сучасних ме
тодів місцевого лікування на перебіг
клітинної фази запальної реакції у
хворих за опікової травми, в тому
числі глибоких опіків голови і шиї
[5].
З огляду на спільність патогенезу
ССЗВ при опіковій травмі та сепсисі,
незважаючи на їх різні етіологічні
чинники, успішний досвід викорис
тання ФС для діагностики гнійно—
септичних станів [5, 7], ми запропо
нували використати цей метод в
діагностиці гнійно—септичних ус
кладнень при опіковій травмі.
Мета дослідження: визначення
можливості використання ФС для
діагностики запальних змін, що пе
редують сепсису, у хворих за опіко
вої травми.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Клінічною базою дослідження
було опікове відділення, експери
ментальною базою — лабораторія
люмінесценції кафедри експери
ментальної фізики Львівського
національного університету імені
Івана Франка. Досліджували проби
СК пацієнтів з поверхневими опіка
ми полум'ям та окропом І—ІІА—ІІБ
ступеня, в тому числі голови та шиї.
З метою визначення доцільності
застосування для діагностики опіко
вої хвороби досліджені 35 проб СК у
8 пацієнтів. Дослідження СК розпо
чинали після появи загрозливих оз
нак сепсису і проводили в динаміці з
інтервалом 3 — 5 діб. Використову
вали спектрально—флуоресцент
ний комплекс, що забезпечував на
дійне визначення параметрів до
сліджуваних об'єктів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Збудження зразків СК ульт
рафіолетовим (УФ) світлом за до
вжини хвилі 300 нм і менше дає змо
гу спостерігати свічення наявних в
їх структурі білків, зокрема, аль
буміну, що зумовлене присутністю в
ньому залишку амінокислоти трип
тофану. СФ СК у пацієнтів при
опіковій хворобі — це подібні криві
у діапазоні від 300 до 450 нм. Основ

hirurgiya.com.ua

ними показниками, використаними
для аналізу СФ СК, були інтен
сивність флуоресценції (Iф) і поло
ження максимуму смуги флуорес
ценції (λmax). Дослідження ґрунтува
лись на гіпотезі про появу при
гнійно—септичних ускладненнях
особливих "бактерійних білків",
внаслідок взаємодії мікроорганізмів
і продуктів їх життєвого циклу з аль
бумінами [3, 5]. Оскільки флуорес
ценція СК зумовлена альбумінами
[3], будь—які зміни СФ, зокрема, по
яву двопікової структури, можна по
яснити з точки зору змін структури
молекули альбуміну. При синдромі
ендогенної інтоксикації в організмі
виникають умови для утворення
форм альбуміну зі зміненими фізи
ко—хімічними
властивостями.
Оскільки альбумін здатний до ком
плексоутворення, частина його мо
лекул зв'язує токсичні продукти ме
таболізму мікроорганізмів. Ці моле
кули альбуміну блокуються токсина
ми, тому їх зв'язувальна здатність
щодо фізіологічних ліганд і лікарсь
ких засобів зменшується. Таким чи
ном, ефективна концентрація аль
буміну зменшується, хоча його за
гальна концентрація є сталою [3].
Спектрально—флуоресцентні ха
рактеристики СК відображають
вплив на організм хворих різних
чинників (бактеріємії, антибак
теріальної та інфузійної терапії). Для
поглибленого розуміння впливу
лікувальних заходів на СФ СК перед
початком використання ФС in vivo
були проведені експерименти in
vitro, в яких вивчений вплив бак
теріємії та інфузійної терапії на
зміну спектрально—флуоресцент
них характеристик СК. Також експе
риментально доведено можливість
використання 20% донорського аль
буміну як еталону при дослідженні
СФ СК хворих. Пацієнти з опіковою
травмою розподілені на тих, хто
госпіталізований у тяжкому стані і в
стані середньої тяжкості. В усіх хво
рих, поряд з стандартним алгорит
мом обстеження, проведено серію
досліджень СФ СК в динаміці під час
лікування з інтервалом 3—5 діб і пе
ред виписуванням. При цьому про
водили постійний моніторинг
клінічних показників, результатів

лабораторних досліджень, в тому
числі основних біохімічних показ
ників крові. Аналізуючи ці дані та ре
зультати СФ СК, коригували ліку
вальні заходи з метою підвищення їх
ефективності.
За даними мікробіологічного
дослідження в одного хворого вияв
лені Staphylocосcus aureus в концен
трації 1 × 105 колонієутворювальних
одиниць (КУО/г), Pseudomonas
aeruginosa 1 × 106 КУО/г, ще в одного
— Pseudomonas aeruginosa 1 × 108
КУО/г, Acinetobacter spp. 1 × 107
КУО/г, Staphyloccus aureus 1 × 104
КУО/г. Обом пацієнтам призначене
відповідне лікування, в тому числі
антибактеріальну та інфузійну те
рапію: одному — об'ємом 2 — 3 л
щодня, в тому числі 20% розчин до
норського альбуміну (по 100 мл
щодня протягом 8 діб); другому —
об'ємом 3 — 5 л щодня, в тому числі
20% розчин донорського альбуміну
(по 400 мл і 200 мл протягом 2 діб).
Завдяки проведенню інфузійної те
рапії інтенсивність СФ СК першого
хворого не була помітно зниженою
(Iф = 0,88 ум. од.), що корелювало з
результатами дослідження in vitro.
При цьому не виявлено також
помітного зсуву СФ СК в ділянку дов
гих хвиль, незважаючи на ве
рифікацію у нього кількох збуд
ників. Очевидно, щоденне введення
альбуміну дозволило значно покра
щити функціонування детокси
каційних систем організму, що по
зитивно вплинуло на спектрально—
флуоресцентні показники. Критич
ним моментом під час моніторингу
СФ СК цього хворого було суттєве
зниження Iф до 0,35 в.о. та зсув СФ у
ділянку довгих хвиль на 9 нм. Ці по
казники добре корелювали з резуль
татами дослідження СФ СК хворої
на сепсис. У подальшому спектраль
но—флуоресцентні показники СК
значно покращилися, незважаючи
на припинення антибактеріальної
та інфузійної терапії. Вони добре ко
релювали з клінічними показника
ми і результатами лабораторних
досліджень хворого. Пацієнт випи
саний у задовільному стані.
Під час первинного обстеження
другого хворого з використанням
ФС відзначене зменшення інтенсив
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ності СФ СК до 0,66 в. о. і зсув у ділян
ку довгих хвиль до 339 нм. На тлі
продовження лікування виявлене
подальше збільшення інтенсивності
флуоресценції (Iф=0,99 ум. од.), що
пов'язане з масивною інфузійною
терапією. За даними клінічних, ла
бораторних досліджень змін спект
рально—флуоресцентних характе
ристик СК стан пацієнта покращив
ся, він виписаний.
Ще в одного хворого з опіковою
травмою виявлені зміни спектраль
но—флуоресцентних характерис
тик СК. За даними мікробіологічно
го дослідження виявлені два збудни
ки (Staphyloccus aureus 5 × 106 КУО/г,
Staphyloccus haemolyticus 5 × 106
КУО/г). Відзначене суттєве змен
шення інтенсивності флуоресценції
до 0,53 ум. од., у подальшому стрімке
підвищення інтенсивності смуги
флуоресценції СК (Iф=1,05 ум. од.),
що не можна пояснити абсолютною
гіпопротеїнемією, яка зумовлює по
слаблення концентраційного гасін
ня флуоресценції, притаманне флу
оресценції білків, а транзиторною
гіперволемією [4, 5]. Особливої уваги
заслуговують результати досліджен
ня в динаміці СФ СК потерпілої з
поєднаною травмою тіла, струсом
головного мозку, множинними за

бійно—рваними ранами лобово—
тім'яної ділянки, забоєм грудей, за
боєм легень, лівобічним гемоторак
сом, забоєм черевної стінки, травма
тичним відчленуванням лівої ниж
ньої кінцівки на рівні нижньої тре
тини стегна, шоком ІІІ ступеня і сеп
сисом. Цікаво було вивчити ди
наміку змін СФ СК цієї хворої і
порівняти її з відповідними резуль
татами у хворих при опіковій
травмі. За даними мікробіологічно
го дослідження верифіковані три
збудники (Pseudomonas aeruginosa 1
× 105 КУО/г, Staphylocосcus aureus 1 ×
104 КУО/г, Klebsiella pneumoniae 1 ×
104 КУО/г). Відразу призначене ліку
вання, в тому числі антибактеріаль
на та інфузійна терапія об'ємом 2 —
3 л щодня, 20% розчин донорського
альбуміну (по 100 мл і 260 мл протя
гом 2 діб). Завдяки проведенню ін
фузійної терапії у значному об'ємі
інтенсивність СФ СК не була зниже
на (Iф = 0,98 ум. од.), що корелювало
з результатами дослідження in vitro
та дослідження СФ СК хворих з опі
ками. У міру поступового зменшен
ня об'єму інфузійної терапії інтен
сивність флуоресценції зменшилася
до 0,76 ум. од. На тлі покращення
стану хворої після відміни інфу
зійної та антибактеріальної терапії

клінічно стан хворої значно покра
щився, про що свідчили результати
дослідження (Iф =0,98 ум. од.).
У хворих за опікової травми се
редньої тяжкості зміни спектраль
но—флуоресцентних характерис
тик СК близькі до таких, характер
них для пресептичного стану. Міні
мальне зниження інтенсивності СФ
СК становило 0,87 ум.од. Цим паці
єнтам також проводили інфузійну
терапію у значному об'ємі, що част
ково нівелювало ефект зниження ін
тенсивності флуоресценції.
Отже, СФ СК є надійним марке
ром діагностики гнійно—септич
них станів при опіковій травмі. До
слідження СФ СК в динаміці допома
гає вчасно призначити ефективне
лікування, за потреби — коригувати
лікувальні заходи та проводити
моніторинг стану хворих з метою
запобігання сепсису. ФС суттєво до
повнює інформацію, отриману за
результатами інших методів дослід
ження, новими знаннями про про
цеси, що відбуваються в організмі
пацієнтів при гнійно—запальних за
хворюваннях, і щодо можливості
надання прогностичної оцінки. При
появі клінічних ознак сепсису не
обхідне негайне призначення ефек
тивного лікування.
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PHOTODYNAMIC THERAPY — A MODERN EFFECTIVE
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CANCER
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азальноклітинний рак шкіри
(БКРШ, базаліома, базаль
ноклітинна карцинома) — це
злоякісна епітеліальна пух
лина шкіри, що повільно росте, ло
кально—інвазивна, виникає пере
важно у представників білої євро
пеоїдної раси. В останні роки захво
рюваність на БКРШ збільшилась в
усьому світі, у багатьох країнах ця
пухлина посідає перше місце в
структурі онкологічних захворю
вань. В Україні, за даними Націо
нального канцер—реєстру, щороку
реєструють понад 20 000 нових хво
рих з немеланомним раком шкіри.
Стандартизований показник захво
рюваності в Україні у чоловіків ста
новить 40,6 на 100 тис. населення,
посідає перше місце з усіх злоякіс
них новоутворень; у жінок — 49,7 на
100 тис. населення, посідає друге
місце після раку грудної залози.
Майже у 70% пацієнтів за немела
номного раку шкіри діагностують
БКРШ [1, 2].
У 95—98% спостережень БКРШ
локалізується на шкірі голови та шиї,
що підтверджує теорію канцероген
ного впливу ультрафіолетового оп
ромінення. У більшості (80—85%)
хворих виявляють солітарні пухли
ни, у 15—20% — множинні вогнища
БКРШ (первинно—множинна фор
ма, синдром Горліна — Гольца) [3].
Вірогідність виліковування окре
мої пухлини великою мірою коре
лює з певними прогностичними
чинниками.

Б
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Реферат
На основі аналізу результатів лікування 22 пацієнтів з приводу базальноклітинно%
го раку шкіри (БКРШ) представлений досвід використання фотодинамічної терапії
(ФДТ) з застосуванням системного фотосенсибілізатора (ФС). Отримані дані
свідчать про доцільність використання ФДТ з огляду на стадію, форму та локалі%
зацію процесу.
Ключові слова: базальноклітинний рак шкіри; фотодинамічна терапія; фотолон;
дерматоскопія.

Abstract
Experience of application of photodynamic therapy (PHDTH) with systemic photosensi%
tizer was presented, basing on analysis of the results of treatment in 22 patients, suf%
fering a basal—cell cutaneous cancer. The data obtained witness the expediency of
PHDTH application, depending on the process stage, form and localization.
Keywords: basal—cell cutaneous cancer; photodynamic therapy; photolon; dermato%
scopy.

Фактори, що впливають на про
гноз БКРШ:
— розмір пухлини (за її збіль
шення підвищується ризик виник
нення рецидиву);
— локалізація пухлини (при ура
женні центральної частини облич
чя, особливо навколо очей, носа, губ
і вух підвищується ризик виникнен
ня рецидиву);
— визначення клінічних меж
пухлини (за наявності пухлини з
нечіткими клінічними межами ура
ження ризик рецидиву більш висо
кий);
— гістологічний тип (за деяких
типів ризик рецидиву більш висо
кий);
— гістологічні ознаки агресії (за
периневральної та/або периваску
лярної локалізації підвищується ри
зик виникнення рецидивів);

— неефективне попереднє ліку
вання (за рецидивуючих вогнищ
ураження ризик рецидивів більш ви
сокий);
— імуносупресія (імовірно спри
яє підвищенню ризику рецидивів).
Ці чинники значною мірою
впливають як на вибір тактики ліку
вання, так і подальший прогноз за
хворювання [2]. Незважаючи на те,
що хірургічне лікування та промене
ва терапія в більшості ситуацій є ме
тодом вибору (особливо за БКРШ
високого ризику), в клінічну практи
ку активно впроваджуються нові
ефективні неінвазивні методи ліку
вання БКРШ, зокрема, кріохірургія,
топічна імунотерапія з використан
ням іміквімоду та ФДТ [4].
ФДТ — принципово новий метод
лікування пухлин, оснований на се
лективному пошкодженні клітин
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пухлини під час фотодинамічної ре
акції. Спочатку в організм вводять
ФС, потім уражені тканини оп
ромінюють світлом з довжиною
хвилі, що відповідає максимуму по
глинання ФС. Під впливом світла за
пускається процес вивільнення ак
тивних форм кисню (насамперед,
синглетного кисню), що зумовлює
селективне руйнування клітин пух
лини. ФДТ виявилася високо ефек
тивною у багатьох клінічних ситу
аціях, як за топічного, так і
внутрішньовогнищевого та систем
ного застосування ФС [5, 6]. Основ
ними перевагами ФДТ є селек
тивність дії на тканину пухлини без
пошкодження навколишніх струк
тур, можливість лікування вогнищ,
розташованих у важкодоступних
анатомічних ділянках, проведення
додаткових сеансів при необхід
ності (великі пухлини або пухлини
за середнього або високого ризику),
множинних вогнищ БКРШ, за відмо
ви або неможливості хірургічного
та/або променевого лікування [7 —
10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2014—2015 рр. в дерматоонко
логічній амбулаторній клініці (база
кафедри дерматовенерології НМА
ПО) з приводу БКРШ з використан
ням ФДТ лікували 22 пацієнта. Чо
ловіків було 9 (40,91%), жінок — 13
(59,09%). Вік хворих від 24 до 82
років, у середньому 62,04 року. Зага
лом лікували 27 пухлин (у 18
пацієнтів — одне, у 3 — два, в 1 — три
вогнища БКРШ). За класифікацією
TNM 7—го перегляду, виявлені пух
лини у стадії від Т1N0M0 до T3N0M0,
всі верифіковані за даними морфо
логічного дослідження.
Як ФС використовували препа
рат Фотолон (РУП "Белмедпрепара
ты", республіка Білорусь). Це моле
кулярний комплекс солі хлорину е6
та полівінілпіролідону. Хлорин е6
має інтенсивні смуги поглинання у
видимій та ультрафіолетовій части
нах спектра. Максимум поглинання
двох найбільш інтенсивних смуг пе
ребуває у видимій частині спектра з
піком на довжині хвилі (402 ± 4) та
(660 ± 5) нм. Як джерело світла вико

ристовували лікувальний лазерний
апарат "Ліка хірург М" ("Фотоніка
Плюс", Україна), довжина хвилі ви
промінювання 660 нм, потужність 2
Вт.
Фотолон вводили внутрішньо
венно крапельно, в дозі 2,5 мг на 1 кг
маси тіла пацієнта, протягом 40—50
хв, після чого пацієнт протягом 3
год перебував у спеціально підготов
леному приміщені з додержанням
світлового режиму. Перед сеансом
лазерного опромінення проводили
стандартну премедикацію (аналге
тики, нестероїдні протизапальні за
соби). Опромінювали всю поверх
ню пухлини з залученням 5—10 мм
клінічно незміненої навколишньої
шкіри. Під час процедури викорис
товували засоби для зменшення бо
льової чутливості — обдували зону
опромінення холодним повітрям,
застосовували спрей рідкого азоту,
за необхідності переривали проце
дуру на 1—2 хв.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ
Безпосередні і найближчі резуль
тати ФДТ оцінювали відразу після
закінчення сеансу, через 24 год, на
7—му і 14—у добу після лікування,
через 1 і 2 міс, далі 1 раз на 3 міс про
тягом 1 року. Всім пацієнтам прово
дили загальний клінічний огляд, ци
фрову дерматоскопію.
Лікування пацієнти переносили
задовільно. Під час проведення ФДТ
всі
пацієнти
скаржилися
на
помірний та сильний біль, що у дея
ких з них потребувало додаткової
корекції (введення знеболювальних
препаратів, обдування холодним
повітрям, застосування спрею рідко
го азоту). За 10—бальною візуаль
ною аналоговою шкалою болю
(VAS), суб'єктивне сприйняття болю
було у межах від 2 до 8 балів, у серед
ньому 5,14 бала.
У 17 (77,2%) пацієнтів на 2—гу
добу після процедури виник набряк
м'яких тканин обличчя, особливо
виражений на боці локалізації пух
лини, у 4 (18,2%) — набряк поширю
вався на м'які тканини шиї, суттєво
зменшувався на 2—гу добу після до
даткового внутрішньовенного вве
дення розчину L—лізину есцинату.
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Для профілактики вторинної
інфекції пацієнтам призначали ан
тибіотики з групи макролідів (усере
дину) протягом 5 діб, ділянки некро
зу обробляли 1% водним розчином
метиленового синього, кільком хво
рим додатково призначали гентак
сан на некротизовану поверхню.
Додатково пацієнтам рекомендува
ли застосування антиоксидантів
(вітамінів А, С, Е, бета—каротину).
Результати лікування оцінювали
за критеріями ВООЗ (RECIST —
Response Evaluation Criteria In Solid
Tumors):
— повна відповідь (Complete
Response — CR) — відсутність види
мого та пальпованого вогнища з
підтвердженням у сумнівних ситу
аціях відсутності клітин пухлини за
даними цитологічного або гісто
логічного дослідження;
— часткова відповідь (Partial
Response — PR) — зменшення мак
симального розміру пухлинного
вузла не менше ніж на 50%, від
сутність ознак прогресування захво
рювання;
— прогресування захворювання
(Progressive Disease — PD) — збіль
шення розмірів пухлини, поява
будь—якого нового вогнища, ново
го випоту або асциту, пов'язаного з
пухлиною;
— стабілізація захворювання
(Stable Disease — SD) — невідпо
відність критеріям CR або PR за
відсутності PD.
Після ФДТ у 17 (77,27%) пацієнтів
досягнуто CR, у 5 (22,73%) пацієнтів
(в тому числі у 2 — з інфільтратив
ною, 3 — склеродермоподібною
формою БКРШ) спостерігали РR. В
період динамічного диспансерного
нагляду протягом 1 року рецидив за
хворювання виник у 2 (9,09%) паці
єнтів.
Косметичний
результат
більшість (72,73%) пацієнтів оціни
ли як хороший або відмінний
(27,27%) — на місці пухлини сфор
мувався блідно—рожевий нормот
рофічний рубець, не спаяний з на
вколишніми тканинами.
Наводимо власні спостереження
хворих, яким з приводу БКРШ здій
снено ФДТ.
1. Пацієнтка П., 62 років, зверну
лася зі скаргами на виникнення ре

hirurgiya.com.ua

73
цидиву пухлини на шкірі кінчика
носа та появу нового вузла на шкірі
чола. В анамнезі відомості про
близькофокусне променеве лікуван
ня БКРШ кінчика носа 10 років тому.
З огляду на локалізацію та форму
пухлини, запропоноване проведен
ня ФДТ з застосуванням системного
ФС. За 3 год до процедури оп
ромінення введений розчин ФС
(Фотолон 150 мг у 400 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду
внутрішньовенно крапельно). Пе
ред процедурою проведена флуо
ресцентна діагностика, визначені
межі пухлини. За допомогою лазера
з довжиною хвилі 660 нм проведе
ний сеанс ФДТ, на кожне вогнище
сумарна доза 600 Дж/см2. Одразу
після процедури проведена цифро
ва дерматоскопія, відзначені вира
жений стаз і тромбоз судин в межах
пухлини (див. рисунок). Через 1 тиж
в зонах опромінення утворилася
щільна кірка, набряк м'яких тканин
мінімальний. Контроль через 8 тиж:
нормотрофічний рубець. Проведе
ний гістологічний контроль шля

Дерматоскопія вузлової форми БКРШ до та одразу після проведення
сеансу ФДТ. Виражений стаз і тромбоз судин пухлини.

хом панч—біопсії, атипові клітини
та ділянки БКРШ не виявлені.
2. Пацієнтка К., 24 років, зверну
лася зі скаргами на наявність "бляш
ки", що не гоїться, біля латерального
краю правої брови. Хворіє близько 1
року, використовувала стероїдні
мазі без ефекту. Після гістологічної
верифікації діагнозу проведений
один сеанс ФДТ (внутрішньовенно
введений Фотолон 150 мг, сумарна
доза опромінення 450 Дж/см2). Кон
троль через 8 тиж: нормотрофічний
рубець, незначна еритема в центрі
вогнища.

Отже, незважаючи на те, що
хірургічне лікування БКРШ є мето
дом вибору, особливо пухлин за се
реднього та високого ступеня ризи
ку, у теперішній час в практику впро
ваджені нові ефективні нехірургічні
методи. ФДТ має значну доказову ба
зу щодо ефективності й безпечності
використання, з'являються додат
кові можливості вибору адекватного
індивідуального підходу до лікуван
ня з огляду на стадію, форму та ло
калізацію пухлини.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ДЕВИТАЛИЗИРОВАННЫХ
СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
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А. Г. Манченко, Б. П. Сандомирский
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

TRANSPLANTATION OF DEVITALIZED VASCULAR
PROSTHESES OF A SMALL DIAMETER IN EXPERIMENT
D. V. Byzov, N. А. Chizh, I. P. Mikhaylova, Е. V. Shevchenko,
А. G. Manchenko, B. P. Sandomirskiy
Institute of Problems of Cryobiology and Cryomedicine, Kharkov
рганическое поражение
сердечно—сосудистой сис
темы является одной из ве
дущих причин смертности
и инвалидизации населения в мире,
превышая их уровень от всех видов
онкологических заболеваний.
Наиболее распространенным, а
часто и единственно возможным
хирургическим методом лечения
обструктивного поражения арте
рий является реконструкция пора
женного участка с использованием
различных сосудистых протезов [1].
Современные хирургические тех
нологии позволяют минимизиро
вать риск практически любой сосу
дистой реконструктивной опера
ции, улучшить качество и продол
жительность жизни пациентов. При
этом результаты таких операций во
многом определяются видом и каче
ством используемых протезов [2].
Перспективным направлением в
современной биоинженерии явля
ется разработка биологических кар
диоваскулярных имплантатов. Из
всех используемых сегодня подхо
дов применение девитализирован
ных ксенотрансплантатов представ
ляется наиболее перспективным [3,
4]. Естественные биологические тка
ни в значительной мере превосхо
дят синтетические материалы в ка
честве имплантатов, и, в зависимос

О

Реферат
Внедрение в клиническую практику новых поколений сосудистых протезов требу%
ет предварительного проведения доклинических исследований in vivo. Представ%
лены результаты протезирования брюшной части аорты (БЧА) кроля с использо%
ванием сосудистых ксенотрансплантатов, обработанных криорадиационным
способом. Последовательно изложены хирургические этапы экспериментальной
сосудистой трансплантации. По результатам ультразвукового исследования оце%
нено морфофункциональное состояние сосудистого протеза, установлено, что
через 2 года после трансплантации происходит некоторое расширение внутрен%
него диаметра протеза, уменьшение скорости кровотока на 15% по сравнению с
таковой в дистальном и проксимальном отделах аорты. По данным морфологиче%
ских исследований, максимальное ремоделирование протеза отмечено через 14
мес после имплантации, оно характеризовалось замещением внутренней и на%
ружной трети его стенки новообразованными соединительнотканными волокна%
ми реципиента.
Ключевые слова: трансплантация; протезирование; сосудистый ксенотранс%
плантат; эксперимент.

Abstract
Introduction of new generations of vascular prostheses into clinical practice demands
preliminary conduction of preclinical investigations in vivo. Results of the rabbit abdom%
inal aorta prosthesis, using vascular xenotransplants, finished with the help of cryoradi%
ation method, were demonstrated. Surgical stages of experimental vascular transplan%
tation were expounded in series. Taking into account the ultrasonographic investigation
results concerning morphofunctional state of vascular prosthesis, there was estab%
lished, that in 2 yrs after transplantation some dilation of the prosthesis internal diame%
ter occurs, and the blood flow velocity become reduced by 15% in comparison with
such in distal and proximal parts of aorta. In accordance to morphological investiga%
tions data, maximal remodeling of prosthesis was noted in 14 mo after implantation, it
was characterized by replacement of internal and external third part of wall by a newly
formed connective tissue fibers of a recipient.
Keywords: transplantation; prosthesis; vascular xenotransplant; experiment.

ти от метода обработки, могут про
являть механические свойства, по
добные таковым нативных тканей.
После имплантации таких ксено
протезов в организме реципиента

Клінічна хірургія. — 2016. — № 6

происходит их постепенное преоб
разование, замещение аутологич
ным внеклеточным матриксом,
формируемым собственными клет
ками реципиента [5, 6].
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В последнее время акцентируют
внимание на перспективности ис
пользования различных физичес
ких факторов для девитализации
кардиоваскулярных тканей в целях
снижения иммуногенности при со
здании биологических имплантатов
[4, 7]. В Институте разработана тех
нология девитализации артерий
свиньи путем комбинированного
действия холодового фактора и ио
низирующего излучения в целях со
здания биологических гипоимму
ногенных сосудистых протезов [8].
Целью исследования был анализ
результатов сосудистого протезиро
вания в эксперименте с использова
нием девитализированных артерий
свиньи в качестве сосудистых
трансплантатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте использовали
внутреннюю грудную артерию (a.
thoracica interna) свиньи. Диаметр
скелетированных артерий от 2,5 до
4,5 мм. После предварительной об
работки сосуды помещали в сте
рильные криоконтейнеры и погру
жали в жидкий азот, где хранили до
последующего этапа обработки. По
сле отогрева проводили дискретное
облучение пробирок потоком элек
тронов с помощью линейного уско
рителя электронов (ЛУЭ—1000) на
базе Харьковского физико—техни
ческого института [8].
Обработанные артерии исполь
зовали в качестве сосудистых проте
зов для замещения участка БЧА кро
ля.
Работа проведена на 25 кролях
породы шиншила массой тела 3 200
— 4 500 г с соблюдением принципов
биоэтики в соответствии с Хельсин
ской декларацией и Законом Украи
ны "О защите животных от жестоко
го обращения" (№ 1759 от 15.12.09).
Методики утверждены комиссией
по биоэтике Института.
Операция. В стерильных услови
ях, после достижения хирургичес
кой стадии наркоза, животных фик
сировали в положении лежа на спи
не. Послойно выполняли нижнюю
срединную лапаротомию. Участок
БЧА над бифуркацией длиной 3—3,5
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см мобилизовали и пережимали
двумя атравматичными сосудисты
ми клипсами. Длительность клиппи
рования аорты 70—90 мин. Непо
средственно перед наложением
клипс внутрибрюшинно вводили
раствор гепарина из расчета 100
ЕД/кг для предупреждения образо
вания тромбов в зонах клиппирова
ния сосуда. Аорту пересекали между
клипсами. Подбирали подходящий
по диаметру протез и моделировали
его по длине от 15 до 45 мм. Между
аортой и девитализированным про
тезом накладывали сосудистый ана
стомоз конец в конец с помощью уз
ловых швов по методике Карреля в
модификации Морозовой с приме
нением атравматичного нерассасы
вающегося шовного материала
(Prolen 7—0, "Ethicon", Германия).
Клипсы удаляли, начиная с дис
тальной. Осуществляли окончатель
ный гемостаз, контролировали
пульсацию на бедренных артериях.
Общая длительность оперативного
вмешательства около 3,5 ч. Непо
средственно после операции одно
кратно вводили раствор гепарина
100 ЕД/кг подкожно, цефтриаксон
(КМП, Украина) 250 мг внутримы
шечно.
Для изучения скорости ремоде
лирования ксенотрансплантатов
животных выводили из экспери
мента в сроки 7, 14 сут, 6, 9, 12 и 14
мес. Морфологические изменениия
протезов оценивали по данным гис
тологических исследований с окра

А

ской срезов гематоксилином и эо
зином.
Параметры кровотока БЧА кро
лей через 2 года после имплантации
сосудистых протезов исследовали с
помощью ультразвукового сканера
"Сономед 500" (Россия) с использо
ванием линейного датчика 7,5L38 в
В— и D—режиме.
Результаты обрабатывали пара
метрическим методом Стьюдента—
Фишера с использованием t—крите
рия и непараметрическим методом
MANOVA.
Показатели рассчитывали с по
мощью программ SРSS 17.0 для
Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После операции умерли 7 (28%)
животных вследствие острого тром
боза. У 5 их них причиной тромбоза
была грубая техническая погреш
ность при наложении сосудистого
шва и/или выраженное несоответ
ствие диаметра сосудов (прошива
ние задней стенки анастомоза, гоф
рирование анастомоза); у 1 — в сро
ки до 1 мес после операции возник
ла острая аневризма протеза с по
следующим ее разрывом; у 1 — выяв
лена острая эмпиема плевры. У 2
оперированных животных возник
парапарез задних конечностей
вследствие длительного пережатия
БЧА. Таким образом, летальность,
непосредственно обусловленная
свойствами протеза, составила 4%.

B

Рис. 1.
Микрофото.
Девитализированный протез в ранние сроки наблюдения.
А % 7%е сутки после операции, зона анастомоза;
В % 14%е сутки после операции;
g % протез; а % аорта; стрелкой обозначена люминальная поверхность протеза.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.
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Рис. 2.
Микрофото.
Девитализированный протез после имплантации в БЧА кроля.
А % через 6 мес; В % через 9 мес; С % через 12 мес; D % через 14 мес; g % протез;
черная стрелка % люминальная поверхность протеза; белая стрелка % средняя
треть средней оболочки БЧА.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.

Отдаленных осложнений после
операции не было.
По данным гистологических ис
следований, на 7—е сутки после
трансплантации соединительнот
канная структура протеза не по
вреждена, представлена упорядо
ченно расположенными, непрерыв
ными волокнами, без признаков би
одеградации и деструктивно—не
кротических изменений. Фрагмен

А

ты клеток не визуализировались. В
зонах около анастомоза определяли
отдельные группы эндотелиоцитов,
стенка аорты соединена со стенкой
протеза прослойками новообразо
ванной соединительной ткани, за
полняющей пространство между
швами (рис. 1).
На 14—е сутки соединительнот
канная структура протеза полно
стью сохранена. Признаки деструк

B

Рис. 3.
Ультрасонограмма БЧА кроля в цветовом D%режиме через 2 года
после имплантации ксенопротеза.
А % проксимальный отдел; В % протез.
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тивно—некротических изменений
отсутствовали, коллагеновые волок
на непрерывные, целые. Реакцию
иммуногенного воспаления и от
торжения трансплантата не наблю
дали. В области внутренней трети
стенки сосудистого протеза обнару
жены единичные клеточные эле
менты, преимущественно фиброб
ластического ряда, что характери
зовало ремоделирование биологи
ческой ткани. На люминальной по
верхности девитализированного
протеза целостность внутренней
эластической мембраны сохранена,
на ней видны многочисленные
группы эндотелиоцитов. Описан
ные изменения свидетельствуют о
начале процесса формирования не
оинтимы по люминальной поверх
ности сосудистого протеза.
Через 6 мес в толще стенки про
теза четко определяли клеточные
элементы реципиента, преимущест
венно макрофаги и фибробласты.
Соединительнотканная структура
протеза сохранена, внутренняя обо
лочка представлена множественны
ми сливающимися группами эндо
телиоцитов (рис. 2).
Через 9 мес наблюдения деструк
тивно—дегенеративные изменения
биопротеза отсутствовали. В сред
ней оболочке сосуда обнаружены
единичные макрофаги, фиброблас
ты и гладкомышечные клетки при
сохранении полноценной соедини
тельнотканной структуры стенки
протеза.
Максимальное "заселение" стен
ки протеза клетками реципиента от
мечено через 9—12 мес после
трансплантации. Так, через 12 мес
наблюдали значительное увеличе
ние количества клеток, преимуще
ственно фибробластов, в средней
оболочке сосуда при сохранении
целостности и упорядоченности со
единительнотканной структуры де
витализированного сосуда. Деструк
тивно—некротические изменения
отсутствовали на всем протяжении
протеза. Люминальная поверхность
протеза визуально не отличалась от
таковой стенки БЧА, пристеночных
тромбов не было. На внутренней
оболочке множественные участки
эндотелизации. Стенка сосудистого
протеза представлена целостными,
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Ïàðàìåòðû êðîâîòîêà â Á×À êðîëÿ ÷åðåç 2 ãîäà ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè
Ïîêàçàòåëü

Äèàìåòð, ìì
Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü êðîâîòîêà, ñì/ñ
Ïóëüñàöèîííûé èíäåêñ
Ïóëüñ, â 1 ìèí

упорядоченно расположенными
коллагеновыми и эластиновыми во
локнами, между ними видны гладко
мышечные клетки и фибробласты
реципиента.
Процесс ремоделирования био
логического сосудистого протеза
четко определялся через 14 мес по
сле операции. Новообразованные
соединительнотканные волокна ре
ципиента выполняли внутреннюю и
наружную трети протеза, волокна
средней трети стенки сосуда сохра
няли структурную целостность и
упорядоченность.
По данным ультразвукового ска
нирования оценены морфофункци
ональные особенности протеза в
организме реципиента в динамике.
При анализе данных, полученных в
В—режиме, проводили количест
венную оценку внутреннего диамет
ра сосуда (см. таблицу). В сроки на
блюдения до 2 лет у кролей диаметр
протеза увеличился на 0,6 мм по
сравнению с исходным, что отрази
лось на скорости кровотока и свиде
тельствовало о незначительном
аневризматическом расширении
сосудистого протеза.

äî îïåðàöèè

3,2 ± 0,2
69,8 ± 7,4
1,49 ± 0,23
259 ± 15

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ (x ± m)
â ó÷àñòêå
ïðîêñèìàëüíîì
ïðîòåçà
3,3 ± 0,1
3,8 ± 0,2
67,4 ± 9,9
51,7 ± 7,6
1,56 ± 0,17
1,32 ± 0,24
263 ± 12

При исследовании в цветовом
допплеровском режиме после опе
рации во всех отделах БЧА отмеча
ли однородность и равномерность
заполнения просвета сосуда, однако
на уровне протеза наблюдали не
значительное расширение цвето
вой картограммы (рис. 3).
При исследовании в спектраль
ном допплеровском режиме уста
новлено, что средняя скорость кро
вотока в протезе уменьшилась на
15% по сравнению со скоростью в
нативном сосуде.
Пульсационный индекс, кото
рый косвенно характеризует состо
яние периферического сопротивле
ния в исследуемом сосудистом бас
сейне, до операции составлял 1,49 ±
0,23. После имплантации в протезе
он уменьшился по сравнению с та
ковым в проксимальном и дисталь
ном участках аорты. Пульс в течение
этого периода сохранялся на одном
уровне — (263 ± 12) в 1 мин.

ВЫВОДЫ
1. Обработанные криорадиаци
онным способом сосудистые ксено
протезы в процессе функциониро

äèñòàëüíîì
3,1 ± 0,1
84,8 ± 11,7
1,43 ± 0,22

вания в позиции БЧА кроля могут
выдерживать длительные гемодина
мические нагрузки без явных сосу
дистых осложнений.
2. Ранняя послеоперационная ле
тальность отмечена на этапе отра
ботки техники наложения сосудис
того шва в эксперименте и обуслов
лена прошиванием задней стенки
протеза и/или отсутствием конгру
энтности диаметра протеза и аорты
реципиента.
3. По данным морфологических
исследований, максимальное ремо
делирование протеза происходило
через 14 мес после имплантации,
оно характеризовалось замещением
внутренней и наружной трети стен
ки протеза новообразованными со
единительнотканными волокнами
реципиента.
4. По результатам ультразвуково
го исследования, через 2 года после
имплантации в сосудистом протезе
отмечали незначительное увеличе
ние внутреннего диаметра протеза,
уменьшение скорости кровотока в
нем на 15%.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК: 617.557—007.43—006

ПАХОВАЯ ГРЫЖА С УЩЕМЛЕНИЕМ МАТКИ, ПРАВОГО
ЯИЧНИКА И МАТОЧНОЙ ТРУБЫ
Ю. Г. Кадышев
10—я городская клиническая больница, г. Одесса

INGUINAL HERNIA STRANGULATION OF UTERUS, RIGHT
OVARIUM AND FALLOPIAN TUBE
Yu. G. Каdyshev
The 10—th Municipal Clinical Hospital, Odessa
Ущемленная грыжа является частым острым заболе
ванием, требующим экстренного оперативного лече
ния [1]. Приводим описание редкого наблюдения ущем
ленной паховой грыжи.
Больная К., 75 лет, госпитализирована с диагнозом:
ущемленная правосторонняя паховая грыжа. Со слов
больной, 12 часов тому, после подъема тяжести возник
ли боль и грыжевое выпячивание в правой паховой об
ласти. Были тошнота, однократно рвота. Длительность
существования паховой грыжи 5 лет.
При осмотре состояние больной средней тяжести.
Язык сухой, обложен белым налетом. Пульс 90 в мин,
удовлетворительных свойств. АД 18,7/10,7 кПа (140/80
мм рт. ст.). В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Живот мягкий, болезненный в правой паховой области.
Симптомов раздражения брюшины нет. В правой пахо
вой области имеется грыжевое выпячивание диаметром
6 см, плотное на ощупь, болезненное. Содержимое гры
жевого мешка в брюшную полость не вправляется. Каш
левой толчок не проводится.
Пациентка осмотрена хирургом, терапевтом, гине
кологом, патологические изменения не выявлены. Про
ведены: ЭКГ, рентгенография грудной клетки и брюш
ной полости, общий анализ крови, общий анализ мочи,
анализ печеночных проб, коагулограмма, определены
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группа крови, Rh—фактор. После кратковременной
предоперационной подготовки больная оперирована.
Проведена спинномозговая анестезия.
После обработки операционного поля йодобаком
трижды и спиртом над грыжевым выпячиванием произ
веден разрез длиной до 8 см. Тупо — остро выделен и
вскрыт грыжевой мешок. Выделилось до 100 мл грыже
вой воды светло—желтой окраски, без запаха. Ущемле
ны матка, правый яичник и правая маточная труба. Рас
сечено ущемляющее кольцо. Ущемленные органы жиз
неспособны, погружены в брюшную полость. Грыжевой
мешок прошит у шейки, перевязан и отсечен. Осуществ
лена пластика по Бассини.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. Проведена антибактериальная терапия (сульбакто
макс). Рана зажила первичным натяжением. Пациентка
выписана в удовлетворительном состоянии. Осмотрена
через 1 мес, здорова.
Заключительный диагноз: правосторонняя паховая
грыжа с ущемлением матки, правого яичника и правой
маточной трубы.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 617 (092 Суслов)

Валентин Васильевич
СУСЛОВ
к 85—летию со дня рождения
Valentin Vasilyevich
SUSLOV
to the 85th anniversary
В июне 2016 г. исполнилось 85 лет со дня рождения
одному из пионеров украинской анестезиологии Заслу
женному деятелю науки и техники Украины профессо
ру Валентину Васильевичу Суслову.
Валентин Васильевич родился 5 июня 1931 г. в Воз
несенске Николаевской области. С раннего детства рос
в медицинской атмосфере семьи своего деда —земско
го фельдшера Николая Филипповича Суслова, который
оказал большое влияние на развитие своего внука и
привил ему интерес к врачеванию.
В 1951 г. Валентин Васильевич окончил с золотой
медалью среднюю школу и без экзаменов поступил на
лечебный факультет Одесского мединститута им. Н. И.
Пирогова. По окончании института в 1957 г. получил
назначение на Донбасс (г. Макеевка). Свою трудовую де
ятельность В. В. Суслов начал в медсанчасти Коксохи
мического завода в должности цехового врача.
Мечтая стать хирургом, в 1968 г. Валентин Василье
вич добился перевода в хирургическую клинику Донец

hirurgiya.com.ua

кой областной больницы, на базе которой располага
лась кафедра факультетской хирургии, руководимая из
вестным хирургом профессором К. Т. Овнатаняном. В те
годы еще не было самостоятельной дисциплины анес
тезиологии, поэтому приходилось совмещать проведе
ние наркоза с ассистенцией во время операций.
В конце 50—х годов прошлого столетия начала стре
мительно развиваться торакальная хирургия, что требо
вало освоения интубационного наркоза. Профессор
К. Т. Овнатанян в 1960 г. направляет В. В. Суслова на ста
жировку по анестезиологии в Ленинград, затем в Моск
ву, где в то время выполняли операции под интубацион
ным наркозом.
С 1960 г. Валентин Васильевич полностью посвящает
себя новой профессии — анестезиологии. В 1965 г. ста
новится ассистентом кафедры факультетской хирургии
по анестезиологии, в 1968 г. защищает кандидатскую
диссертацию "Современная анестезия в оперативной
урологии".
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В начале 70—х годов МЗ Украины поставило задачу
освоения трансплантации почки, в связи с чем в 1972 г.
В. В. Суслов приглашен в Киевский НИИ урологии и не
фрологии, где разрабатывалась эта проблема, на долж
ность заведующего отделом анестезиологии и интен
сивной терапии.
В 1974 г. под руководством профессора А. Н. Трещин
ского В. В.Суслов успешно защищает докторскую дис
сертацию и основывает нефрологическое направление
в анестезиологии. При его участии выполнена первая в
Украине пересадка трупной почки (1973 г.). Для более
глубокого изучения этой проблемы МЗ Украины на
правляет Валентина Васильевича на стажировку в кли
нику Шарите (Берлин, 1976).
Обладая большим опытом анестезиологического
обеспечения операций пересадки почки, в 1986 г. Ва
лентин Васильевич выступил в Берлине на Междуна
родном симпозиуме по трансплантологии с программ
ным докладом на немецком языке.
Научные интересы В. В. Суслова охватывают широ
кий круг проблем, среди них на первом плане — функ
циональные изменения почек под влиянием наркоза и
операционной травмы; патофизиологические измене
ния в трансплантированной почке. В круг его научных
интересов входят острая и хроническая почечная недо
статочность, уросепсис, регионарная анестезия (эпиду

ральная и спинальная), "трудная" интубация трахеи,
низкопоточная анестезия, история анестезиологии.
В. В. Суслов широко известен в нашей стране и за ру
бежом как специалист—анестезиолог высокой квали
фикации. В 2005 г. Кембриджский биографический
центр вручил Валентину Васильевичу серебряную ме
даль и сертификат "Лидирующий профессионал в обла
сти анестезиологии".
Валентин Васильевич Суслов — почетный член
польского и немецкого обществ анестезиологов, с 1996
по 2004 г. — академик Европейской Академии анестези
ологов. В 2006 г. им организована первая Европейская
школа обучения анестезиологов Украины. В. В. Суслов
является экспертом ДАК Украины по анестезиологии,
научным консультантом кафедры анестезиологии
Одесского медуниверситета, автором более 250 публи
каций, в том числе 12 монографий, 4 разделов в учеб
ных пособиях. В. В. Суслов подготовил 5 докторов и 15
кандидатов медицинских наук.
Валентин Васильевич Суслов занимается обществен
ной деятельностью. Будучи почетным гражданином г.
Вознесенска, вносит весомый вклад в развитие культуры
города.
Несмотря на свой возраст, В. В. Суслов продолжает
активно работать в операционной и отделении интен
сивной терапии Института урологии НАМН Украины.

Администрация Инcтитута урологии НАМН Украины,
коллектив кафедры анестезиологии
Одесского медицинского университета,
многочисленные ученики и благодарные пациенты
поздравляют Валентина Васильевича Суслова со славным юбилеем,
желают крепкого здоровья, творческого долголетия
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