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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ
ЖЕЛУДКА ПО ПОВОДУ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
В. В. Грубник, А. Л. Ковальчук, А. В. Малиновский, К. В. Баранников
Одесский национальный медицинский университет,
Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского

POSSIBILITIES OF LAPAROSCOPIC GASTRIC RESECTION
FOR GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS
V. V. Grubnik, A. L. Kovahlchuk, А. V. Malinovskiy, К. V. Barannikov
Оdessa National Medical University,
Теrnopol State Medical University named after I. Ya. Gorbachevskiy
астроинтестинальные стро
мальные опухоли (GIST) пред
ставляют собой мезенхималь
ные опухоли пищеваритель
ного канала, которые содержат ре
цепторы тирозинкиназы (KIT) [1]. У
70% больных GIST выявляют в же
лудке [1, 2].
Ранее их называли лейомиома
ми. Опухоль может быть доброкаче
ственной. однако нередко подверга
ется озлокачествлению под влияни
ем таких факторов, как частота ми
тозов в клетке, размеры опухоли, ее
локализация [1].
Новый химиопрепарат имати
ниб (Гливек, Новартис фарма, Ба
зель, Швейцария), который является
ингибитором KIT—тирозинкиназы,
достаточно эффективно подавляет
рост GIST [1].
В то же время, в большинстве на
блюдений, полное иссечение GIST
является достаточно радикальным
лечением [1, 3]. GIST редко метаста
зируют лимфогенно [1]. Поэтому
возможно их иссечение со стенкой
желудка без лимфаденэктомии. При
иссечении GIST необходимо избе
гать раздавливания или разрушения
опухоли, что чревато распростране
нием опухолевых клеток и возник
новением местного рецидива.
До недавнего времени GIST опе
рировали с применением лапаро
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Реферат
Изучены возможности использования лапароскопических технологий при хирур%
гическом удалении гастроинтестинальных стромальных опухолей (GIST) с
преимущественным поражением желудка. С 2000 по 2015 г. в клинике оперирова%
ны 28 больных по поводу GIST. У 10 из них выполнена лапароскопическая резек%
ция желудка с опухолью (у 3 — иссечение опухоли в пределах непораженных тка%
ней, у 4 — резекция дна желудка либо большой кривизны с опухолью с использо%
ванием сшивающих аппаратов, у 3 — трансгастральное иссечение опухоли с ис%
пользованием сшивающих аппаратов). Рецидив заболевания в сроки наблюдения
от 2 до 5 лет не выявлен. Лапароскопические операции имеют преимущества по
сравнению с открытыми вмешательствами при сохранении онкологической ради%
кальности.
Ключевые слова: гастроинтестинальные стромальные опухоли; хирургическое
вмешательство; лапароскопическая резекция.

Abstract
Possibilities of laparoscopic technologies application while surgical excision of gas%
trointestinal stromal tumors (GIST) were analyzed. In 2000 — 2015 yrs in the clinic 28
patients were operated on for gastric GIST . In 10 of them laparoscopic gastric resec%
tion with tumor (in 3 — the tumor excision in borders of nonaffected tissues, in 4 — gas%
tric fundus resection or stapler resection of a great curvature together with tumor, in 3
— transgastric excision of the tumor, using staplers) surgery was done. The disease
recurrence in 2—5 yrs follow—up was absent. Laparoscopic operations has advantage
over open interventions while preserving oncological radicalism.
Keywords: gastrointestinal stromal tumors; surgical intervention; laparoscopic resec%
tion.

томного доступа. В последние годы
появились сообщения о возможнос
ти использования лапароскопичес
ких методик при удалении таких
опухолей [1 — 5].
Целью исследования было изуче
ние возможности использования
лапароскопических
технологий
при хирургическом вмешательстве
по поводу GIST.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С 2000 по 2015 г. в клинике опе
рированы 28 больных по поводу
GIST. Женщин было 18, мужчин —
10. Возраст больных от 36 до 72 лет,
в среднем (64,6 ± 10,4) года. У 18
больных опухоль была случайной
находкой во время проведения гаст
рофиброскопии, у остальных паци
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ентов — отмечали клинические
признаки гастрита либо язвы желуд
ка. Всем больным проведены эндо
скопическое и контрастное рентге
нологическое исследования, у 22 —
компьютерная томография. У 5 па
циентов обнаружены изъязвления
слизистой оболочки над опухолью,
они госпитализированы с клиниче
скими признаками желудочного
кровотечения. У этих пациентов
предположено наличие рака желуд
ка, однако по данным биопсии аде
нокарцинома не выявлена. У 9 паци
ентов опухоль локализовалась по
большой кривизне либо по перед
ней стенке в области тела желудка, у
5 — в области дна, у 8 — в антраль
ной части (по передней стенке — у
5, по задней — у 3); у 3 — по малой
кривизне в теле желудка, у 2 — в кар
диальной части по задней стенке; у 3
— в приватниковой части.
У 18 пациентов произведена ла
паротомная операция, у 10 — лапа
роскопическая резекция желудка с
опухолью. Во время открытого вме
шательства у 12 пациентов произве
дено иссечение опухоли со стенкой
желудка, у 4 — резекция антральной
части желудка, у 2 — субтотальная
резекция желудка. Во время лапаро
скопических операций у 3 пациен
тов произведено иссечение опухо
ли с последующим зашиванием де
фекта стенки желудка; у 4 — резек
ция дна желудка либо большой кри
визны вместе с опухолью с исполь
зованием сшивающих аппаратов; у 3
— трансгастральное иссечение опу
холи с использованием сшивающих
аппаратов. После операции все па
циенты обследованы в клинике че
рез 3, 6, 12 и 24 мес. При наличии
признаков малигнизации пациен
там назначали химиотерапию с
применением иматиниба.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При выполнении хирургических
вмешательств установлено, что при
локализации опухоли по большой
кривизне, в дне, в антральной части
желудка, по передней стенке доста
точно легко можно осуществить
простое иссечение опухоли. Слож
ным хирургический доступ оказался

при локализации опухоли по малой
кривизне, задней стенке кардиаль
ной части, а также в привратнико
вой части желудка. При локализа
ции опухолей в областях желудка,
сложных для хирургического досту
па, выполняли резекцию желудка
либо иссечение опухоли после ши
рокой гастротомии по передней
стенке желудка. Тяжелых осложне
ний после лапаротомного вмеша
тельства не было. У одного пациента
выполнена релапаротомия по пово
ду кровотечения из сосудов малой
кривизны желудка, у 3 — возникло
нагноение операционной раны. Из
18 пациентов, оперированных с
применением лапаротомного до
ступа, у 11 — диаметр опухоли не
превышал 4 — 5 см, у 7 — обнаруже
ны большие опухоли (диаметром от
5 до 8 см).
При выполнении лапароскопи
ческих вмешательств вводили 4 тро
акара: два — диаметром 5 мм и два —
диаметром 10 — 12 мм. Вначале мо
билизовали желудок по большой
кривизне с использованием бипо
лярной коагуляции сосудов, затем
резецировали часть желудка с опу
холью с использованием сшиваю
щих аппаратов EndoGIA 60 или 45
мм. При локализации опухоли по
задней стенке в кардиальной части
мобилизовали дно желудка и карди
альную часть, что позволяло роти
ровать желудок. Затем опухоль ши
роко иссекали и удаляли в специаль
ном пластмассовом контейнере. Га
стротомную рану зашивали, вначале
накладывали непрерывный шов за
тем серозно—мышечные швы. У 3
пациентов, которым выполняли ла
пароскопическое вмешательство,
опухоль локализовалась в труднодо
ступном месте: по задней стенке же
лудка, вблизи малой кривизны. У
них использована такая лапароско
пическая техника: после наложения
пневмоперитонеума и введения
первого троакара переднюю стенку
желудка зажимом подтягивали к пе
редней брюшной стенке. В левой
подреберной области через перед
нюю брюшную стенку в просвет же
лудка вводили специальный троа
кар диаметром 12 мм с баллоном.
Баллон раздували, и переднюю стен

Клінічна хірургія. — 2016. — № 8

ку желудка подтягивали к брюшной
стенке. Через этот троакар вводили
эндолапароскоп, с помощью кото
рого осматривали полость желудка
и определяли точную локализацию
опухоли. Дополнительно в просвет
желудка вводили троакар диамет
ром 5 мм с баллоном, через который
вводили иглодержатель. Слизистую
оболочку желудка вместе с опухо
лью прошивали одной—двумя лига
турами, что позволяло подтянуть
опухоль к передней стенке желудка.
Далее в желудок через пищевод вво
дили гастрофиброскоп, что позво
ляло контролировать хирургичес
кое вмешательство в просвете же
лудка. Через троакар диаметром 12
мм вводили сшивающий аппарат
(Эшелон) с кассетой 60 или 45 мм.
Бранши сшивающего аппарата уста
навливали так, чтобы полностью за
хватить опухоль. С помощью аппа
рата опухоль вместе со слизистой
оболочкой желудка радикально ис
секали. Как правило, для полного ис
сечения опухоли требовалось две
кассеты. Этот этап операции выпол
няли под контролем гастрофибро
скопа. После иссечения опухоли за
хватывали лигатуру, которой была
прошита слизистая оболочка над
опухолью, и опухоль извлекали че
рез пищевод. Через троакар диамет
ром 10 мм повторно вводили лапа
роскоп, с помощью которого кон
тролировали кровотечение из ли
нии швов. При необходимости, на
линию швов накладывали дополни
тельные клипсы либо прошивали
кровоточащие места с помощью ли
гатур. Троакары с баллонами извле
кали из просвета желудка под кон
тролем лапароскопа, на отверстия в
передней стенке желудка наклады
вали двухрядные швы. Несостоя
тельность лапароскопических швов
не наблюдали. У всех больных при
применении лапароскопических
технологий опухоли удалены ради
кально, без их раздавливания и кус
кования.
По данным гистологических и
иммуногистохимических исследо
ваний удаленных препаратов у 6 па
циентов, оперированных открытым
способом, выявлены признаки ма
лигнизации. После лапароскопиче
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ского вмешательства малигнизация
опухоли выявлена у одной больной.
Размеры опухоли у больных, опери
рованных с использованием лапа
роскопических методов, несколько
меньше, чем у больных, которым
выполняли открытую операцию. У 8
пациентов, оперированных с при
менением лапароскопических ме
тодов, диаметр опухоли не превы
шал 5 см, у 2 — составлял 6—7 см.
Длительность лапароскопичес
ких операций составляла в среднем
(116,8 ± 50) мин и не намного пре
вышала таковую открытых вмеша
тельств — (103,4 ± 42) мин (p > 0,05)
мин. Кровопотеря при открытых
операциях составила в среднем (115
± 58) мл, при лапароскопических —
(42,5 ± 31) мл (p < 0,05). После от
крытых операций продолжитель
ность лечения больного в стациона
ре составляла (10,6 ± 2,4) дня, после
лапароскопических — (5,9 ± 2,8) дня
(p > 0,05). В отдаленные сроки на
блюдении рецидив заболевания
возник у 2 пациентов, оперирован
ных открытым способом по поводу
злокачественной опухоли, после
операции им проводили химиоте
рапию. После лапароскопических
операций в сроки наблюдения от 2
до 5 лет рецидив заболевания не вы
явлен. У всех пациентов после вы
полнения лапароскопического вме
шательства отмечен отличный кос
метический результат, серьезных га

строэнтерологических жалоб не
было.
Как показал наш опыт, а также
данные других исследователей [1 —
5], лапароскопические методики
могут быть с успехом использованы
при удалении достаточно больших
GIST. Лапароскопическая техника
позволяет радикально удалить опу
холь желудка без ее размозжения,
что позволяет избежать импланта
ции клеток опухоли в брюшной по
лости, возникновения рецидивов в
отдаленные сроки после операции.
Значительно упрощает технику опе
рации использование эндоскопиче
ских сшивающих аппаратов [3—5]. В
то же время, некоторые хирурги
считают, что успех лапароскопичес
ких операций зависит в основном
от локализации и размеров опухоли
[1, 3, 5]. При расположении опухоли
в легкодоступной зоне желудка — по
большой кривизне, в области дна, по
передней стенке антральной части
— ее лапароскопическое удаление
не представляет сложностей даже
при значительных размерах опухо
ли [1, 3, 5]. Если же опухоль располо
жена в труднодоступных зонах же
лудка — по малой кривизне, задней
стенке желудка, в препилорической
части, показания к лапароскопичес
кому вмешательству ограничены,
что указано в практических прото
колах Европейского онкологичес
кого общества (ESMO) [1]. При лока

лизации опухолей по малой кривиз
не и задней стенке желудка мы с ус
пехом использовали комбиниро
ванный лапаро— и эндоскопичес
кий доступ. Подобную технику при
менили американские хирурги (J. S.
Barajas—Gamboa и соавторы) [4], ко
торые сообщили о 14 успешно опе
рированных больных. Такая комби
нированная техника достаточно
сложна, однако позволяет радикаль
но удалять опухоль задней стенки
желудка с сохранением принципов
и преимуществ миниинвазивной
хирургии [4].
При малигнизации GIST возмож
но возникновение рецидива в сред
нем через 15,5 мес [1, 5], поэтому та
ким больным необходимо назна
чать химиотерапию с применением
иматиниба. При радикальном удале
нии опухолей в отсутствие призна
ков малигнизации отдаленные ре
зультаты достаточно хорошие, что
подтверждают данные других авто
ров [1, 5].
Таким образом, лапароскопичес
кие операции могут быть успешно
применены при наличии неболь
ших (диаметром 5 — 8 см) GIST. Они
имеют ряд преимуществ по сравне
нию с открытыми вмешательствами
при сохранении онкологической
радикальности и оправданы с точки
зрения онкологических принципов.
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СИНДРОМА МIRIZZI
В. А. Сипливый, Д. В. Евтушенко, Г. Д. Петренко, С. А. Андреещев, А. В. Евтушенко
Харьковский национальный медицинский университет

DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT
OF МIRIZZI SYNDROME
V. А. Syplyvyi, D. V. Ievtushenko, G. D. Petrenko, S. А. Аndreyeshchev, А. V. Ievtushenko
Kharkov National Medical University
1948 г. аргентинский хи
рург P. L. Мirizzi описал син
дром
функционального
спазма сфинктера общего
желчного протока (ОЖП) как при
чину обструктивной желтухи у па
циентов при хронической или ост
рой желчнокаменной болезни
(ЖКБ) [1, 2]. Синдром включал ред
кую неопухолевую причину обст
руктивной желтухи, обусловленной
желчным конкрементом, фиксиро
ванным в области кармана Гартман
на, шейки желчного пузыря или пу
зырного протока, и связанного с
этим воспалительного процесса, ко
торые в сочетании вызывали обст
рукцию общего печеночного про
тока. Патофизиологическим меха
низмом СМ являлось формирование
язвы из—за давления фиксирован
ного в кармане Гартманна или пу
зырном протоке конкремента. Из
менения способствовали возникно
вению воспалительного процесса и,
в начальных стадиях, обструкции
ОЖП извне, а впоследствии — фор
мированию пузырнохоледохеаль
ного свища [3, 4]. Такие осложнения
ЖКБ возникают редко, в странах Ев
ропы и США их частота не превыша
ет 1,4% от общего числа больных, в
странах Латинской Америки — она
составляет 4,7% — 5,7% [5].
Дооперационная диагностика
СМ сложна, в зависимости от типа
синдрома до операции диагноз ус
танавливают у 8 — 62,5% больных [6,
7].
Основными видами оперативно
го лечения пациентов при выражен
ных проявлениях СМ являются хо
лецистэктомия с пластикой ОЖП
стенкой желчного пузыря на дрена

В

Реферат
Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 34 боль%
ных по поводу диагностированного интраоперационно синдрома Мirizzi (CM).
Анализ интраоперационных изменений свидетельствовал, что по мере перехода
СМ от первого к пятому типу увеличивалась выраженность морфологических из%
менений в системе желчный пузырь — желчные протоки (ЖП) — двенадцатипер%
стная кишка (ДПК) с нарушением целостности ДПК и образованием холецистоби%
лиарного или холецистодигестивного свища. Хирургическая коррекция СМ пре%
дусматривала удаление желчного пузыря или его субтотальную резекцию, плас%
тическое закрытие свища ЖП разными способами, наружное дренирование ЖП
или наложение гепатикоеюноанастомоза по Ру.
Ключевые слова: синдром Мirizzi; диагностика; хирургическое лечение.

Abstract
Retrospective analysis of the surgical treatment results in 34 patients, operated for
intraoperatively diagnosed Mirizzi syndrome (MS), was done. Аnalysis of intraoperative
changes have witnessed, that while transition occurrence of MS from the first to the fifth
type a severity of morphological changes in a gallbladder—biliary ducts—duodenum
system enhanced with duodenal integrity loss and development of cholecystobiliary or
cholecystodigestive fistula. Surgical correction of MS have envisaged cholecystectomy
performance or subtotal resection of gallbladder, plastic closure of biliary fistula, using
various procedures, external biliary draining and formation of hepaticojejunostomy in
accordance to Roux method.
Keywords: Мirizzi syndrome; diagnosis; surgical treatment.

же Кера (если дефект распространя
ется не более чем на 1/3 окружности
ЖП) либо формирование гепатико
еюноанастомоза на выключенной
по Ру петле тонкой кишки (при
большем размере дефекта) [8, 9].
Цель исследования: анализ воз
можностей диагностики и хирурги
ческого лечения больных по поводу
СМ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный ана
лиз результатов хирургического ле
чения 34 больных по поводу СМ. У
всех пациентов диагноз верифици
рован во время операции. Мужчин
было 9 (26,4%), женщин — 25
(73,6%). Возраст больных от 40 до 83
лет, в среднем (67,3 ± 1,8) года. Ис
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пользовали классификацию СМ М.
А. Beltran и А. Csendes [10], в соответ
ствии с которой выделяли пять ос
новных типов синдрома: тип 1 —
внешняя компрессия ЖП большим
конкрементом (или конкремента
ми), находящимися в кармане Гарт
манна или пузырном протоке; тип 2
—
холецистобилиарный
свищ
вследствие эрозии стенки желчного
пузыря, занимает менее 1/3 окруж
ности ЖП; тип 3 — свищ распрост
раняется до 2/3 окружности ЖП;
тип 4 — холецистобилиарный свищ
с полной деструкцией стенки желч
ного пузыря и полным сращением
желчного пузыря и ОЖП (формиру
ют единую структуру без четких
анатомических слоев между ними);
тип 5 — любой другой тип СМ в со
четании с холецистоэнтеральным
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свищом; тип 5а— холецистоэнте
ральный свищ без непроходимости
кишечника, тип 5b— холецистоэн
теральный свищ, осложненный не
проходимостью кишечника.
Изучены клинические проявле
ния заболевания, данные лабора
торных и инструментальных мето
дов исследования (ультразвукового
исследования — УЗИ, компьютер
ной томографии — КТ, эндоскопи
ческой ретроградной холангиопан
креатографии — ЭРХПГ), проанали
зирована интраоперационная ситу
ация, описаны методы оперативно
го вмешательства в зависимости от
типа СМ. Статистическая обработка
данных проведена с использовани
ем программы Statistica 10.0 for
Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Синдром Мirizzi первого типа
диагностирован у 6 пациентов. Все
больные госпитализированы с при
знаками острого холецистита, 2 из
них — с признаками холангита. По
данным УЗИ выявлены признаки
ЖКБ, острого холецистита, у 4 паци
ентов желчный пузырь увеличен, в
нем обнаружены конкременты раз
личного диаметра, у 2 — уменьшен.
Воспалительная реакция проявля
лась увеличением количества лей
коцитов в периферической крови
от 9,2 до 17,5 × 109 в 1 л. У одного па
циента по данным видеолапароско
пической диагностики в подпече
ночном углублении обнаружен
плотный инфильтрат. Больным про
изведена лапаротомия с использо
ванием подреберного доступа. Во
время операции у всех больных в
правом подпеченочном углублении
обнаружен воспалительный ин
фильтрат различной плотности,
включавший желчный пузырь, осо
бенно тело и шейку, большой саль
ник, поперечную ободочную кишку,
ДПК, у некоторых больных — желу
док. У 3 больных выявлено флегмо
нозное воспаление желчного пузы
ря, у 3 — гангренозное. Карман Гарт
манна спаян с гепатодуоденальной
связкой, что обусловливало ком
прессию ЖП конкрементами. Ткани
в области треугольника Кало фиб

hirurgiya.com.ua

розно—изменены, треугольник не
определялся. При увеличении желч
ного пузыря у 3 больных выполнена
его пункция с удалением содержи
мого, что позволило улучшить усло
вия для разделения сращений и ви
зуализации анатомических струк
тур, у 1 — произведено рассечение
желчного пузыря с удалением со
держимого и крупного конкремента
из кармана Гартманна. У всех боль
ных выполнена холецистэктомия, у
1 — дополнена наружным дрениро
ванем ОЖП в связи с наличием при
знаков гнойного холангита.
Синдром Мirizzi второго типа
диагностирован у 9 пациентов. Все
больные госпитализированы с при
знаками острого холецистита, 7 из
них — обтурационной желтухи и
холангита. Количество лейкоцитов
от 8,4 до 17 × 109 в 1 л, у одного паци
ента — 4 × 109 в 1 л. Уровень общего
билирубина от 80 до 156 мкмоль/л.
По данным УЗИ у 5 пациентов выяв
лено уменьшение желчного пузыря,
в котором у 4 — содержались много
численные конкременты, у 1 — один
огромный конкремент. У 4 пациен
тов желчный пузырь увеличен, у 3 из
них — с множеством конкрементов,
у 1 — крупным конкрементом. Оп
ределяли расширение внутрипече
ночных и внепеченочных ЖП, у 5
пациентов выявлены конкременты
ОЖП. По данным КТ, у одного паци
ента диагностировано увеличение
желчного пузыря с множеством
конкрементов в нем, расширение
внутрипеченочных ЖП, неравно
мерное колбовидное расширение
ОЖП с дефектами наполнения. У 2
пациентов проведена ЭРХПГ, диа
гностирован СМ; у 2 — применена
видеолапароскопическая диагнос
тика. Больные оперированы откры
тым способом. Во время операции у
всех больных обнаружены спайки
хрящевидной плотности в правом
подпеченочном углублении. В связи
с этим у 3 больных применена мето
дика поперечного рассечения желч
ного пузыря выше кармана Гартман
на с удалением конкрементов и по
следующей идентификацией анато
мических структур. У 6 пациентов
прецизионно выполнено разделе
ние сращений кармана Гартманна с

ЖП, что позволило осуществить хо
лецистэктомию (тотальную либо
субтотальную). Конкременты ОЖП
удалены через свищ. Произведена
пластика свища, у 6 больных — до
полнена наружным дренированием
ОЖП, у 1 — наложен холедоходуо
деноанастамоз.
Синдром Мirizzi третьего типа
диагностирован у 4 пациентов. Все
пациенты госпитализированы по
поводу желтухи на фоне умеренно
выраженного болевого синдрома,
повышения температуры тела. Ко
личество лейкоцитов от 7,3 до 26,6 ×
109 в 1 л, уровень общего билируби
на от 14,8 до 286 мкмоль/ л. У одно
го пациента по данным КТ обнару
жено увеличение желчного пузыря с
наличием в нем множественных
конкрементов, расширение внутри
печеночных ЖП, пузырного, обще
го печеночного протока, ОЖП, уп
лотнение их стенки, наличие в про
свете конкрементов. У 3 больных по
данным УЗИ выявлено расширение
внутрипеченочных и внепеченоч
ных ЖП с наличием конкрементов в
них. Желчный пузырь у 2 больных
уменьшен. У всех пациентов отмече
но утолщение стенки желчного пу
зыря, у 2 — его стенка прослежива
лась не на всем протяжении. У одно
го пациента диагностирован около
пузырный абсцесс. Больные опери
рованы открытым способом. Во
время операции в подпеченочном
углублении обнаружен плотный
воспалительный инфильтрат. У 2
больных выявлен сморщенный
желчный пузырь, у 1 — желчный пу
зырь обычных размеров с утолщен
ной стенкой, у 1 — увеличен. Опре
деляли прочные сращения желчно
го пузыря с гепатодуоденальной
связкой. У 3 больных выполнена
субтотальная холецистэктомия по
сле рассечения желчного пузыря,
удаления камней, у 1 — холецистэк
томия от дна. Камни ОЖП удаляли
через свищ. У 2 больных осуществ
лена пластика свища с использова
нием стенки желчного пузыря, у 1 из
них — дополнена наружным дрени
рованием ОЖП; у 2 — наложен гепа
тикоеюноанастомоз по Ру.
Синдром Мirizzi четвертого ти
па диагностирован у 5 пациентов.
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Трое из них госпитализированы по
поводу желтухи на фоне умеренно
выраженного болевого синдрома,
повышения температуры тела. Уро
вень общего билирубина от 95,4 до
165,56 мкмоль/л. У 2 пациентов вы
явлены признаки острого деструк
тивного холецистита, синдрома си
стемной воспалительной реакции:
температура тела выше 38 °С, коли
чество лейкоцитов более 15,0 × 109 в
1 л. Данные УЗИ аналогичны тако
вым при СМ третьего типа. У одного
больного при наличии признаков
острого холецистита по данным
УЗИ и КТ в левой доле печени обна
ружено объемное образование раз
мерами 100 × 80 мм. Контуры желч
ного пузыря не прослеживались, в
его проекции определяли конкре
менты диаметром до 17 мм. У второ
го больного отмечено увеличение
желчного пузыря с множеством
конкрементов в нем (на 1/2 объе
ма), камни в ОЖП. Во время опера
ции также выявлен выраженный
спаечный процесс в подпеченоч
ном углублении, прочные сращения
желчного пузыря с гепатодуоде
нальной связкой, треугольник Кало
не определялся. Желчный пузырь
увеличен у 3 больных, в его шейке
определяли крупный конкремент; у
2 больных — желчный пузырь смор
щенный. У всех больных применена
методика рассечения желчного пу
зыря на границе тела и кармана
Гартманна с удалением конкремен
тов и через свищ — из ОЖП, выпол
нена субтотальная холецистэкто
мия. У 2 больных по поводу вколо
ченного большого камня большого
сосочка ДПК выполнены дуоденото
мия, папиллосфинктеротомия, ка
мень удален комбинированным
способом. У 4 пациентов выполнена
пластика свища с использованием
тканей желчного пузыря, дополнен
ная наружным дренированием
ОЖП — у 3. У одного больного в свя
зи с огромным дефектом стенки ЖП
наложен гепатикоеюноанастомоз
по Ру. У одного пациента при нали
чии абсцесса печени, сморщенного
желчного пузыря, расположенного
внутрипеченочно, прочно сращен
ного с ОЖП, конкременты удалены
после его рассечения, произведены

наружное дренирование ЖП через
желчный пузырь, вскрытие и дрени
рование абсцесса печени.
Синдром Мirizzi пятого типа ди
агностирован у 10 пациентов, из
них у 8 — 5а типа, у 2 — 5б типа. Из 8
больных с СМ 5а типа 4 — госпита
лизированы с признаками острого
деструктивного холецистита: боль в
правой подреберной области, повы
шение температуры тела до 38 —
38,5 °С. По данным УЗИ выявлены
признаки острого калькулезного
холецистита: контуры желчного пу
зыря нечеткие, в его проекции эхо
позитивные тени различного диа
метра, в надпеченочном углублении
свободная жидкость или полость в
области дна желчного пузыря. ЖП
не расширены либо умеренно рас
ширены, с мелкими эхопозитивны
ми тенями, отмечены признаки пан
креатита — увеличение головки
поджелудочной железы. Все боль
ные оперированы открытым спосо
бом с использованием подреберно
го доступа. У всех больных выявлен
гангренозно—перфоративный хо
лецистит с формированием подпе
ченочного, у 2 — поддиафрагмаль
ного абсцесса. Отмечен выражен
ный спаечный процесс в правом
подпеченочном углублении с вовле
чением желудка, ДПК, поперечной
ободочной кишки, большого саль
ника. Желчный пузырь рассечен че
рез зону перфоративного отвер
стия. После удаления конкрементов
желчный пузырь выделен из сраще
ний. У всех больных обнаружен хо
лецистодуоденальный свищ, у одно
го — в нем был фиксирован боль
шой камень. Свищ ДПК зашит с при
менением двухрядного шва. Выпол
нены субтотальная холецистэкто
мия, санация ЖП, пластика холецис
тохоледохеального свища. Четыре
пациента госпитализированы по
поводу обтурационной желтухи. У 2
больных по данным КТ выявлены
признаки билиарной обструкции —
расширение
внутрипеченочных
ЖП, пузырного протока, ОЖП с на
личием в нем конкрементов различ
ного диаметра. Желчный пузырь
спавшийся. По данным УЗИ у 2 боль
ных выявлена билиарная обструк
ция, желчный пузырь уменьшен, у
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одного больного заполнен конкре
ментами, у одного — обнаружен
конкремент больших размеров.
Первым этапом для устранения жел
тухи у 3 больных выполнена эндо
скопическая папиллосфинктерото
мия (ЭПСТ) с санацией ЖП. У 2 из
них отмечено отхождение мелких
конкрементов, однако полное уда
ление конкрементов не достигнуто
из—за их больших размеров. У од
ного больного при повторной ЭПСТ
через 1 сут конкремент был извле
чен. Вторым этапом произведена
видеолапароскопия, выявлены спав
шийся желчный пузырь в прочных
сращениях с ДПК и желудком, пу
зырно—дуоденальный свищ, кото
рый клиппирован. Желчный пузырь
из—за наличия прочных сращений
с гепатодуоденальной связкой не
удаляли. У 2 пациентов вторым эта
пом произведено открытое вмеша
тельство. Выявлен выраженный спа
ечный процесс в правом подпече
ночном углублении с вовлечением
ДПК, желудка, поперечной ободоч
ной кишки, большого сальника. У
одного больного при выделении
желчного пузыря обнаружен холе
цисто—толстокишечный свищ, еще
у одного — холецистодуоденальный
свищ. Свищи зашиты. Желчный пу
зырь рассечен с последующим уда
лением конкрементов, выполнены
субтотальная
холецистэктомия,
пластика свища, наружное дрениро
вание ОЖП. Одному пациенту от
крытое вмешательство произведено
первым этапом. Выявлены смор
щенный желчный пузырь с конкре
ментами, холецистодуоденальный
свищ. Произведены субтотальная
холецистэктомия с удалением кам
ней ОЖП через холецистохоледо
хеальный свищ, осуществлена плас
тика свища, наложен холедоходуо
деноанастомоз со свищом ДПК.
У 2 больных диагностирован СМ
5б типа. Больные госпитализирова
ны с признаками высокой острой
непроходимости тонкой кишки, в
тяжелом состоянии, один — с при
знаками эндотоксического шока. По
данным УЗИ у больных определяли
уменьшение желчного пузыря. Рас
ширение внутрипеченочных и вне
печеночных ЖП не выявлено. По
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данным рентгеноконтрастного ис
следования органов брюшной поло
сти выявлены расширение желудка,
петель тощей кишки, спавшаяся
подвздошная кишка. Выполнена от
крытая операция, обнаружены вы
раженный спаечный процесс в под
печеночном углублении, расшире
ние тощей кишки до 5 см. На рассто
янии 100 и 150 см от связки Трейтца
в просвете кишки обнаружены боль
шие конкременты (диаметром 4 и 5
см), обтурирующие ее просвет. Про
изведена энтеротомия, конкремен
ты удалены. В связи с тяжестью со
стояния больного, выраженностью
спаечного процесса, отсутствием
конкрементов в желчном пузыре по
данным УЗИ холецистэктомию не
выполняли.
Анализ результатов диагностики
и хирургического лечения СМ пока
зал, что из 34 больных 14 — госпита
лизированы с признаками острого
калькулезного холецистита, 5 — ос
ложненного формированием под
печеночного либо поддиафраг
мального абсцесса, 1 — абсцесса пе
чени; 18 — обтурационной желтухи,
холедохолитиаза на фоне острого
холецистита; 2 — непроходимости

тонкой кишки. Все пациенты отме
чали длительное течение ЖКБ с по
вторяющимися болевыми присту
пами. О длительности течения забо
левания, многократных приступах
острого холецистита свидетельст
вовала выраженность спаечного
процесса в подпеченочном углубле
нии, выявленного у всех больных во
время открытого хирургического
вмешательства. Следовательно, СМ
выявляют у пациентов пожилого
или старческого возраста (в сред
нем 67,3 года), в течение многих лет
страдающих ЖКБ с многократными
обострениями. УЗИ проведено у
всех больных, КТ — у 6, ЭРХПГ — у 5.
Применение УЗИ и КТ не позволило
достоверно диагностировать СМ, у
больных выявляли симптомы каль
кулезного холецистита или обст
руктивной желтухи. В то же время,
сморщенный желчный пузырь об
наружен у 16 (47%) пациентов, в том
числе при СМ первого типа — у 2
(33,3%), второго типа — у 5 (55,6%),
третьего типа — у 2 (50%), четверто
го типа — у 2 (40%), пятого типа — у
5 (50%). По данным эндоскопии ди
агноз СМ установлен у 2 больных.
Лабораторные показатели (лейко

цитоз, уровень общего билирубина)
отражали выраженность воспали
тельной реакции и желтухи, но не
наличие СМ и его тип.

ВЫВОДЫ
1. Верификация диагноза СМ и
его типов до операции является
сложной задачей, она возможна
только во время выполнения опера
ции.
2. Анализ интраоперационных
изменений свидетельствовал, что по
мере перехода СМ от первого к пя
тому типу увеличивалась выражен
ность морфологических изменений
в системе желчный пузырь — ЖП —
ДПК, характеризовавшихся наруше
нием целостности ДПК, образова
нием холецистобилиарного или хо
лецистодигестивного свища.
3. Хирургическая коррекция СМ
возможна путем удаления желчного
пузыря или его субтотальной резек
ции с пластическим закрытием сви
ща ЖП разными способами, наруж
ным дренированием ЖП или нало
жением гепатикоеюноанастомоза
по Ру.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИДУ, РОЗТАШУВАННЯ
ТА СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТА ПРИ АЛОПЛАСТИЦІ
СКЛАДНИХ ДЕФЕКТІВ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
Р. Б. Лисенко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

SUBSTANTIATION OF CHOICE OF THE KIND,
LOCALIZATION AND METHOD OF THE IMPLANT FIXING
IN ALLOPLASTY OF THE ABDOMINAL
WALL COMPLEX DEFECTS
R. B. Lysenko
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
сучасній хірургії широко
використовують імпланта
цію штучних матеріалів і
конструкцій для заміщення
втрачених тканинних структур. Під
час виконання реконструктивних
операцій у пацієнтів з приводу де
фектів ЧС широко застосовують
різноманітні сітчасті імплантати, що
фіксують до м'язів, апоневрозу або
періосту. Внаслідок цього ство
рюється біологічна система "імплан
тат—ЧС", компоненти якої якісно
відрізняються за структурою та вла
стивостями. Будь—яке відновне ліку
вання з приводу дефектів ЧС з засто
суванням імплантатів є складним
конструктивно—технологічним за
вданням. Біомеханічна взаємодія ім
плантата і тканинних структур ЧС
людини (функціонування біоме
ханічної суперконструкції "імплан
тат—ЧС") — один з важливих чин
ників біосумісності, що визначають
повноцінність анатомічного і функ
ціонального відновлення тканин ЧС
після алопластики [1 — 3].
Хірургічний стандарт при усу
ненні СДЧС оснований на стабіліза
ції ЧС шляхом імплантації сітки в
один з її шарів [4].
Суттєве значення у досягненні
хороших результатів хірургічного
лікування СДЧС має адекватний
вибір способу алопластики. Існують
численні способи алопластики з
різними варіантами розташування
імплантата в ЧС. Поряд з технікою
оперативного втручання, важливе
значення мають характеристики

В

Реферат
Для попередження ускладнень після алопластики складних дефектів (СД) черев%
ної стінки (ЧС) запропонований спосіб фіксації імплантата. З огляду на фізико—
механічні параметри імплантата, ступінь анізотропії, відповідно до механічних і
морфологічних характеристик м'язово—апоневротичних структур ЧС, можливо
максимально індивідуалізувати вибір, планувати вид алопластики, об'єктивно
визначити спосіб оптимального хірургічного втручання.
Ключові слова: складні дефекти черевної стінки; хірургічне лікування; імплантат.

Abstract
The method of the implant fixation for prophylaxis of complications after alloplasty of
complex abdominal wall defects was proposed. Taking into account physico—mechan%
ical parameters of implant, degree of anisotropy, in accordance to mechanical and
morphological characteristics of the abdominal wall musculo—aponeurotic structures,
it is possible to individualize the choice maximally, to plan the alloplasty kind, and to
determine the method of optimal surgical treatment objectively.
Keywords: complex defects of abdominal wall; surgical treatment; іmplant.

імплантата. Частота рецидивів після
алопластики СДЧС становить 10 —
30% [4 — 6]. Однією з причин їх ви
никнення є неправильний вибір ти
пу, розмірів, розташування та
фіксації імплантата.
Кожний сітчастий імплантат має
унікальні структурні й механічні
властивості, що справляють вплив
на його інтеграцію і частоту виник
нення післяопераційних ускладнень
[3, 5 — 6]. Знання характеристик
пружності, міцності, жорсткості доз
воляє прогнозувати зміни імпланта
та після алопластики ЧС під впливом
функціонального навантаження.
Більшість виробників випускають
імплантати з досить близькими по
довженням і міцністю в поздовжнь
ому та поперечному напрямках,
тобто, з ортотропними властивостя
ми. На формування рецидиву після
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алопластики ЧС за її дефектів може
впливати анізотропія деформацій
них параметрів тканин ЧС та деяких
імплантатів, що раніше не брали до
уваги.
Недостатні знання про механіч
ну неоднорідність тканин ЧС та ані
зотропію хірургічних сіток при
функціональному
навантаженні
після виконання алопластики СДЧС
можуть спричинити помилки під
час вибору виду імплантата, особли
востей його розташування та виник
нення рецидиву.
Актуальність проблеми зумовле
на збільшенням кількості пацієнтів,
яким показана реконструкція ЧС з
приводу її дефектів [3 — 6]. Не
вирішене питання про найбільш
ефективні вид, розміри імплантата,
спосіб його розташування, фіксацію
під час виконання алопластики
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СДЧС. Воно потребує додаткового
вивчення.
Мета дослідження: обґрунтувати
вибір виду, розташування та способу
фіксації імплантата під час алоплас
тики СДЧС.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У хірургічній клініці з 2005 по
2015 р. оперовані 360 хворих з при
воду СДЧС. Жінок було 309 (85,8%),
чоловіків — 51 (14,2%). Вік хворих у
середньому 61 рік. Тривалість захво
рювання від 2 міс до 47 років, у се
редньому 6,5 року. За міжнародною
класифікацією EHS, серединну ло
калізацію дефекту ЧС (M) спос
терігали у 306 (85%) хворих, бічні
(L) — у 31 (8,6%), з них у 17 — L3,
комбіновану (ML) — у 23 (6,4%). Де
фекти M1 — М3 виявлені у 96 (31,4%)
хворих, М3 — М4 — у 82 (26,8%), M4
— M5 — у 73 (23,8%). У 55 (18%)
пацієнтів СДЧС був поширений —
M1 — М5, у 57 (15,8%) хворих вияв
лени 2 дефекти ЧС і більше. За роз
міром основного дефекту (W) паці
єнти розподілені так: W1 — у 103
(28,6%), 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—го ступеня
— у 88, 2—го ступеня — у 74, 3—го
ступеня — у 17. Рецидивні дефекти
виявлені у 78 (21,7%) пацієнтів, зок
рема, R1 — у 59 (16,4%), R2 — в 11
(3,1%), R3 — у 5 (1,4%), R4—R7 — у 3
(0,8%). З приводу защемлення грижі
26 (7,2%) хворих оперовані у тер
міновому порядку.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вибір виду імплантата для кож
ного способу алопластики залежав
від розмірів дефекту, його розташу
вання, морфологічних змін тканин
ЧС, віку пацієнта, особливостей
клінічної ситуації.
За даними дослідження, вибір
способу алопластики ЧС визнача
ють її біомеханічні властивості. Ме
ханічні властивості м'язово—апоне
вротичних структур ЧС людини різ
няться при розтягуванні у поз
довжньому і поперечному напрям
ках. Максимальну жорсткість і міц
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ність вони мають у поперечному на
прямку, найбільшу еластичність — у
поздовжньому.
Для покращення ефективності
алопластики ЧС, формування по
вноцінного шару сполучної ткани
ни й укріплення тканин ЧС сітчас
тий імплантат має за своїми біоме
ханічними властивостями макси
мально відповідати м'язово—апоне
вротичним структурам ЧС [2, 7].
Функціональну взаємодію сітчасто
го імплантата з цими утвореннями
ЧС моделювали шляхом зіставлення
їх фізико—механічних властивос
тей. Деформаційні зміни імплан
татів, що виникають за їх ретромус
кулярного розташування, пов'язані
переважно з асиметрією м'язового
навантаження, анізотропією і ме
ханічними характеристиками. Тому,
відповідно до фізіологічних власти
востей м'язів передньої ЧС, сітка має
забезпечувати свою основну елас
тичність у вертикальному напрямку.
Це забезпечує адаптацію до фізіоло
гічної деформації передньої ЧС,
зменшення зморщування імпланта
та в сагітальному напрямку за мак
симального навантаження. Здій
снення алопластики СДЧС з огляду
на анізотропні властивості сіток
дозволило нам мінімізувати напру
ження зсуву, деформаційні зміни
імплантатів і вірогідність виникнен
ня крайових рецидивів.
Як основний етап лікування
СДЧС застосовували реконструк
тивні та коригувальні способи ало
пластики. Перевагу віддавали рекон
струкції ЧС, що забезпечувала
відновлення м'язово—апоневротич
ного каркасу й функціонального
стану черевного преса. У 289 (80,3%)
хворих виконані різні види рекон
структивних операцій, переважно
алопластика ЧС з ретромускуляр
ним розташуванням імплантата. У
48 (13,3%) пацієнтів застосовані ре
конструктивно—коригувальні мето
дики алопластики, у 23 (6,4%) — ко
ригувальні.
Для алопластики використовува
ли сітки різних виробників: Prolene,
Ultrapro "Ethicon" (США), Есфил
"Линтекс" (Росія), "Еспера" (Украї
на). Основними критеріями вибору
сітчастого імплантата, що макси

мально відображують їх функціо
нальні властивості і впливають на
ефективність алопластики, вважали:
тип полімеру, розмір чарунки, на
прямок стовпчиків і рядів, анізот
ропні властивості сіток. Застосову
вали три типи хірургічних сіток: з
малими чарунками (від 0,2 до 0,9
мм), середніми (від 1 до 2 мм) та ве
ликими (2,5 — 4 мм). Також поділяли
сітки з вираженими, помірно, слабо
вираженими, не вираженими (орто
тропними) анізотропними власти
востями. Під час вибору імплантата
віддавали перевагу поліпропілено
вим (ПП) сіткам з розмірами чару
нок більше 1 мм, мінімальною "енер
гією розриву" — 16 N/см.
Для алопластики СДЧС намага
лися не використовувати сітки з сла
бо вираженими анізотропними вла
стивостями, оскільки вони за ме
ханічними властивостями не відпо
відають м'язово—апоневротичним
структурам ЧС, що може спричини
ти порушення їх інтеграції в ткани
ни і виникнення ускладнень. Над
легкі сітки не застосовували через
високий ризик пошкодження струк
тури імплантата і виникнення реци
диву.
Під час виконання алопластики
ЧС з приводу серединних дефектів
хірургічні сітки з анізотропними
властивостями розташовували мак
симальною жорсткістю в напрямку
до бічних м'язів живота, а найбіль
шою еластичністю — вздовж сере
динної лінії. Під час алопластики
СДЧС іншої локалізації сітки розта
шовували так, щоб максимальна
жорсткість їх співпадала з напрям
ком сухожильних волокон м'язів та
апоневрозів, що укріплювали.
За даними клінічних та морфо
логічних досліджень, найбільш по
вноцінні процеси відновлення тка
нинних компонентів ЧС спостеріга
ли за ретромускулярного розташу
вання та трансфасціальної фіксації
ПП сіток, середніх та великих чару
нок та анізотропних властивостей.
Такий підхід застосований у біль
шості хворих, яким здійснено ре
конструкцію ЧС (за методикою sub
lay). При застосуванні стандартної
алопластики ЧС та імплантатів з ви
раженою анізотропією (Ultrapro) їх
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розташовували більшою міцністю
по вертикалі.
Під час виконання реконструк
тивно—коригувальної алопластики
(за методикою sub lay—in lay) для
зменшення ранової ексудації, фор
мування адекватного рубця, попере
дження центрального розриву та ре
цидиву застосовували ПП сітку з се
редніми чарунками та помірними
анізотропними властивостями або
імплантати, міцність яких по верти
калі відповідала такій по горизон
талі.
При виконанні коригувальної
алопластики (за методикою in lay)
доцільно використовувати ПП сітку
з малими чарунками та ортотропни
ми або слабо вираженими анізот
ропними властивостями.
При вивченні проблеми вибору
виду імплантата, його розмірів, варі
анту розташування при хірургічно
му лікуванні СДЧС виникли питання
визначення розмірів дефекту залеж
но від індивідуальних розмірів ЧС.
Нами запропонований та впровад
жений спосіб визначення ступеня
дефіциту тканин передньої ЧС при її
дефектах (пат. України на корисну
модель 101847 від 12.10.15), що пе
редбачає визначення співвідношен
ня площі дефекту та площі ЧС і доз
воляє об'єктивізувати, індивідуалізу
вати вибір розмірів імплантата, виду
операції.
З огляду на основний сучасний
постулат герніології щодо пластики
ЧС без натягу тканин (напруження),
чим більша площа імплантата, тим
менше напруження /натяг тканин за
стабільного навантаження (напру
ження):
S (кгс/см2) = Р/A,
де Р — навантаження, А — площа.
Тому, для досягнення якнайкращого
ефекту і зменшення негативних на
слідків алопластики намагалися ви
користовувати оптимальні за розмі
рами (більші) та фізико—механіч
ними характеристиками імпланта
ти.
Обов'язковим вважаємо достатнє
перекриття сіткою тканин ЧС від
країв дефекту на 6 — 8 см в усіх на
прямках. За теорією Фібоначчі, пло
ща імплантата має перевищувати

розміри дефекту не менш ніж в 1,62
разу. Площа сіток становила від 100
до 1250 см2. У середньому ширина
імплантата становила 15,8 см, до
вжина — 33,4 см, площа — (530 ± 5)
см2.
За ортотропних властивостей
сітки та її недостатньої довжині (за
стандартних розмірів 30 × 30 см)
для адекватного перекриття дефекту
у 24 (6,7%) пацієнтів імплантат роз
ташовували по діагоналі, що дозво
ляло збільшити його поздовжній
розмір на 28%. У 12 (3,3%) хворих за
недостатніх розмірів сітки для по
вноцінного перекриття тканин ЧС
під час алопластики зшивали 2
імплантата, що дозволяло збільшити
їх довжину до 55 см, ширину — до 30
см.
Після розташування імплантата в
ретромускулярному просторі у 172
(47,8%) хворих зшивали задні лист
ки піхв прямих м'язів живота разом з
пристінковою очеревиною безпе
рервним швом з використанням
нитки Maxon або PDS 1/0, що, за на
шими спостереженнями, більш на
дійний у порівнянні з окремими вуз
ловими швами.
Також, важливим моментом опе
рації, що впливає на її результат, є
спосіб фіксації імплантата. Вва
жаємо за доцільне фіксувати імплан
тат до задньої стінки лише за типо
вих ситуацій, при застосуванні ме
тодики sub lay, розмірах дефектів
W1. За всіх інших варіантів алоплас
тики СДЧС сітки слід фіксувати до
опорних тканин.
Фізико—механічні показники
тканин ЧС у точках фіксації імплан
татів мають відповідати за фізични
ми властивостями (модуль Юнга,
міцність на розрив) характеристи
кам імплантатів. За даними дослід
ження, максимальна концентрація
напруження виникала у зоні фіксації
імплантата, збільшення кількості
фіксаторів не сприяло суттєвому
зниженню напруження у зонах їх
максимальної концентрації та не
впливало на міцність фіксації.
За наявності дефектів W2—W3
віддавали перевагу фіксації з вико
ристанням трансфасціальних швів.
Накладали окремі шви ниткою
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Prolen 2/0. Під час алопластики ЧС
завжди здійснювали трансфасціаль
ний натяг сітки, контролюючи, щоб
фіксація відбувалася без формуван
ня складок сітки.
Точки фіксації обирали індивіду
ально, залежно від морфологічних
особливостей тканин ЧС та дефекту.
Їх кількість від 4 до 16. По периферії
сітку фіксували через кожні 5 — 7 см
окремими швами. Кількість точок
фіксації у поздовжньому напрямку
має бути 4 і більше, в поперечному
— 6 і більше.
Для об'єктивного аналізу клініч
них результатів алопластики з 2009
р. ми вносимо в протокол операції
назву сітки, шовного матеріалу, їх
виробника, спосіб фіксації, вказуємо
орієнтацію напрямку максимальної
жорсткості, еластичності імпланта
та відносно анатомічних структур,
що має значення для оцінки можли
вих ускладнень.
Використання диференційова
ного підходу до вибору імплантата,
його розташування та фіксації доз
волило не тільки надійно закривати
різноманітні за локалізацією та
розмірами дефекти, а й зменшити
частоту післяопераційних усклад
нень, зокрема, серома діагностована
в 11 (4,0%) хворих, підшкірний се
розний 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%).
Визначення фізико—механічних
параметрів імплантата у пацієнтів за
наявності СДЧС дає можливість мак
симально індивідуалізувати вибір,
планувати вид алопластики з огляду
на особливості пацієнта, об'єктивно
визначити спосіб оптимального хі
рургічного втручання. Функціональ
ну взаємодію сітчастого імплантата
з м'язово—апоневротичними струк
турами ЧС слід моделювати шляхом
зіставлення їх механічних властиво
стей, рівня анізотропії. Для підви
щення ефективності алопластики
ЧС сітчастий імплантат має за сво
їми біомеханічними властивостями
максимально відповідати м'язово—
апоневротичним структурам ЧС.
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Таким чином, під час планування
алопластики СДЧС необхідно брати
до уваги не тільки розміри, ло

калізацію дефекту, стан навко
лишніх тканин, а й тип імплантата,
його будову, розміри, спосіб розта

шування в тканинах ЧС та фіксації.
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РЕЗУЛЬТАТИ СИМУЛЬТАННОЇ ПЕРЕДОЧЕРЕВИННОЇ
ПЛАСТИКИ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ З ОДНОМОМЕНТНОЮ
ЗАЛОБКОВОЮ ПРОСТАТЕКТОМІЄЮ
І. В. Барало, В. І. Горовий, О. М. Капшук, О. Л. Кобзін, Ю. Б. Потєха
Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

RESULTS OF SIMULTANT PREPERITONEAL PLASTY
OF INGUINAL HERNIA WITH A ONE—STAGE RETROPUBICAL
PROSTATECTOMY
І. V. Baralo, V. І. Gorovyi, О. М. Каpshuk, О. L. Коbzin, Yu. B. Potyekha
Vinnytsya Regional Clinical Hospital named after М. І. Pyrogov
творення пахвинної грижі
погіршує якість життя паці
єнтів, у яких діагностують
доброякісну
гіперплазію
ПМЗ, з загрозою защемлення і ви
никнення тяжких ускладнень. Мож
ливість одномоментного усунення
обструкції (шляхом черезміхурової
чи залобкової простатектомії у хво
рих за доброякісної гіперплазії ПМЗ
чи радикальної простатектомії —
при раку ПМЗ) та пахвинної грижі з
використанням одного операційно
го доступу в залобковому (передоче
ревинному) просторі є вдалою
ідеєю американських урологів [1 —
3]. Симультанне усунення пахвинної
грижі актуальне у хворих на рак
ПМЗ, яким планують виконання ра
дикальної простатектомії, пахвинну
грижу виявляють у 5 — 10% з них [1].
Сьогодні передочеревинну пластику

У

Реферат
Представлені безпосередні та віддалені результати симультанної передочеревин%
ної пластики пахвинної грижі, виконаної у 10 хворих одномоментно з залобковою
простатектомією з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ПМЗ).
У 2 хворих виконано двобічну передочеревинну грижопластику. У ранньому після%
операційному періоді рецидиву пахвинної грижі не було, у віддаленому — рецидив
пахвинної грижі виник y 2 (20%) хворих.
Ключові слова: передочеревинна грижопластика; одномоментна залобкова про%
статектомія; віддалені результати.

Abstract
Immediate and late follow—up results of simultant preperitoneal plasty of inguinal her%
nia, performed in 10 patients with a оne—stage retropubical prostatectomy, performed
for benign prostatic hyperplasia, were presented. In 2 patients a bilateral preperitoneal
hernioplasty was performed. In early postoperative period the inguinal hernia recur%
rence did not occur, and in a late follow—up period — in 2 (20%) patients the inguinal
hernia recurrence have occurred.
Keywords: preperitoneal hernioplasty; оne—stage retropubical prostatectomy; late
follow—up results.

задньої стінки пахвинного каналу з
застосуванням синтетичного сітчас
того протеза виконують з викорис

Рис. 1.
Передочеревинна анатомія правої пахвинної ділянки.
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танням як відкритого, так і лапаро
скопічного доступу [4 — 7]. Висока
ймовірність
інфікування сечі у
пацієнтів за доброякісної гіперплазії
ПМЗ, потрапляння її в передміхуро
вий та залобковий простори під час
виконання черезміхурової проста
тектомії стримують здійснення од
ночасної герніопластики у таких
хворих. Можливість симультанного
усунення пахвинної грижі під час
виконання одномоментної залобко
вої простатектомії у хворих з приво
ду доброякісної гіперплазії ПМЗ, за
якої інфікування залобкового про
стору значно зменшується (завдяки
перебуванню уретрального катете
ра в сечовому міхурі та відсутності
розсічення передньої стінки міху
ра), більш перспективна. У вітчиз
няній літературі немає повідомлень
про симультанне виконання передо
черевинної пластики пахвинної
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грижі та відкритої залобкової про
статектомії.
Мета дослідження: оцінити без
посередні та віддалені результати
симультанної
передочеревинної
пластики пахвинної грижі та одно
моментної залобкової простатек
томії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Передочеревинна пластика пах
винної грижі під час одномоментної
залобкової простатектомії здійсне
на у 10 хворих з приводу добро
якісної гіперплазії ПМЗ, яких лікува
ли в урологічному відділенні Він
ницької обласної клінічної лікарні у
2000 — 2015 рр. Вік хворих від 62 до
74 років, 5 з них були віком до 65
років, 3 — від 66 до 70 років, 2 —
старше 70 років. У 2 хворих викона
на двобічна грижопластика. Розміри
грижових воріт (поверхневого пах
винного кільця) від 2,5 до 3,5 см,
пряма грижа виявлена у 5 спостере
женнях, коса — у 7. У 6 пацієнтів пе
редочеревинну грижопластику ви
конували перед залобковою проста
тектомією, у 4 — після неї через
можливість послаблення накладе
них швів при розтягуванні рани гач
ками. У 2 хворих до операції виявле
но інфекцію у сечових шляхах
(кількість лейкоцитів у сечі переви
щувала 10 у полі зору). Одномомент
ну залобкову простатектомію вико
нували з використанням попереч
ного доступу в надлобковій ділянці

Рис. 2.
Правобічна передочеревинна грижопластика.

за П. І. Пивоваровим [8]. Після вико
нання основного етапу операції
(простатектомії) виділяли пахвинну
грижу, відділяли її від сім'яного кана
тика, висікали грижовий мішок (у 8
хворих), здійснювали пластику зад
ньої стінки пахвинного каналу. Для
цього клубово—лобковий тяж зши
вали з аркою поперечного м'яза жи
вота з використанням лавсанових
чи шовкових (№ 4) лігатур [2]. Ана
томія пахвинної ділянки з боку че
ревної порожнини представлена на
рис. 1, передочеревинна грижоплас
тика — на рис. 2. Віддалені результа
ти передочеревинної пластики пах
винної грижі оцінювали шляхом ан
кетування.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У ранньому післяопераційному
періоді рецидиву грижі не спос
терігали; у віддаленому — рецидив
грижі виник у 2 (20%) хворих, у яких
діаметр пахвинного кільця переви
щував 3 см. Одному з них виконано
повторну грижопластику з викорис
танням пахвинного доступу і засто
суванням сітчастого протеза.
Таким чином, виконання симуль
танної передочеревинної пластики
з приводу пахвинної грижі за неве
ликих (діаметром до 3 см) грижових
воріт та одномоментної залобкової
простатектомії дозволяє покращити
якість життя хворих після операції,
уникнути зайвого хірургічного
втручання.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
РАСТВОРОМ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПЕРИТОНИТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ПОЧЕК
Э. Я. Насибов
Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан

EFFICACY OF ABDOMINAL SANATION,
USING SUPEROXYDDYSMUTASE IN THE TREATMENT
OF PERITONITIS FOR RESTORATION
OF THE KIDNEYS FUNCTIONAL ACTIVITY
E. Ya. Nasibov
Аzerbayjanian Medical University, Baku, Аzerbayjan
ечение РП является актуаль
ной проблемой современ
ной хирургии. Высокая ле
тальность (до 50%) при РП
обусловлена полиорганной недо
статочностью вследствие прогрес
сирования синдрома эндогенной
интоксикации (СЭИ) [1 — 3].
Одним из органов, поражение
которых выявляют при СЭИ, явля
ются почки. Восстановление функ
ции почек и профилактика почеч
ной недостаточности при РП требу
ют дальнейшего изучения [4 — 8].
Важной проблемой является изу
чение связи этиологических факто
ров перитонита с морфофункцио
нальными нарушениями в почках.
Цель исследования: изучение
влияния санации брюшной полости
раствором супероксиддисмутазы на
функциональную активность почек
в комплексе со стандартной терапи
ей у больных при РП.

Л

Òàáëèöà 1.

Реферат
Проанализированы результаты лечения 40 больных по поводу разлитого перито%
нита (РП) в терминальной стадии. У 20 больных (основная группа) санацию брюш%
ной полости осуществляли раствором супероксиддисмутазы. Концентрация мо%
чевой кислоты, мочевины, креатинина, общего билирубина, С—реактивного про%
теина (СРП) в сыворотке крови нормализовалась быстрее, чем в контрольной
группе, что свидетельствовало об удовлетворительном функционировании почек.
Ключевые слова: разлитой перитонит; санация брюшной полости; раствор су%
пероксиддисмутазы; функция почек.

Abstract
Results of treatment of 40 patients, suffering diffuse peritonitis in a terminal stage, were
analyzed. In 20 patients (main group) the abdominal cavity sanation was done, using
superoxyddysmutase solution. Concentration of uric acid, urea, creatinine, general
bilirubin, С—reactive protein in the blood serum have had normalized more rapidly,
than in a control group, witnessing satisfactory renal function present.
Keywords: diffuse peritonitis; sanation of abdominal cavity; solution of superoxyddys%
mutase; renal function.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен сравнительный анализ
результатов лечения 40 больных по
поводу РП в терминальной стадии в

отделениях хирургии 2—й клиниче
ской больницы имени М. А. Эфенди
ева (Баку) и Центра хирургии имени
акад. М. А. Топчибашева. Пациентов
госпитализировали через 24 — 48 ч

Êîíöåíòðàöèÿ ìî÷åâîé êèñëîòû, ìî÷åâèíû, êðåàòèíèíà, îáùåãî áèëèðóáèíà, ÑÐÏ â ñûâîðîòêå
êðîâè ó áîëüíûõ ïðè ÐÏ äî îïåðàöèè

Ýòèîëîãè÷åñêèé
ôàêòîð

ÏÄÀ
ÏßÆ
ÏÂÆÏ
ÍÒÊ
ÏÍ
Ïîêàçàòåëè â íîðìå

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ( x ± m )
ìî÷åâàÿ êèñëîòà,
ìêìîëü/ë

ìî÷åâèíà,
ìêìîëü/ë

êðåàòèíèí,
ìêìîëü/ë

îáùèé áèëèðóáèí,
ìêìîëü/ë

ÑÐÏ,
ìã/ë

172,0 ± 12,6
183,3 ± 5,1
181,3 ± 7,2
157,5 ± 10,1
156,7 ± 8,8
200 – 430

13,0 ± 0,7
11,4 ± 1,1
10,8 ± 0,5
12,5 ± 1,0
12,5 ± 0,5
2,8 – 7,5

165,0 ± 8,7
137,0 ± 4,5
147,4 ± 3,7
158,0 ± 7,7
165,0 ± 7,6
74 – 110

46,0 ± 2,3
47,7 ± 1,4
45,4 ± 2,6
44,3 ± 2,6
48,5 ± 1,2
5 – 21

26,8 ± 2,2
18,5 ± 0,8
20,3 ± 1,6
26,1 ± 2,7
23,0 ± 0,6
5
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–
–
–
–
1 – êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà; 2 – îñíîâíàÿ ãðóïïà.
Ïðèìå÷àíèå.

–
–
–
167,0 ± 27,0
ÏÍ

–

191,0 ± 11,2
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от начала заболевания. Этиологиче
скими факторами РП были: перфо
рация деструктивного аппендицита
(ПДА) — у 8 больных, перфорация
воспаленного желчного пузыря
(ПВЖП) — у 10, непроходимость
тонкой кишки (НТК) — у 10, перфо
рация язвы желудка (ПЯЖ) — у 6,
панкреонекроз (ПН) — у 6.
Больные распределены на 2
группы. У 20 больных (контрольная
группа) санацию брюшной полости
осуществляли стандартными мето
дами.
У 20 больных (основная группа)
в комплексе терапии осуществляли
санацию брюшной полости раство
ром супероксиддисмутазы (3000
Ед/мл в 500 мл изотонического рас
твора натрия хлорида).
У всех больных, помимо стан
дартных исследований, после гос
питализации и на 7—е сутки после
операции определяли концентра
цию мочевой кислоты, мочевины,
креатинина, общего билирубина,
СРП в сыворотке крови.
Все лабораторные исследования
проведены в биохимической лабо
ратории Научно—Исследователь
ского Центра Азербайджанского
Медицинского Университета. Коли
чественные данные распределены
по таблицам EXCEL, с помощью па
раметрических и непараметричес
ких методов проведена статистиче
ская обработка данных.

–

10,8 ± 1,6

19,3 ± 1,1
–

13,0 ±3 ,1
37,2 ± 2,5

34,4 ± 2,0
–

35,8 ± 3,3

–
7,8 ± 0,7

130,0 ± 8,1
135,5 ± 6,8
8,1 ± 0,6
211,2 ± 14,0
203,0 ± 8,4

172,5 ± 22,5
ÍÒÊ

–

7,8 ± 0,5

148,4 ± 11,6

7,7 ± 0,3
14,7 ± 2,0
38,3 ± 2,6
41,3 ± 2,0
11,7 ± 6,4
8,6 ± 1,2
8,3 ± 1,0
197,0 ± 8,5
201,7 ± 1,7
ÏßÆ

ÏÂ ÆÏ

199,3 ± 5,2
ÏÄÀ

208,8 ± 18,3

110,0 ± 5,8

16,3 ± 3,5
24,5 ± 2,5
36,7 ± 5,2
41,5 ± 4,4
121,7 ± 12,7
11,3 ± 1,1
11,0 ± 1,1

162,0 ± 19,3

2
ÑÐÏ, ìã/ë
1
2

îáùèé áèëèðóáèí, ìêìîëü/ë

1
2
1

êðåàòèíèí, ìêìîëü/ë

2

ìî÷åâèíà, ììîëü/ë

1
2

ìî÷åâàÿ êèñëîòà, ìêìîëü/ë

1

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ (x ± m ) âãðóïïàõ áîëüíûõ

Ýòèîëîãè÷åñêèé
ôàêòîð

Òàáëèöà 2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До операции концентрация мо
чевой кислоты, независимо от этио
логического фактора РП, у всех
больных была снижена (за исключе
нием 2 больных). Минимальную
концентрацию наблюдали у боль
ных при ПН (табл. 1).
У больных при РП после ПДА оп
ределяли увеличение концентрации
мочевины — в 2,5 раза, креатинина
— в 1,8 раза, общего билирубина — в
3,5 раза, СРП — в 5,4 раза по сравне
нию с таковой в норме. После ПЯЖ
концентрация мочевины увеличи
лась в 2,2 раза, креатинина — в 1,5
раза, общего билирубина — в 3,7 ра
за, СРП — в 3,7 раза. После ПВЖП со
держание мочевины увеличилось в
2,1 раза, креатинина — в 1,6 раза, об

щего билирубина — в 3,5 раза, СРП
— в 4,1 раза. У больных при НТК
концентрация мочевины превыша
ла таковую в норме в 2,4 раза, креа
тинина — в 1,7 раза, общего билиру
бина — в 3,4 раза, СРП — в 5,2 раза.
При ПН выявлено повышение уров
ня мочевины — в 2,4 раза, креатини
на — в 1,8 раза, общего билирубина
— в 3,7 раза, СРП — в 4,6 раза.
У одного больного после ПДА от
мечен минимальный уровень моче
вой кислоты — 109 мкмоль/л; у од
ного — максимальный — 230
мкмоль/л. Концентрация мочевины
в крови у 2 больных (после ПЯЖ и
ПВЖП) составляла (8,2 ммоль/л), по
сравнению с таковой у других боль
ных оценена как минимальная, од
нако превышала показатель в норме
в 1,6 раза. Максимальный уровень
мочевины — 18,2 ммоль/л наблюда
ли у одного больного при НТК, что в
3,5 раза превышало таковой в нор
ме. Уровень креатинина в крови был
высоким у всех больных при раз
личных этиологических факторах,
минимальный — 120 мкмоль/л —
обнаружен у одного пациента при
РП после ПЯЖ, максимальный —
200 мкмоль/л — у одного больного
при РП после ПДА, что было в 2,5 ра
за больше нормы. Уровень общего
билирубина был минимальным —
34 мкмоль/л у одного больного при
НТК, однако и этот показатель пре
вышал норму в 2,6 раза. В этой же
группе у одного больного выявлена
максимальная концентрация обще
го билирубина — 62 мкмоль/л, что
было в 4,8 раза больше по сравне
нию с нормой. Минимальный уро
вень СРП — 10 мг/л выявлен при
НТК, максимальный — у 2 пациен
тов после ПДА и НТК — 37 мг/л, что
по сравнению с нормой было в 7,4
раза выше.
Таким образом, при анализе ре
зультатов лабораторных исследова
ний при РП отмечена высокая кон
центрация мочевой кислоты, моче
вины, креатинина, общего билиру
бина, СРП в сыворотке крови, неза
висимо от этиологического факто
ра РП.
Все больные оперированы.
В контрольной группе на 7—е
сутки после операции концентра
цию мочевой кислоты определяли у
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15 больных (табл. 2). Она была в
пределах нормы — у 2 больных по
сле ПДА, у 2 — после ПВЖП, у 3 —
после ПЯЖ, у остальных — показате
ли были ниже нормы. Максимальная
концентрация мочевой кислоты от
мечена у одного больного после
ПДА — 260 мкмоль/л, минимальная
— у одного больного после ПН —
140 мкмоль/л, что было в 2,3 раза
ниже нормы. После госпитализации
больных концентрация мочевой
кислоты в сыворотке крови была в
2,2 раза больше нормы, на 7—е сут
ки после детоксикации — в 1,8 раза.
Концентрацию креатинина оп
ределяли у 4 больных после ПДА, у 4
— после ПВЖП, у 3 — после ПЯЖ.
Уровень креатинина на 7—е сутки
нормализовался у 3 больных, у 1 по
сле ПДА он составлял 110 мкмоль/л,
у 2 после ПЯЖ — 100 и 110
мкмоль/л, у остальных — отмечены
высокие показатели. Максимальный
уровень наблюдали у больного по
сле ПДА — 200 мкмоль/л, что в 2,2
раза выше нормы. Таким образом,
концентрация креатинина при гос
питализации была в среднем в 1,7
раза выше нормы, на 7—е сутки ле
чения — показатель снизился.
Уровень общего билирубина оп
ределяли у 11 больных, у 4 — после
ПДА, у 4 — после ПВЖП, у 3 — после
ПЯЖ.
У всех больных он был выше
нормы. Максимальный показатель
был у одного больного после ПДА —
54 мкмоль/л, то есть в 4,2 раза выше
нормы; минимальный — после
ПВЖП — 26 мкмоль/л, то есть в 2 ра
за выше нормы. То есть, концентра
ция общего билирубина при госпи
тализации была в среднем в 3,3 раза
выше нормы, на 7—е сутки — в 3 ра
за.
Концентрацию СРП определяли
у 11 больных, у 4 — после ПДА, у 4 —
после ПВЖП, у 3 — после ПЯЖ. Мак
симальный уровень СРП — 28 мг/л,
что в 5,6 раза выше нормы, отмечен

у больного после ПДА, минималь
ный — после ПВЖП — 6 мг/л, что в
1,2 раза выше нормы. До лечения
концентрация СРП была в среднем в
4,4 раза выше нормы, через 7 сут по
сле лечения — в 3,5 раза.
В основной группе на 7—е сутки
промывания брюшной полости рас
твором супероксиддисмутазы со
держание мочевой кислоты опреде
ляли у 16 больных. У 6 из них (у 1 —
после ПДА, у 2 — после ПВЖП, у 3 —
после ПЯЖ) оно было ниже нормы,
у 10 — нормализовалось. Минималь
ная концентрация мочевой кислоты
обнаружена у 2 больных после
ПВЖП и ПЯЖ и составляла 180
мкмоль/л. У больных контрольной
группы концентрация мочевой кис
лоты в сыворотке крови была в 1,6
раза ниже нормы, основной группы
— в 1,5 раза.
Концентрация мочевины у 4
больных (2 — после НТК, 1 — после
ПВЖП, 1 — после ПЯЖ) была в пре
делах нормы, у остальных 12 — пре
вышала ее. Максимальная концент
рация мочевины обнаружена у од
ного больного после ПДА — 12,6
ммоль/л. Таким образом, у больных
контрольной группы на 7—е сутки
концентрация мочевины в крови
была в 1,8 раза выше нормы, в ос
новной группе — в 1,7 раза.
Концентрацию креатинина оп
ределяли у 16 больных основной
группы. У 4 из них после ПДА, НТК,
ПВЖП и ПЯЖ она была в пределах
нормы, у остальных — превышала
ее. Максимальный уровень был у
больного при НТК — 170 мкмоль/л,
что в 1,8 раза выше нормы. Таким
образом, концентрация креатинина
в контрольной группе была в сред
нем в 1,6 раза выше нормы, в основ
ной — приблизительно в 1,4 раза.
Уровень общего билирубина на
7—е сутки после операции опреде
ляли у 16 больных (у 3 — после ПДА,
у 5 — при НТК, у 5 — после ПВЖП, у
3 — после ПЯЖ). У всех больных по
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казатель был выше нормы. Макси
мальный уровень отмечен у больно
го после ПДА — 54 мкмоль/л, что в
4,2 раза выше нормы; минимальный
— у больного после ПВЖП — 28
мкмоль/л; что в 2,1 раза выше нор
мы. Таким образом, в контрольной
группе концентрация общего били
рубина на 7—е сутки лечения была в
среднем в 3 раза выше нормы, в ос
новной группе — в 2,8 раза.
Концентрацию СРП определяли
у 15 больных (у 3 — после ПДА, у 5 —
после ПВЖП, у 4 — при НТК, у 3 —
после ПЯЖ). Превышение показате
ля отмечено у всех пациентов. Мак
симальный уровень СРП 22 мг/л, что
в 4,4 раза выше нормы, отмечен у
больного после ПДА; минимальный
— после ПВЖП — 6 мг/л, что в 1,2
раза выше нормы. Таким образом,
концентрация СРП в контрольной
группе была в среднем в 3,5 раза вы
ше нормы, в основной группе — в
2,7 раза.
Обсуждая полученные данные,
мы пришли к выводу, что промыва
ние брюшной полости раствором
супероксиддисмутазы более эффек
тивно по сравнению со стандарт
ной методикой санации. Анализ
данных лабораторных исследова
ний у пациентов основной группы
свидетельствовал, что концентра
ция мочевой кислоты, мочевины,
креатинина, общего билирубина,
СРП в сыворотке крови нормализо
валась быстрее, чем у больных кон
трольной группы, что является след
ствием удовлетворительного функ
ционирования почек.
Санация брюшной полости рас
твором супероксиддисмутазы ока
зывает благоприятное влияние на
функциональную активность почек,
независимо от этиологического
фактора РП, является эффективным
средством профилактики почечной
недостаточности.
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КРИТЕРІЇ ТА КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕХОГРАФІЧНИХ
ПАТТЕРНІВ АНОМАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
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багатьох дослідженнях дове
дена висока чутливість та
специфічність ДМ ЛШ та
швидкості його деформації
(ШДМ) в діагностиці ІХС [1]. Фахівці
виділяють особливі моделі — пат
терни, що характеризують зміни
форми графіків реґіонарної ДМ і
ШДМ, їх використовують для ран
ньої діагностики ІХС та прогнозу
вання ускладнень [2]. Деякі моделі,
зокрема, ПСС, широко обговорю
ються у літературі, тоді як відомості
про інші майже відсутні (наприклад,
затримка скорочення в період
швидкого вигнання). Крім того,
ставлення до цих моделей неодно
значне. Так, деякі автори наголошу
ють, що ПСС є маркером гострої
ішемії міокарда [3], інші — ставлять
його цінність під сумнів [4], деякі —
взагалі відкидають як показник
ішемії [5]. Крім того, ПСС виявлене і у
здорових осіб [6]. Сьогодні чіткі кри
терії ПСС різних типів відсутні. Єди
на класифікація феноменів, знайде
на в доступній літературі, це роз
поділ за співвідношенням сис
толічного та постсистолічного піку
[7].
Проте, ця класифікація не охоп
лює весь спектр виявлених типів
ПСС і не спирається на механізм
явища. Описані особливі моделі при
блокаді лівої ніжки передсердно—
шлуночкового пучка (БЛНПШП) [8].
В інших дослідженнях наголошено,
що ці моделі в різних ситуаціях
значно різняться [9]. Деякі автори
виявили ПСС за БЛНПШП навіть
при ураженні міокарда неішемічно
го ґенезу [10], що ще більше усклад

У

Реферат
З метою вивчення клінічного значення паттернів аномальної деформації міокарда
(ДМ) лівого шлуночка (ЛШ) обстежені 45 пацієнтів, у яких з приводу ішемічної хво%
роби серця (ІХС) здійснено оперативну реваскуляризацію міокарда. Також обсте%
жений 31 доброволець. Постсистолічне скорочення (ПСС) міокарда ЛШ залежно
від механізму класифіковане: за відсутності ураження — ПСС—0, за ішемії міокар%
да — ПСС—1, за втрати скоротливості — ПСС—2а, за втрати еластичності —
ПСС—2б. Описані ПСС внаслідок перевантаження тиском, затримка активації
вільної стінки ЛШ, протосистолічна та інтрасистолічна затримка скорочення
міокарда нез'ясованого ґенезу. ПСС—1 за ІХС виявляли лише в уражених сегмен%
тах ЛШ, ПСС—2 — лише за наявності аневризми ЛШ. Поява ПСС—1 є критерієм
відновлення функції міокарда. Зменшення вираженості ПСС—2 свідчило про по%
кращення клінічного стану пацієнтів. Затримку скорочення нез'ясованого генезу
не можна вважати критерієм стану міокарда ЛШ.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця; деформація міокарда; швидкість де%
формації міокарда; постсистолічне скорочення; ехокардіографія; блокада лівої
ніжки передсердно—шлуночкового пучка; реґіонарна скоротливість.

Abstract
With the aim of the clinical significance studying of the abnormal myocardial deforma%
tion (MD) patterns in left ventricle (LV) there were examined 45 patients, in whom oper%
ative myocardial revascularization was performed for an ischemic heart disease. Also
31 volunteers were examined. Postsystolic myocardial contruction (PMC) of the LV,
depending on its mechanism, was classified: in absence of the affection — PMC—0, in
presence of myocardial ischemia — PMC—1, in loss of contractility — PMC—2а, in loss
of elasticity — PMC—2b. There were depicted PMC, occurring due to overloading by
pressure, delay in a free LV wall activation, protosystolic and intrasystolic delay of
myocardial contruction of obscure origin. PMС—1 in the ischemic heart disease was
revealed in the LV segments affected only, PMC—2 — in presence of LV aneurysm only.
Appearance of PMC—1 constitutes a criterion of the myocardial function restoration.
The PMС—2 severity lowering had witnessed improvement of the patients clinical state.
The contraction delay of obscure origin may not be considered a criterion of the LV
myocardium state.
Keywords: іschemic heart disease; myocardial deformity; velocity of myocardial
deformation; postsystolic contruction; еchocardiography; blockade of left pedicle of
atrio—ventricular bundle; regional contractility.

нює пояснення й трактування
клінічного значення феноменів. От
же, є нагальна потреба розподілу та
встановлення чітких критеріїв ано
мального скорочення міокарда.
Мета дослідження: систематизу
вати паттерни аномального скоро
чення міокарда ЛШ та визначити їх
клінічне значення.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 45 пацієнтів (основна
група) з приводу хронічної ІХС, в то
му числі 6 жінок та 39 чоловіків. Вік
хворих від 42 до 76 років, у середнь
ому (57,5 ± 8,4) року. Діагноз ІХС
підтверджений за даними рентгено
контрастної коронарографії (РКГ) з
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вентрикулографією. У 22 пацієнтів
здійснено оперативну реваскуляри
зацію міокарда, вони обстежені у до
операційному (ДОП) та ранньому
післяопераційному (РПП) періоді, у
середньому через (8,3 ± 5,8) доби
після втручання. Дослідження у
пізньому післяопераційному періоді
(ППП), у середньому через (264,73 ±
169,67) доби після операції проведе
не у 15 хворих. Покращення чи його
відсутність після реваскуляризації
оцінювали за динамікою функціо
нального стану (за шкалою NYHA);
клінічними проявами стенокардії
(повне зникнення симптомів, появу
стенокардії за більшого фізичного
навантаження у порівнянні з таким у
ДОП розцінювали як позитивну ди
наміку); виникненням набрякового
синдрому та суб'єктивною оцінкою
самопочуття хворих. Покращення
стану в ППП у динаміці відзначене у
9 хворих, відсутність покращення —
у 6.
Крім того, обстежений 31 прак
тично здоровий та фізично актив
ний доброволець (16 жінок, 15 чо
ловіків) віком від 45 до 70 років, у се
редньому (54,4 ± 7,9) року, без пато
логічних змін за даними ЕКГ, скарг,
характерних для ІХС при фізичному
навантаженні (група порівняння).
Дослідження проведене з вико
ристанням ультразвукового сканера
Aplio 500 (Toshiba, Японія). Ехо
кардіографію проводили за стан
дартною методикою, зокрема, оці
нювали скорочення сегментів ЛШ за
суб'єктивною шкалою індексу руху
стінок (ІРС) [11]. При цьому, нор
мокінетичний сегмент оцінювали в
1 бал, помірно гіпокінетичний — 2
бали, виражено гіпокінетичний — 3
бали, акінетичний — 4 бали, дискі
нетичний — 5 балів, аневризма ЛШ
— 6 балів. Після цього у програмній
оболонці "wall motion tracking"
здійснювали картування ДМ мето
дом "2D speckle tracking" за стан
дартною методикою [12]. Додатково,
при виявленні ПСС, обчислювали
постсистолічний індекс (ПСІ) [13]:
(ДМПСС — ДМ) / ДМ, де ДМПСС —
пікова деформація ПСС.
Отримані графіки реґіонарної
ДМ та ШДМ досліджували для вияв
лення різних феноменів скорочен

hirurgiya.com.ua

ня та чітких критеріїв оцінки всіх
виявлених паттернів. Також дослід
жене їх клінічне значення та зміни
після реваскуляризації ураженого
міокарда.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
ПСС—1. ПСС — це скорочення
частини міокарда ЛШ після закриття
клапана аорти (ЗКА) [6, 14, 15]. Це
збірний термін, що включає групу
різних за механізмом паттернів ано
мального скорочення [16]. ПСС, що
виникає при ішемії міокарда та має
активний ґенез, класифікували як
ПСС за гіпокінетичним типом, або
ПСС—1. На графіках ДМ та ШДМ ви
явлені такі зміни: скорочення ураже
ного сегмента починається разом з
усіма іншими, у 50% спостережень
виявлена затримка скорочення міо
карда ЛШ, що відображає тардокі
незію. При наближенні значення
внутрішньошлуночкового тиску до
пікової величини скорочення сег
мента припиняється, на графіку ДМ
утворюється плато або пологий скат
чи підйом (рис. 1А), що характеризує
ослаблення скоротливої функції
міокарда. Продовження скорочення
відбувається наприкінці систоли, до
ЗКА, коли сусідні сегменти встига
ють частково розслабитися, що
пов'язане з залишковим напружен
ням через більшу тривалість роз
слаблення. У зв'язку з затримкою пік
такого скорочення припадає на час
після ЗКА. На графіку ШДМ — після
припинення скорочення у першій
половині систоли і дещо раніше
плато — на графіку ДМ відзначали
зміщення показника до ізолінії (рис.
1Б). За певного розслаблення сусід
ніх сегментів ЛШ скорочення три
ває, внаслідок чого утворюється ще
один пік на графіку, вже після ЗКА.
Часто він співпадає в часі з піками
ранньодіастолічного наповнення
інших сегментів, спрямованих в
інший бік, тобто, на графіку поз
довжньої ШДМ постсистолічний пік
негативний, а ранньодіастолічні
піки — позитивні. Внаслідок цього
сегмент або рухається в інший бік,
або через сумацію впливів виникає
ранньодіастолічний
пік
малої
амплітуди, або ДМ не відбувається.

У 58% пацієнтів основної групи
виявлені сегменти з ПСС—1 під час
первинного дослідження — загалом
74 сегменти, у середньому (2,85 ±
1,57) сегмента на 1 хворого, вони
оцінені за шкалою ІРС від 1 бала
(нормокінез) до 4 балів (акінез), у
середньому (2,26 ± 1,42) бала. В усіх
хворих їх виявляли у зоні васкуляри
зації уражених артерій. З них 42%
сегментів — апікальні, 30% —
медіальні, 28% — базальні. Прогнос
тичне значення феномену у ДОП
щодо змін клінічного стану хворих в
динаміці не виявлене. Проте, більш
діагностично значущою була поява
ПСС—1 в уражених сегментах після
оперативної реваскуляризації відпо
відних ділянок міокарда за умови,
що у ДОП ПСС не визначали (спос
терігали у 41% хворих, при цьому
уражені сегменти визначали як
гіпокінетичні — у 18%, акінетичні —
у 23%). У ППП ПСС, що не визначали
у ДОП, виникло у 33% хворих.
Відповідні сегменти у ДОП ве
рифікували як гіпокінетичні — у 6%,
акінетичні — у 27%. За допомогою
G—критерію знаків ми перевірили
гіпотезу, що поява ПСС—1 після ви
явленого у ДОП гіпо— чи акінезу та
відсутності ПСС—1, зумовлена клі
нічним поліпшенням стану пацієн
та. В РПП у 2 хворих відзначені ати
пові результати, в ППП їх не було. Та
ким чином, наша гіпотеза виявилася
достовірною (p < 0,01). Це підтверд
жене даними літератури [17].
ПСС—2. За тривалого гострого
порушення коронарного кровообігу
або втрати активної м'язової ткани
ни внаслідок постінфарктного
кардіосклерозу механізм ПСС інший
[16, 18]: сегмент завдяки своїй елас
тичності повертає форму після сис
толічного розтягнення, тобто дис
кінезу. Цей феномен класифікова
ний нами як ПСС за дискінетичним
типом, або ПСС—2. У чистому ви
гляді він передбачає відсутність в
сегменті активних міоцитів. При
цьому виділені 2 підтипи ПСС—2:
ПСС—2а, що характеризується збе
реженням у сегменті достатньої
кількості еластичних волокон, та
ПСС—2б, що додатково характери
зується втратою рубцево—зміненою
тканиною еластичності. За даними
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Рис. 1.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б), апікальна двокамерна
проекція. ПСС%1 медіального переднього сегмента. ε'l, ε'e, ε'a % відповідно
піковосистолічна, ранньодіастолічна та пізньодіастолічна швидкість деформації,.
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Рис. 2.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б), апікальна двохкамерна
проекція. ПСС%2а апікального переднього та нижнього сегментів.
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Рис. 3.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б), апікальна двохкамерна
проекція. ПСС%2б апікального переднього сегмента
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Рис. 4.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації ](Б) пацієнта групи порівняння.
Апікальна трикамерна проекція. ПСС%0 базального та середнього
передньо%перегородкового сегментів.

аналізу графіків ДМ та ШДМ виділені
загальні характеристики кожного з
них.
Графік ДМ за ПСС—2а представ
лений на рис. 2А. Розтягнення апі

кального нижнього сегмента почи
нається відразу на початку систоли і
досягає піку наприкінці ДМ, на рівні
ЗКА. Тобто, воно триває доти, доки
триває скорочення активних сег

Клінічна хірургія. — 2016. — № 8

ментів. У період раннього діас
толічного наповнення тиск у ЛШ
значно знижується, навколишні сег
менти часткового розслаблюються,
починають розтягуваться, і дискіне
тичний сегмент частково відновлює
свою форму. При цьому на графіку
ДМ ПСС як таке не спостерігають. На
графіку ШДМ (рис. 2Б) зазначений
сегмент розташований вище ізолінії
протягом усієї систоли, а в період
раннього діастолічного наповнен
ня, за значного розслаблення інших
сегментів, генерує ПСС, механізмом
якого є повернення форми завдяки
еластичній віддачі [19].
ПСС—2б характеризується на
явністю ознак зменшення еластич
ності на графіках ДМ та ШДМ (рис.
3). При втраті еластичних волокон
розтягнення в систолу відбувається
раніше набуття іншими сегментами
пікової ДМ (рис. 3А 1), після чого до
ЗКА відзначають плато (рис. 3А 2),
оскільки, досягши певної межі, по
дальше розтягнення сегмента з за
значених причин неможливе. На
графіку ШДМ крива сегмента, як і
при ПСС—2а, протягом всієї систо
ли розташована вище ізолінії, проте,
пікове розтягнення досягається ще у
період швидкого вигнання (рис. 3Б
1), після чого дуже повільно зміщу
ється вниз і протягом певного пері
оду залишається на ізолінії. Після
ЗКА ПСС не формується зовсім або
його значення мінімальне (рис. 3Б
2), чим більша втрата еластичних
волокон, тим менша еластична
віддача. Подібна ситуація можлива і
за умови, коли еластичній віддачі за
важають тромботичні маси, що
щільно виповнюють порожнину ЛШ
в ділянці ураженого сегмента.
Модель ПСС—2 відзначали у 9
хворих основної групи, загалом у 15
сегментах, у середньому (1,67 ± 1,12)
сегмента на 1 хворого, при цьому в
усіх цих хворих за даними ехо
кардіографії та РКГ з вентрикуло
графією діагностовано аневризму
ЛШ. З 11 сегментів, що формували
моделі ПСС—2а, 3 — були базальні
нижні, інші — апікальні. Їх оцінка за
шкалою ІРС від 2 балів (гіпокінез) до
6 балів (аневризма), у середньому
(4,18 ± 1,89) бала. Динаміку у ППП
вивчено у 5 пацієнтів (11 сегментів,
що формували ПСС—2а). В усіх
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відзначали клінічне покращення
стану. У РПП модель зберігалася в 3
сегментах, 6 — позначені як акіне
тичні, у 2 — виявлена негативна сис
толічна ДМ. В ППП пансистолічний
дискінез не виявлений: акінетични
ми залишалися 4 сегменти, в інших
— відзначене систолічне скорочен
ня, хоча і малої амплітуди.
Модель ПСС—2б виявлена у 2
оперованих хворих, загалом 4 сег
мента, всі апікальні, оцінені за шка
лою ІРС як аневризматичні (6 балів).
У РПП у 2 сегментах ПСС змінилося
на ПСС—2а, інші два оцінені як акі
нетичні. У ППП в 2 сегментах відзна
чене мінімальне систолічне скоро
чення, інші залишилися акінетични
ми.
Ми припустили, що зменшення
ступеня дискінезу, а саме розтягнен
ня при ПСС—2а, перехід ПСС—2б у
ПСС—2а та поява ознак активації ча
стини міокарда є позитивним чин
ником, їх відсутність — негативним.
Це припущення перевірене шляхом
зіставлення з даними щодо клініч
ного покращення стану хворих ме
тодом критеріїв знаків. Встановле
ний достовірний зв'язок (p < 0,01).
Чутливість та специфічність стано
вили відповідно 100 і 90%.
ПСС—0. ПСС відзначають і у здо
рових осіб [16, 18]. Він класифікова
ний нами як ПСС за нормокінетич
ним типом, або ПСС—0. При аналізі
графіків ДМ та ШДМ ПСС—0 спос
терігали як в основній групі, так і в
групі порівняння. Приклад ПСС у
особи групи порівняння наведений
на рис. 4.
Піковосистолічна ДМ та ШДМ у
межах норми. Поздовжня ДМ серед
нього заднього сегмента відбувалася
під час ЗКА, період його закриття
400 мс від зубця R (рис. 5А); інші 3
сегменти утворювали на графіку до
датковий зубець, що слідував відразу
за вершиною графіка, у період ізово
люмічного розслаблення (ІВР). Най
більш виражений він у базальному
передньо—перегородковому сег
менті. Пік цього зубця спостерігали
на 500—й мілісекунді, тобто, після
ЗКА. При цьому графік ШДМ (рис.
5Б) протягом періоду систоли без
особливостей, і лише після ЗКА спо
стерігали неглибокий негативний
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зубець, що відразу переходив у пік
ранньодіастолічного наповнення.
Цей тип ПСС спостерігали як у
нормі, так і при ІХС, у ДОП, РПП та
ППП. В групі порівняння ПСС—0
відзначали у 90% хворих, у середнь
ому у (2,0 ± 0,82) сегментах, що під
тверджене даними літератури [20]. В
основному вони розташовані у ба
зальних сегментах задньої та бічної
стінки ЛШ (у 41%), у базальних та се
редніх сегментах передньо—пере
городкової стінки (у 30%), у базаль
них та середніх сегментах перед
ньої стінки (в 11%) та практично
рівномірно серед інших сегментів (у
18%). Виявлений розподіл не супе
речить запропонованому нами ме
ханізму виникнення ПСС—0, за
яким мали бути виявлені два регіони
найбільшої вірогідності виникнення
аномалії — в ділянці міжшлуночко
вої перегородки та в базальній час
тині задньо—бічної стінки ЛШ [16].
За методом критеріїв знаків не
встановлений зв'язок з клінічним
станом пацієнта, що підтверджують
дані літератури [6]. В основній групі
ПСС—0 виявлений у 42% хворих, у
середньому у (2,33 ± 1,15) сегмента в
1 хворого, що пов'язане з зменшен
ням показників ДМ та ШДМ (умова
трактування аномалії скорочення як
ПСС—1). Оцінка сегментів з ПСС—0
за шкалою ІРС в основній групі ста
новила 1—2 бали, у середньому (1,28
± 0,53) бала. Клінічне значення
ПСС—0 не встановлене.
Для диференціювання пато
логічного й фізіологічного ПСС та
ступеня втрати скорочувальної
функції міокарда запропоновано
визначати ПСІ [2, 21, 22]. У нашому
дослідженні ПСІ в моделі ПСС—0
становив (11,95 ± 7,81)% — в основ
ній групі, (9,74 ± 7,62)% — в групі
порівняння (p > 0,05). В моделі
ПСС—1 в основній групі ПСІ стано
вив (104,82 ± 207,52)%, різниця від
ПСС—0 достовірна (p < 0,001).
Розбіжності значень ПСІ за ПСС—1
спричинені тим, що при підвищенні
постнавантаження постсистоліч
ний пік поглиблюється [15], а сис
толічний — згладжується, поси
люється дискінетичний компонент
[19]. Отже, ПСІ залежить від постна
вантаження ще більшою мірою, ніж

величина піковосистолічної ДМ. Та
ким чином, значення ПСІ, крім влас
не скорочувальної функції уражено
го сегмента, великою мірою зале
жить як від глобального, так і ло
кального навантаження, що ство
рює навколишній міокард. За нор
мальної функції сусідніх сегментів
ПСІ ураженого сегмента має більше
значення, ніж при ішемії навколиш
нього міокарда, а за відсутності зна
чущої різниці ступеня порушення
скоротливості ПСС взагалі відсутнє
[10]. На нашу думку, для диференці
ації ПСС—1 та ПСС—0 достатньо їх
візуальних особливостей, а ступінь
втрати скоротливості міокарда мож
на визначити з величин піковосис
толічної ДМ та ШДМ. Звичайно, є
певна "сіра зона", в якій, згідно нада
них моделей, ПСС—1 буде виглядати
ідентично ПСС—0: тардокінезія над
то мала, пікова ДМ та ШДМ не змен
шаться нижче нормального значен
ня, а постсистолічний пік буде малої
амплітуди та виявиться у період ІВР.
Проте, ПСІ при цьому також буде
неінформативним. Єдиний відомий
неінвазивний метод диференційної
діагностики за такої ситуації — це
дослідження під час навантаження
(стрес—ехокардіографія з картуван
ням ДМ). З огляду на це, виявлення
ПСС—0 у нетиповому місці, на нашу
думку, має бути приводом для ре
тельного обстеження хворого.
ПСС внаслідок перевантаження
тиском. Наведені типи ПСС виника
ють через міжсегментарну взаємо
дію [16]. Проте, є ще інший механізм,
пов'язаний з взаємодією функції
міокарда з високим внутрішньошлу
ночковим тиском за вираженої
гіпертрофії ЛШ [16, 23]. Модель за
такої ситуації, класифікована нами
як "ПСС внаслідок перевантаження
тиском".
На рис. 5 наведені графіки ДМ та
ШДМ єдиного хворого, у якого вияв
лена така модель. Всі сегменти до
сягли максимального систолічного
значення ДМ та ШДМ майже одно
часно, після чого утворилося плато
або пологий скат, так само, як і за
ПСС—1 (крім базального заднього
сегмента, в якого все одно фіксували
ПСС, проте, більш схоже на ПСС—0).
Крім вираженої гіпертрофії, у хво
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Рис. 5.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б) пацієнта за вираженої
гіпертрофії ЛШ та стенозу лівої вінцевої артерії 50%. Постсистолічне скорочення
всіх сегментів. ВМК % відкриття мітрального клапана.
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Рис. 6.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б) пацієнта основної групи.
Протосистолічна ЗС заднього базального та середнього сегментів.
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Рис. 7.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б) практично здорової особи.
Протосистолічна ЗС заднього базального сегмента.
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Рис. 8.
Поздовжня деформація (А) та швидкість деформації (Б) пацієнта групи порівняння.
Інтрасистолічна ЗС нижнього базального сегмента.

рого за даними РКГ виявлений сте
ноз 50% просвіту лівої вінцевої ар
терії, внаслідок чого показники ДМ
апікального бічного сегмента знач
но зменшені. Також, вірогідно, різ

ний функціональний стан задньої та
передньо—перегородкової стінки
ЛШ зумовлював неодночасність до
сягнення пікової величини ПСС у
різних сегментах. Всі сегменти, крім
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базального заднього і, можливо, се
реднього заднього, продовжують
ПСС у період ранньодіастолічного
наповнення.
Оскільки в нашому дослідженні
виявлений лише один такий хворий,
виділити характерні риси складно.
Ймовірно, єдиною такою рисою бу
де ПСС усього ЛШ. При цьому, за си
метричної гіпертрофії, оскільки сег
менти мають починати рух одно
часно, тардокінезії не має бути. Про
яви ПСС в усіх сегментах різні, як
внаслідок супутнього ішемічного
ураження, так і різної товщини сті
нок ЛШ за асиметричної гіперт
рофії. Це може бути важливим чин
ником, що на тлі такої видозміни
графіків дозволить виявити ознаки
іншого захворювання.
Після операції зміни моделі не
виявлені, ПСС відзначали в усіх сег
ментах ЛШ.
Затримка активації вільної
стінки ЛШ. При затримці активації
вільної стінки ЛШ, що виявляють,
наприклад, при БЛНПШП, також
відзначали особливі паттерни де
формації [16]. На рис. 6 наведений
графік, що відображає типові зміни
поздовжньої ДМ та ШДМ у пацієнта
основної групи, в якого за даними
ЕКГ виявлена БЛНПШП. На обох
графіках видно ранньосистолічне
розтягнення, пов'язане з затримкою
скорочення міокарда, при цьому у
процес залучені обидва сегменти
задньої стінки ЛШ. Така сама за
тримка виявлена і на графіках
бічних і нижніх сегментів ЛШ. На
графіку ШДМ базального перед
ньо—перегородкового
сегмента
відзначена двогорба структура, що
відображає феномен "септального
сполоху" [24]. Пікове значення ДМ
заднього базального сегмента вияв
ляли вже після ЗКА з формуванням
невираженого ПСС. На графіку
ШДМ чітко видно більш пізнє пе
ресічення задніми сегментами ізо
лінії під час ЗКА.
В нашому дослідженні характер
ний паттерн спостерігали лише у 5 з
8 хворих за БЛНПШП, зафіксова
ною за даними ЕКГ, що загалом
відповідало даним літератури [25].
Всі хворі були основної групи. Така
сама затримка скорочення (ЗС) ви
явлена у хворих за відсутності
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БЛНПШП за результатами ЕКГ. Ймо
вірно, це було пов'язане з застосу
ванням бета—адреноблокаторів. Ко
реляційний зв'язок наявності такої
моделі з БЛНПШП за даними ЕКГ ви
явився недостовірним. У 18% хворих
при виявленні такої моделі, за дани
ми обстеження у ДОП, вона зникла у
РПП. Проте, достовірний зв'язок з
клінічним станом пацієнтів не вста
новлений. Така модель класифікова
на нами як затримка активації
вільної стінки ЛШ.
Протосистолічна
затримка
скорочення. Мінімальна ранньосис
толічна ЗС виявлена також у паці
єнтів групи порівняння, проте, гра
фіки ДМ та ШДМ мали певні відмін
ності. Відповідний приклад ЗС зад
нього базального сегмента наведе
ний на рис. 7. Важливою особливі
стю є те, що, по—перше, протосис
толічне розтягнення незначне. На
графіку показане одне з найбільш
виражених розтягнень в групі порів
няння. По—друге, це наявність ЗС
лише в одному сегменті стінки ЛШ.
По—третє, феномен "септального
сполоху" відсутній. В базальному пе
редньо—перегородковому сегменті
виявлений другий пік, проте, вже
після ЗКА. Тобто, це не "септальний
сполох", а ПСС—0. Також пікове зна
чення ДМ досягнуте майже одночас
но з ЗКА. На графіку ШДМ зміни такі
самі: невеликий позитивний прото
систолічний пік, лише один залуче
ний у процес сегмент, пік скорочен
ня міокарда припадає на період до
ЗКА. Окремі систолічний та постси
столічний піки відсутні, показники
ДМ в межах норми.
У доступній літературі цей фено
мен не описаний. Модель виявлена
нами у 16% пацієнтів групи порів
няння та у 20% — основної групи, в
усіх — у базальних сегментах бічної,
задньої або нижньої стінок ЛШ.
Відзначені такі її характерні риси:
протосистолічне розтягнення неве
лике, причому лише в одному сег
менті, а не в усій стінці ЛШ. Макси
мум скорочення виявлений у період,
близький до ЗКА, отже, залежно від
точного строку реєстрації макси
мального скорочення, це може
відбуватися або до ЗКА, або після
нього. При цьому другого, постсис
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толічного піку не було, а показники
ДМ та ШДМ перебували у межах
норми. На графіку ШДМ, крім почат
кового протосистолічного розтяг
нення, зміни відсутні.
Клінічне значення такої ЗС, так
само, як і взаємозв'язок з клінічним
станом пацієнтів основної групи, не
виявлений. Можливо, патогенез фе
номену пов'язаний з локальною за
тримкою провідності волокнами
Пуркін'є внаслідок перенесених
раніше та недіагностованих міокар
диту, міокардіодистрофії або інших
субклінічних чинників, що не впли
нули на самопочуття хворих та ла
бораторні показники. Цей феномен
класифікований нами як протосис
толічна ЗС нез'ясованого ґенезу.
Інтрасистолічна затримка ско
рочення. ЗС може виникнути не ли
ше на початку, а й під час скорочен
ня, в сегменті, що почав рух одно
часно з іншими [16]. На рис. 8 наве
дений графік поздовжньої ДМ та
ШДМ практично здорової особи з
групи порівняння, у якої виявлена
така ЗС. На графіку ДМ (рис. 8А) на
прикінці періоду швидкого вигнан
ня відзначено затримку ДМ базаль
ного і, меншою мірою, медіального
нижнього сегмента ЛШ. На графіку
ШДМ (рис. 8Б) ЗС проявлялася утво
ренням двогорбої структури, повні
стю розташованої в систолі, до ЗКА
(на 240—й мілісекунді). Другий пік
виявлений через 180 мс від R.
Отже, в результаті аналізу графі
ків виділені такі особливості паттер
ну: у фазі швидкого вигнання темп
ДМ сегмента зменшувався, проте,
швидко відновлювався. Піковосис
толічна ДМ виникала вчасно, на
графіку ШДМ видно утворення дво
горбої структури, повністю розта
шованої до ЗКА. Значення ДМ та
ШДМ у межах норми, ПСС не визна
чене.
Така модель виявлена у 26%
пацієнтів групи порівняння та 28%
— основної групи, зв'язок з клініч
ним станом хворого не встановле
ний. В усіх спостереженнях най
більш вираженою модель була в ба
зальних сегментах ЛШ, майже у 33%
з них — її визначали також у серед
ньому сегменті, в апікальних — від
сутня. В усіх хворих модель виявля

ли не менш ніж у двох сегментах:
бічному, задньому або нижньому і в
перегородковому, передньо—пере
городковому або передньому. Це
може бути пов'язане з наявністю
міжсегментарних зв'язків, які може
забезпечити, наприклад, особливо
розташована аномальна хорда [16].
Проте, оскільки реальна можливість
такого механізму не доведена, мо
дель класифікована нами як інтра
систолічна ЗС нез'ясованого ґенезу.
На підставі аналізу наведених у
доступній літературі аномалій ско
рочення [16] та результатів власних
досліджень розроблена й запропо
нована до використання їх кла
сифікація:
— ПСС за нормокінетичним ти
пом, або ПСС—0
— ПСС за гіпокінетичним типом,
або ПСС—1
— ПСС за дискінетичним типом,
або ПСС—2
з збереженням еластичності, або
ПСС—2а
з втратою еластичності, або
ПСС—2б
— ПСС внаслідок перевантажен
ня тиском
— Затримка активації вільної
стінки ЛШ
— ЗС нез'ясованого ґенезу
протосистолічна
інтрасистолічна.
Узагальнюючі характеристики
наведених аномалій скорочення
представлені у таблиці. Найбільш
чітко всі моделі визначені на графі
ках поздовжньої ДМ та ШДМ. На
графіках трансмуральних та цирку
лярних показників відображені такі
самі процеси, проте, менш чітко. У
деяких хворих симптоми на поз
довжніх та циркулярних графіках
різнилися, що можна трактувати як
різний ступінь ушкодження цирку
лярних та поздовжніх м'язових во
локон.
Розглянуті феномени на графі
ках реґіонарних показників та
дослідження їх змін у РПП та ППП є
частиною розробленого нами ново
го підходу під робочою назвою
"концепція читання графіків". Якщо
загальноприйнятий підхід передба
чає фіксацію значень показників в
обмеженій кількості критичних то
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чок (піковосистолічна, постсис
толічна ДМ тощо), концепція вклю
чає оцінку графіків ДМ та ШДМ кож
ного сегмента ЛШ при систолічно
му скороченні під глобальним на
вантаженням та у взаємодії з навко
лишніми сегментами, що прояв
ляється формуванням певних моде
лей. Внаслідок такої взаємодії фор
муються симптомокомплекси, ха
рактерні для покращення чи
погіршення клінічного стану хворо
го.

ВИСНОВКИ
1. ПСС—1 та ПСС—2 за ІХС може
виникати лише в уражених сегмен
тах міокарда, при цьому ПСС—2 ви
являли лише у хворих за наявності
аневризми ЛШ. ПСС—0 може з'явля
тися як в нормі, так і за ІХС, і не має
клінічного значення.
2. Найгіршу оцінку за шкалою ІРС
має модель ПСС—2б, дещо кращу —
ПСС—2а, ПСС—1 у деяких пацієнтів
оцінена візуально як нормокінез.

3. Поява ПСС—1 на графіках поз
довжньої ДМ та ШДМ є прогностич
ним критерієм відновлення функції
міокарда після його реваскуляри
зації.
Зменшення
вираженості
ПСС—2 в динаміці свідчить про по
кращення клінічного стану хворих.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ПЛЕСТАЗОЛ НА ГИПЕРПЛАЗИЮ
ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ
ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
П. И. Никульников, А. Н. Быцай, Л. И. Лысак, А. И. Яценко, А. В. Абраменко
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IMPACT OF PLESTAZOL PREPARATION ON HYPERPLASIA
OF INTER VASCULAR LAYER IN THE PATIENTS,
SUFFERING OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS
OF THE LOWER EXTREMITIES ARTERIES
AFTER RECONSTRUCTIVE OPERATIONS
P. I. Nikuhlnikov, А. N. Bytsay, L. I. Lysak, А. I. Yatsenko, А. V. Abramenko
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
роблема эндотелиальной
дисфункции в зоне рекон
струированных артериаль
ных сегментов НК актуаль
на с практической точки зрения для
решения вопроса о длительности
функционирования шунтов. Струк
турным и завершающим этапом эн
дотелиальной дисфункции является
гиперплазия внутренней оболочки
стенки сосудов [1]. В исследованиях
иммунного статуса системы "макро
фаг—эндотелиоцит" установлено,
что дисбаланс в миграционно—
пролиферативных реакциях ГМК
является ключевым звеном в про
грессировании гиперпластических
изменений неоинтимы [2]. Крупных
исследований иммунного статуса
эндотелиальной системы ни в Укра
ине, ни в странах СНГ не проводили.
Маркерами системного воспали
тельного ответа при эндотелиаль
ной дисфункции в клинической
практике считают уровень фибри
ногена, СОЭ, лейкоцитоз, содержа
ние
С—реактивного
протеина
(СРП). Однако их специфичность
составляет лишь 60%, что не позво
ляет рекомендовать указанные по
казатели в качестве критериев им
муно—воспалительного ответа в со
ответствии с данными Европейской
базы иммунобиологических иссле
дований [3].

П

Реферат
В клинике обследованы 60 больных, у которых по поводу облитерирующего ате%
росклероза (ОА) сосудов нижних конечностей (НК) выполнены реконструктивные
операции на магистральных артериях. Изучена эффективность влияния Плеста%
зола (в дозе 200 мг/сут) на гиперплазию неоинтимы. В группе сравнения больным
назначали клопидогрел (75 мг/сут). Эффективными критериями оценки состоя%
ния миграционно—пролиферативных нарушений при эндотелиальной дисфунк%
ции являются концентрация молекул межклеточной адгезии (ІСАМ) и основного
фактора роста фибробластов (FGFb); морфологических нарушений при гипер%
пластических реакциях неоинтимы — определение толщины комплекса "инти%
ма—медиа" (КИМ) по данным ультразвукового дуплексного сканирования
(УЗДС). Установлено, что Плестазол является эффективным дезагрегантом, ока%
зывает положительное влияние на реакцию торможения гиперплазии неоинтимы,
в частности, замедление миграции гладкомышечных клеток (ГМК) в субэндотели%
альный слой в зоне наложения дистального анастомоза бедренно—подколенного
шунта.
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз; шунтирование; гиперплазия
неоинтимы; Плестазол.

Abstract
In the clinic 60 patients were examined, in whom reconstructive operations on the main
arteries were performed for оbliterating atherosclerosis (ОА) of the lower extremities
vessels. Efficacy of impact of Plestazol (in a 200 mg/day dose) on neointima hyperpla%
sia was studied. Clopidogrel (75 mg/day) was administered to patients of comparative
group. Effective criteria for estimation of the migration—proliferation disorders state in
endothelial dysfunction are concentration of the intercellular adhesion molecules
(ICAM) and the basic factor of the fibroblasts growth (FGFb); morphological disorders
in hyperplastic reactions of neointima — determination of thickness of "intima—media"
complex in accordance to the ultrasound duplex scanning data. There was established,
that Plestazol constitutes an effective disaggregate preparation, positively impacting
decelerating reaction of neointima hyperplasia, including, deceleration of the smooth—
muscle cells migration into subendotelial layer in the formation zone of the femoro—
popliteal shunt distal anastomosis.
Keywords: оbliterating atherosclerosis; shunting; hyperplasia of neointima; Plestazol.

Согласно рекомендациям Евро
пейского общества сосудистых хи
рургов (ESVS, Второй согласитель
ный документ), в качестве гипокоа
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гулянтной медикаментозной под
держки больным, которым произве
дены реконструктивные операции
на магистральных артериях НК, ре

hirurgiya.com.ua

31
комендовано назначать дезагреган
ты, препараты, блокирующие функ
циональную активность тромбоци
тов, в отличие от ранее существо
вавших рекомендаций — длитель
ного применения непрямых анти
коагулянтов [4, 5]. Однако данных о
влиянии этих препаратов на гипер
плазию неоинтимы в литературе
нет. По данным японских исследо
вателей, Плестазол способствует уг
нетению гиперпластических про
цессов в неоинтиме [6].
Цель исследования: оценить вли
яние препарата Плестазол на про
цесс гиперплазии внутренней обо
лочки сосудов у больных, которым
по поводу ОА артерий НК выполне
ны реконструктивные операции на
магистральном артериальном рус
ле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 60 больных по по
воду ОА артерий НК, хронической
артериальной недостаточности IIIа
и IIIб степени. Диагностический ал
горитм включал общеклинические
исследования, допплерографию,
УЗДС, мультиспиральную компью
терную томографию с контрасти
рованием артерий НК. Возраст па
циентов в среднем (71,5 ± 7,8) года.
Мужчин — 51 (85%), женщин — 9
(15%). Длительность заболевания
составила в среднем (12,4 ± 3,5) мес.
Больные распределены на 2 группы.
У 30 (50%) больных (основная груп
па) в раннем послеоперационном
периоде применяли дезагрегант
Плестазол по 200 мг/сут; у 30 (50%)
больных (группа сравнения) — кло
пидогрел по 75 мг/сут, начиная с
1—х суток после операции. Группы
сопоставимы по полу, возрасту па
циентов, длительности заболевания,
стадии артериальной недостаточ
ности НК, наличию сопутствующих
заболеваний, а также выраженности
дислипопротеидемии (по Fredri
xon). Кроме указанных препаратов,
другие лекарственные средства, об
ладающие антикоагулянтными или
дезагрегантными свойствами, не
применяли.
Критерии включения в исследо
вание: объем операции — бедрен
но—подколенное аутовенозное ор
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тоградное шунтирование, состоя
ние путей "оттока" — 8 — 9 баллов
(по Rutherford); длина аутовенозно
го шунта 40 — 45 см; концентрация
липопротеидов низкой плотности в
плазме крови 2,3 — 2,5 ммоль/л, за
живление операционных ран пер
вичным натяжением; СОЭ в раннем
послеоперационном периоде — не
более 25 мм/ч; количество лейкоци
тов — не более 12,0 × 109 в 1 л (в те
чение всего периода лечения боль
ного в клинике).
В исследование не включали
больных при наличии аллергичес
ких реакций на Плестазол, язвы же
лудка и/или двенадцатиперстной
кишки в стадии обострения, злока
чественных новообразований, ин
фаркта миокарда, инсульта в послед
ние 3 мес, сахарного диабета в ста
дии декомпенсации.
В качестве морфологического
критерия при исследовании гипер
плазии неоинтимы определяли тол
щину КИМ в зоне наименьшего диа
метра отводящего магистрального
русла — регионе дистального анас
томоза (область нижней трети бед
ра с переходом в подколенную ям
ку). Исследование проводили с ис
пользованием аппарата Toshiba
(Япония) с линейным датчиком с
частотой 7,5 МГц.
В качестве биохимического кри
терия при исследовании гиперпла
зии неоинтимы определяли кон
центрацию в плазме крови молекул
межклеточной адгезии (ICAM) и
фактора
роста
фибробластов
(FGFb) — в основной группе и стан
дартные показатели системного
воспалительного ответа (лейкоци
тоз, СОЭ, уровень фибриногена,
СРП) — в группе сравнения. ICAM —
интегрин подгруппы цитокинов,
имеет наибольшее сродство к реак
циям миграции ГМК в субэндотели
альный слой, катализируя актив
ность металлопротеиназы. Исследуя
изменения этого параметра в дина
мике, можно оценить степень эндо
телиальной дисфункции в первые 3
— 5 сут после оперативного вмеша
тельства — время максимальной ак
тивности мононуклеаров и ГМК.
По изменению концентрации
FGFb оценивали функциональную
способность мигрировавших ГМК

продуцировать внеклеточный мат
рикс — основной структурный ком
понент гиперпластически—изме
ненной внутренней оболочки сосу
да. Два процесса — миграции и про
лиферации — в зоне гиперплазии
независимы и могут происходить
параллельно один с другим, что и
обусловливает степень прогресси
рования гиперплазии [7]. Именно
этот вывод исследователей лежит в
основе изучения не отдельного им
муно—молекулярного механизма
миграции и/или пролиферации, а
совокупности этих механизмов.
Исследуемые показатели (ICAM,
FGFb) определяли с использовани
ем иммуноферментного метода
(enzyme—linked
immunosorbent
assay — ELISA) с помощью стандарт
ного набора Biomedica.
Статистическая обработка ре
зультатов исследования проведена с
помощью программного обеспече
ния Microsoft Excel 2010 (Microsoft,
USA), Statistica 10 (StatSoft, USA) и R
(Revolution Analytics, США). Клини
ческие группы сравнивали по каче
ственным показателям с помощью
критерия Фишера. Критический
уровень значимости (р) при про
верке статистических гипотез при
нимали меньше 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении маркеров сис
темного воспалительного ответа в
аспекте формирования эндотели
альной дисфункции отмечены та
кие результаты в двух клинических
группах (табл. 1).
Анализируя полученные резуль
таты, следует отметить, что у боль
ных обеих групп лейкоцитоз, СОЭ,
уровень фибриногена статистичес
ки достоверно не различались
(р>0,05). Уровень СРП был наиболее
специфичным (62,5%) из всех ис
следованных показателей в группе
сравнения.
При сравнении исследованных
показателей с выраженностью
структурных изменений в области
дистального анастомоза (КИМ) по
лучены такие результаты (табл. 2).
Через 2 — 3 нед после реконструк
тивной операции выявить в плазме
крови минимальную концентрацию
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Òàáëèöà 1.

Ìàðêåðû ñèñòåìíîãî âîñïàëèòåëüíîãî îòâåòà ó áîëüíûõ ÎÀ ïîñëå ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé
íà àðòåðèÿõ ÍÊ
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ ( x ± m )

Ïîêàçàòåëü

ICAM, íã/ìë
FGFb, ïã/ìë
Ëåéêîöèòû × 109 â 1 ë
ÑÎÝ, ìì/÷
Ôèáðèíîãåí, ã/ë
ÑÐÏ, ìã/ë

Òàáëèöà 2.

îñíîâíîé

ñðàâíåíèÿ

äî îïåðàöèè

1 – 2–å ñóòêè

5 – 7–å ñóòêè

äî îïåðàöèè

1 – 2–å ñóòêè

5 – 7–å ñóòêè

85,6 ± 2,4
57,3 ± 1,4
7,5 ± 1,8
15,3 ± 3,3
3,2 ± 0,5
7,3 ± 0,5

98,1 ± 3,1
59,4 ± 4,4
9,7 ± 1,8
20,7 ± 4,2
4,5 ± 0,7
9,2 ± 1,1

96,1 ± 2,7
58,2 ± 3,5
8,7 ± 1,6
22,3 ± 2,5
4,3 ± 1,1
10,4 ± 1,3

–
–
7,4 ± 1,5
13,8 ± 3,1
3,0 ± 0,7
6,7 ± 0,6

–
–
9,5 ± 1,3
19,7 ± 3,7
4,4 ± 0,9
9,8 ± 1,4

–
–
8,4 ± 1,5
22,1 ± 2,5
4,5 ± 0,8
11,3 ± 0,5

Èññëåäîâàíèå ÊÈÌ â êëèíè÷åñêèõ ãðóïïàõ â ñðîêè äî 3 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x ± m ) â ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ñóò

Ïîêàçàòåëü

Òîëùèíà ÊÈÌ, ìì
FGFB, ïã/ìë
ÑÐÏ, ìã/ë

îñíîâíîé

ñðàâíåíèÿ

30

60

90

30

60

90

0,8 ± 0,2
65,4 ± 5,3
9,4 ± 1,1

1,5 ± 0,1
79,5 ± 3,8
7,3 ± 0,4

1,5 ± 0,3
83,7 ± 6,4
6,5 ± 0,6

0,9 ± 0,4
–
10,1 ± 0,5

1,5 ± 0,2
–
6,3 ± 0,7

1,6 ± 0,2
–
6,2 ± 0,4

ICAM сложно из—за их интенсивно
го метаболизма. По данным литера
туры, молекулы адгезии наиболее
активны в сроки до 72 ч после вме
шательства, что обусловливает их
биохимизм — активацию воспали
тельного ответа эндотелиальной си
стемы на повреждение с последую
щим запуском системы протеаз—ак
тивных мононуклеаров [8]. Позже
мигрирующие ГМК под воздействи
ем FGFb, вырабатывая межклеточ
ный матрикс, формировали "зре
лую" неоинтиму с участками локаль
ной гиперплазии [9].
У 3 больных основной группы
выявлен высокий уровень ICAM (бо
лее 95 нг/мл) в 1 — 2—е сутки после
операции.
Причем, корреляционная зави
симость с содержанием FGFb в сро
ки до 7 сут не установлена.
Согласно рекомендациям Евро
пейского общества гипертензии
(ESH) и Европейского общества кар
диологов (ESC) по артериальной ги
пертензии, при выявлении пораже
ния органов—мишеней в качестве
верхней границы нормы выбрана
толщина КИМ 0,9 мм, утолщение —
от 0,9 до 1,3 мм, выраженный атеро
склероз — более 1,3 мм [10, 11].
Установлена прямая корреляци
онная зависимость между концент
рацией FGFb и толщиной КИМ, наи
более выраженная к 3—му месяцу

после операции (р < 0,05). В сроки
наблюдения до 30 сут после опера
ции уровень FGFb в основной груп
пе достоверно не изменялся (р >
0,05). Это согласуется с данными за
рубежных ученых, которые утверж
дают, что активация пролифератив
ных (инкреторных) процессов в
ГМК происходит через 1 мес после
повреждения
эндотелиальных
структур [12]. Другие исследователи
утверждают, что каскад иммуно—
биохимических реакций, связанных
с миграцией и пролиферацией мо
нонуклеаров и ГМК, происходит не
этапно, а циклично ("by the cycle");
поэтому концентрация FGFb уже в
1—е сутки после операции отражает
тенденцию пролиферативных из
менений неоинтимы [8]. Существует
стойкое мнение, что пролифератив
ная активность фибробластов до
стигает функциональности при
концентрации FGFb более 70 пг/мл,
что наблюдают не ранее чем через 3
— 4 нед после операции [9].
Нами установлена корреляцион
ная зависимость между уровнем
ICAM и FGFb в период наблюдения
от 1 до 3 мес. Так, у 3 (5%) пациентов
основной группы при высокой кон
центрации ICAM в 1—е сутки после
операции уровень FGFb превышал
79,5 пг/мл на 60 — 90—е сутки на
блюдения. У 5 (8,3%) пациентов
группы сравнения уровень СРП не
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различался как внутри группы, так и
между группами. У этих 8 (13,3%)
больных к 3—му месяцу наблюде
ния толщина КИМ составляла в
среднем (1,7 ± 0,05) мм (р<0,05), что
соответствовало выраженной реак
ции гиперплазии внутренней обо
лочки сосудов.
Не выявлена достоверная корре
ляционная зависимость между уров
нем СРП и толщиной КИМ в сроки
наблюдения до 30 сут после рекон
струкции (р > 0,05). Некоторые ис
следователи указывают, что концен
трация СРП в комплексе с уровнем
интерлейкинов (ИЛ—6, ИЛ—8) от
ражает степень воспалительного от
вета и прямо зависит от выраженно
сти гиперплазии внутренней обо
лочки сосудов у пациентов при ише
мической болезни сердца [10, 12].
Однако современные воззрения на
проблему предполагают иное мне
ние. Во—первых, реакции реперфу
зии на "включение" большого мы
шечного массива оперированной
НК сопровождаются активацией си
стемного воспалительного ответа в
течение 12 — 21 сут, увеличением
содержания СРП с 1—х суток после
операции. Это положение нивели
рует специфичность СРП в качестве
маркера [7]. Во—вторых, исходное
состояние критической ишемии
тканей НК является потенциальным
пусковым механизмом реакций сис
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темного воспалительного ответа,
что, в свою очередь, повышает чув
ствительность СРП в качестве теста,
но снижает его специфичность [13,
14].
Современные представления по
проблеме иммуновоспалительного
ответа на повреждение эндотели
альной системы касаются исследо
вания миграционных свойств имму
нокомпетентных клеток с помощью
молекул адгезии (VCAM, ICAM), про
лиферативных — с помощью факто
ров роста, активизирующих синтез
фибробластов (основной фактор,
трансформирующий фактор роста,
тромбоцитарный фактор роста фи
бробластов) [6]. Несмотря на это, в
клинических исследованиях суще
ствует достаточно противоречий,
некоторые ученые при изучении
миграционных свойств клеток мак
рофагальной природы отдают пред
почтение короткоживущим марке
рам адгезии (селектинам, интегри
нам), другие — маркерам с продол
женным (до 3 — 5 сут) метаболиз
мом (кадгерины, иммуноглобули
ны) [2]. Эти подходы имеют принци
пиальное значение из—за различия
точек приложения и, как следствие,
разной степени корреляции с фак
торами роста фибробластов.

В работе мы использовали ICAM
в качестве теста для оценки мигра
ционных возможностей мононук
леаров и ГМК. Установлено, что
ICAM коррелирует как с адгезией
нейтрофильных гранулоцитов, мак
рофагов, "пенистых" клеток до обра
зования "эндотелиальных ворот",
так и со степенью миграции ГМК че
рез дефекты во внутренней эласти
ческой мембране. Эти интеграцион
ные свойства ICAM уникальны, что
во многом облегчило дальнейшие
исследования молекулярных биоло
гов [3]. Так, перспективным является
направление изучения взаимосвязи
между адгезией иммунокомпетент
ных клеток к эндотелию и активаци
ей протеолитических ферментов
макрофагами вплоть до лизиса об
ширных участков эндотелиальной
выстилки [3,15].
Прикладное значение нашего
исследования в том, что установле
на возможность, во—первых, опре
делить предикторы возникновения
гиперэргической реакции воспали
тельного ответа уже в первые 3 сут
после реконструкции; во—вторых, в
первые месяцы после операции вы
явить метаболические изменения
маркера гиперплазии неоинтимы
еще на этапе до появления выражен

ных структурных изменений — по
состоянию КИМ.

ВЫВОДЫ
1. Плестазол (200 мг/сут) облада
ет свойством уменьшать скорость
миграции ГМК у больных после ре
конструктивных операций на арте
риях НК, благодаря воздействию на
факторы адгезии, в частности, ICAM.
2. Работа представляет клиничес
кий интерес благодаря выявленным
особенностям течения процессов
гиперплазии неоинтимы у опериро
ванных больных. Определение со
держания провоспалительных мар
керов позволило у 8 (13,3%) боль
ных выявить выраженную гипер
плазию неоинтимы в сроки до 3 мес
после вмешательства в условиях
компенсации показателей липидно
го спектра.
3. Необходимо продолжить ис
следования в целях определения ме
таболических предикторов гипер
плазии неоинтимы для обоснова
ния хирургической тактики у боль
ных при многоуровневом пораже
нии артерий.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ
СТЕРНОТОМНОГО ДОСТУПА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ
ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
В. В. Бойко, Ю. В. Иванова, Д. В. Васильев, Я. В. Шафер, Е. В. Мушенко
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков,
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TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF COMPLICATIONS
OF THE STERNOTOMY ACCESS IN THORACIC OPERATIONS
V. V. Boyko, Yu. V. Ivanova, D. V. Vasilyev, Ya. V. Shafer, Е. V. Mushenko
Institute of General and Urgent Surgery named after V. T. Zaytsev, Kharkov,
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
последние десятилетия в
связи с внедрением в хирур
гическую практику новых
медицинских технологий,
увеличением частоты выполнения
кардиоторакальных оперативных
вмешательств значительно увеличи
лось число операций на органах
средостения. Из всех оперативных
доступов наиболее распространен
ным является срединная стерното
мия (ССТ), с помощью которой
можно широко раскрыть все отделы
сердца, оперировать на магистраль
ных сосудах, трахее, свободно ма
нипулировать и проводить исследо
вания во время операции [1, 2].
По данным мировой литературы,
частота послеоперационных ос
ложнений после ССТ — несостоя
тельности швов грудины, острого
медиастинита и остеомиелита (ОМ)
грудины и ребер — составляет 0,4 —
6,0%. При этом в группе риска (12 —
20% больных) летальность при воз
никновении послеоперационного
медиастинита составляет 14 — 47%.
Инфицирование мягких тканей и
костных компонентов грудной
стенки характеризуется местным
гнойным воспалением, склонным к
распространению, хроническим те
чением и частыми рецидивами, что
обусловливает
инвалидизацию
больных [3 — 15].
Послеоперационный стерноме
диастинит (СМ) — это инфекцион
ное осложнение, возникающее по
сле рассечения грудины, с вовлече
нием в процесс грудины, тканей
средостения, нередко — с возникно

В
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Реферат
Обобщены данные литературы и собственный опыт лечения осложнений, возник%
ших после операций на органах грудной полости с применением стернотомного
доступа. Особое внимание уделено послеоперационному стерномедиастиниту
(СМ) — наиболее частому инфекционному осложнению. Представлены меропри%
ятия по профилактике СМ, методы его диагностики и лечения.
Ключевые слова: операции на органах грудной полости; срединная стерното%
мия; осложнения; лечение.

Abstract
Literature data and own experience of the treatment complications, occurring after tho%
racic operations, using sternotomy access, were presented. Special attention was
drawn to postoperative sternomediastinitis — most frequent infectious complication.
Measures for the sternomediastinitis prophylaxis, methods of its diagnosis and treat%
ment were presented.
Keywords: thoracic operations; median sternotomy; complications; treatment.

вением диастаза и нестабильности
грудины, поверхностных мягких
тканей или без такового [3, 12].
По данным исследователей, ОМ
ребер и грудины занимает одно из
ведущих мест в структуре ОМ у
взрослого населения [16].
Организация Center for Disease
Control and Prevention предлагает
подразделять инфекционные ос
ложнения стернотомной раны (SWI
— sternal wound infection) на две
группы: поверхностные, с пораже
нием кожи и подкожной основы, и
глубокие, с возникновением ОМ
грудины в сочетании с инфициро
ванием ретростернального прост
ранства или без такого.
На основании собственного
опыта и данных современной лите
ратуры представлены особенности
лечения СМ как наиболее тяжелого
осложнения ССТ.
Целью исследования было опре
деление объема диагностических

мероприятий для раннего выявле
ния осложнений у пациентов после
ССТ для предотвращения тяжелых
осложнений и генерализации про
цесса, а также выбор оптимальной
хирургической и лечебной тактики
для оптимизации продолжительно
сти лечения и реабилитации на ос
новании анализа данных литерату
ры и собственного опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике обобщен 10—летний
опыт лечения больных, у которых
возникли осложнения после ССТ.
Всего за этот период с использова
нием стернотомного доступа опе
рированы 1980 пациентов.
У 196 (9,9%) больных по поводу
ранних послеоперационных ослож
нений выполнена рестернотомия.
Поверхностные SWI с поражением
кожи и подкожной основы диагнос
тированы у 119 (6%) больных, СМ
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диагностирован у 6 пациентов, из
них 3 (0,15%) — оперированы в на
шей клинике, 3 — переведены из
других стационаров.
В практике мы используем клас
сификацию R. El Oakley, J. E. Wright
(1996), которая предусматривает
анализ сроков появления осложне
ния, наличие факторов риска, неэф
фективных попыток хирургическо
го лечения [17].
Правильная
предварительная
оценка факторов риска — это путь к
минимизации частоты и выражен
ности осложнений заживления
стернотомной раны. Возникнове
ние осложнений после ССТ многие
авторы описывают у пациентов, ко
торых до операции относили в
"группу риска" [11, 18]. Факторы рис
ка возможных осложнений после
ССТ разделяют на дооперационные,
зависящие от исходных клиничес
ких характеристик больных; интра
операционные, касающиеся осо
бенностей выполнения различных
этапов хирургического вмешатель
ства и интраоперационных ослож
нений; послеоперационные, вклю
чающие послеоперационные ос
ложнения и особенности течения
послеоперационного периода.
Дооперационными факторами
риска являются пол пациента, пожи
лой возраст, хроническое наруше
ние обмена веществ (ожирение, са
харный диабет), обострение хрони
ческих заболеваний легких, реналь
ная дисфункция, иммунодефицит
ное состояние, длительное приме
нение лекарственных средств, сни
жающих свертываемость крови, сте
роидных гормонов, препаратов для
комплексного лечения гипертони
ческой болезни, остеопороз, куре
ние, необходимость выполнения
повторной стернотомии [1, 3, 19 —
24].
Интраоперационными фактора
ми риска являются значительная
кровопотеря, продолжительность
операции, длительность искусст
венного кровообращения, компрес
сия в зоне операционной раны,
применение монополярной элект
рохирургической технологии, ис
пользование внутренней грудной
артерии (ВГА) для коронарного

шунтирования с последующей ише
мией переднего шва грудины, била
теральное выделение ВГА, большие
размеры раны, способ рассечения
грудины, перелом грудины ранорас
ширителем, методики ее зашивания
и фиксации, тип шовного материа
ла. Выделяют также риск возникно
вения воспалительного процесса
при образовании гематом, являю
щихся "инкубатором" для микроор
ганизмов. Кроме того, в литературе
есть указания об образовании гра
нулем в области шва грудины при
использовании медицинского воска
[3, 7, 14, 15, 25 — 33].
Послеоперационными фактора
ми риска являются рестернотомия,
продолжительная искусственная
вентиляция легких, непрямой мас
саж сердца, синдром низкого сер
дечного выброса после первой опе
рации, респираторный дистресс—
синдром, иммунодепрессия, деком
пенсация хронических заболева
ний, анемия после первой опера
ции, послеоперационное кровоте
чение и образование гематомы в за
грудинной клетчатке, полости пери
карда и клетчатке средостения, не
стабильность грудины, ишемия тка
ней грудины, нарушения фиксации
грудины, разрыв или прорезывание
швов грудины, расхождение отлом
ков грудины во вресмя наружного
массажа сердца, инородные тела,
неправильное ведение больного по
сле операции [3, 34, 35].
Мероприятия по профилактике
осложнений следует проводить на
всех этапах лечения. Рекомендован
ные мероприятия по предопераци
онной профилактике инфекцион
ных осложнений.
1. Санация очагов хронической
инфекции (осмотр ЛОР—врача, сто
матолога, уролога, гинеколога, об
щего хирурга).
2. Компенсация сопутствующих
соматических заболеваний.
3. Комплекс гигиенических ме
роприятий (мытье с мылом накану
не операции, смена постельного и
нательного белья, гигиена полости
рта, ротовой и носовой части глот
ки, использование триммера для
удаления волосяного покрова в зоне
операционного поля).
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4. Разъяснительная беседа с боль
ным о поведении и режиме после
операции.
5. Антибиотикопрофилактика в
предоперационном периоде: внут
ривенно цефазолин 2 г, или амокси
циллин/клавуланат 1,2 г, или цефу
роксим 1,5 г. При аллергической ре
акции на пенициллины — внутри
венно клиндамицин 0,9 г (в стацио
нарах, где редко выявляют MRSA)
или ванкомицин 15 мг/кг (в стацио
нарах, где часто выявляют MRSA).
Антибактериальный препарат вво
дят однократно, за 30 — 40 мин до
выполнения разреза.
6. Анестезиологические меро
приятия: обработку поля перед уста
новкой катетеров осуществляют
троекратно с применением 2% рас
твора хлоргексидина на спиртовой
основе. Не использовать йодсодер
жащие растворы и их заменители.
Меры интраоперационной про
филактики.
1. Антибиотикопрофилактика —
повторное введение дозы антибио
тика при длительности операции
более 2 периодов полувыведения
препарата, выбранного для профи
лактики.
2. Хирургические профилакти
ческие мероприятия:
 тщательная обработка опера
ционного поля;
 рассечение мягких тканей,
включая надкостницу, скальпелем;
 технически симметричное вы
полнение стернотомии;
 скелетирование ВГА;
 промывание раны и полости
перикарда теплым стерильным изо
тоническим раствором натрия хло
рида;
 раздельное дренирование пе
рикарда и ретростернального про
странства;
 исключение применения воска
для гемостаза грудины;
 стабилизация грудины путем
наложения 6 — 8 восьмиобразных
швов;
 зашивание фасциально—мы
шечного слоя отдельно (подкожную
основу не зашивают);
 наложение внутрикожного шва
с применением мононити на режу
щей игле.
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3. По возможности, выполнение
оперативных вмешательств (в ос
новном коронарного шунтирова
ния) без применения искусственно
го кровообращения (оff —pump).
Меры профилактики после опе
рации.
1. Ранняя активизация больных.
2. Ношение торакального корсе
та.
3. Компенсация сопутствующих
заболеваний (прежде всего, сахар
ного диабета).
4. Продолжение диагностичес
кого поиска соматических заболе
ваний у пациентов, оперированных
в неотложном порядке.
 своевременное удаление дрена
жей, электродов, катетеров.
 контроль водно—электролит
ного баланса.
 уход за раной (обработка, свое
временная смена повязок, снятие
швов).
 соблюдение пациентом лечеб
но—охранительного режима.
Диагностика осложнений преду
сматривает, прежде всего, выявле
ние клинических симптомов, харак
терных для раннего расхождения
шва грудины. Во время первичного
осмотра забирают раневое отделяе
мое для идентификации микрофло
ры и определения ее чувствительно
сти к антибиотикам. В дальнейшем
выполняют ЭКГ, эхокардиографию,
обзорную рентгенографию органов
грудной клетки (в двух проекциях),
фистулографию (при наличии сви
ща), контролируют функцию внеш
него дыхания. Лабораторные мето
ды диагностики включают обще
клинические анализы крови, опре
деление уровня С—реактивного
протеина, прокальцитонина. Обяза
тельно проведение ультразвукового
исследования раны, которое помо
гает определить локализацию и
форму патологического очага в
грудной стенке, выявить наличие и
расположение жидкостного компо
нента — гематом, абсцессов.
Наиболее информативным ме
тодом диагностики является мульти
спиральная компьютерная томогра
фия (МСКТ) грудной клетки. Метод
легко переносят больные, он ин
формативен в диагностике инфек
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МСКТ.
СМ. Множественные поперечные
переломы грудины.

ционно—воспалительных заболева
ний грудины и ребер (см. рисунок).
Поскольку инфекционно—воспали
тельные заболевания склонны к ре
цидивированию, применение МСКТ
целесообразно также в отдаленные
сроки после операции.
Важное значение при определе
нии тактики лечения имеет диагно
стика микрофлоры. У большинства
пациентов при бактериологичес
ком исследовании субстрата в ране
выявляют госпитальную микрофло
ру, резистентную ко многим анти
бактериальным препаратам. В каче
стве микробного агента, по данным
литературы и нашим наблюдениям,

СМ

наиболее часто выявляют золотис
тый и эпидермальный стафилококк,
синегнойную и кишечную палочку.
Часто в ране обнаруживают ассоци
ации возбудителей. При ОМ чаще
всего выявляют грибы рода Candida.
Наличие грибов рода Aspergilus
fumigatus обусловливает высокий
риск возникновения сепсиса. Ана
эробная инфекция характеризуется
особенно тяжелым течением, со
провождается выраженной инток
сикацией [4, 28, 35].
Лечение больного по поводу СМ
должно быть комплексным и муль
тидисциплинарным. Основным ме
тодом лечения воспалительных за
болеваний грудной стенки является
этапный хирургический.
Первым этапом производят хи
рургическую обработку раны с ре
визией и удалением наложенных
ранее швов, резекцией некротизи
рованных участков как костных
структур, так и мягких тканей. Во
время операции из вскрытых очагов
некроза, гнойных затеков забирают
материал для исследования микро
флоры и ее чувствительности к ан
тибактериальным препаратам. Од
ной из основных особенностей опе
рации является хирургическая об
работка раны с удалением инфици
рованных тканей блоком, в преде

Отрицательное давление
100 %120 мм вод. ст.
Объем отделяемого
Физические свойства губки

Бактериологическое
исследование отделяемого
Некрэктомия
Санация
Гемостаз
Антибактериальная терапия

Замена через 48 %72 ч
Бактериологическое
исследование отделяемого
Санация
Гемостаз

Реконструктивная операция

Рост грануляций
Отрицательный результат
бактериологического
исследования
Отсутствие SIRS
Нормопротеинемия

Алгоритм VAC%терапии СМ.
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лах непораженных тканей, посколь
ку при инфицировании раны невоз
можно осуществить экономную ре
зекцию. Все попытки местной обра
ботки раны, сохранение даже не
больших костных фрагментов с
признаками деструкции чреваты
возникновением рецидива заболе
вания.
Вторым этапом хирургического
лечения СМ является проведение ва
куумной аспирационной терапии
(VAC — Vacuum—assisted closure) ли
бо перевязок с применением мазей.
При наличии технических возмож
ностей предпочтение отдают мето
ду VAC—терапии, алгоритм которой
представлен на схеме.
Особенности VAC—терапии при
СМ.
 мобилизация ретростерналь
ного пространства (переднего сре
достения) латерально на 3—4 см от
краев резецированных костных
фрагментов;
 наложение неадгезивных пере
вязочных сетчатых материалов на
дно раны (миокард, магистральные
сосуды, шунты);
 обязательное укладывание губ
ки в переднее средостение на шири
ну мобилизованного пространства
в целях исключения контакта кост
ных фрагментов со структурами
сердца;
 дренаж, установленный через
контрапертуру, не должен контакти
ровать с периметром раны.
Местное лечение с применением
мазей осуществляли в зависимости
от фазы раневого процесса.
В клинике при возникновении
осложнений ССТ в комплексе лече
ния широко применяли методику
наружного СВЧ облучения ран.
Стартовая антибактериальная
терапия (до получения результатов

бактериологического исследования
с учетом наиболее частых возбуди
телей): эртапенем 1 г 1 раз в сутки
или пиперациллин/тазобактам 4,5 г
4 раза в сутки; при высокой вероят
ности MRSA (10 — 15%) — дополни
тельное введение ванкомицина, ли
незолида или тейкопланина. При
высокой вероятности ESBL—проду
центов использовали карбапенемы
или тигециклин.
Последующую коррекцию анти
бактериальной терапии проводили
в соответствии с результатами бак
териологического исследования и
определения чувствительности воз
будителей к антибиотикам. Местное
лечение корригировали в соответ
ствии с результатами бактериологи
ческого исследования раневого от
деляемого, которое забирали во вре
мя каждой перевязки — при исполь
зовании VAC —терапии или через
каждые 3 сут — при использовании
мазей. У 2 пациентов при СМ назна
чали меропенем, у 1 — меропенем в
сочетании с линезолидом, у 2 — с
ванкомицином, у 1 — с тейкоплани
ном. У всех достигнут положитель
ный клинический и бактериологи
ческий эффект, смена режима анти
бактериальной терапии не потребо
валась.
Третьим этапом лечения выпол
няли операцию в целях устранения
дефекта передней грудной стенки
(пластический этап). В настоящее
время используют такие варианты
реконструктивных операций:
 реостеосинтез грудины с нало
жением стандартного шва стальной
лигатурой или с применением со
временных имплантов и фиксирую
щих систем ZipFix, монофиламент
ной нити, имплантов из металла и
др;

 пластика с использованием мы
шечного лоскута, взятого из боль
шой и малой грудных мышц, пря
мой мышцы живота, широчайшей
мышцы спины;
 пластика прядью большого
сальника, при избыточном объеме
сальника возможна частичная ре
зекция его пряди для создания
трансплантата необходимой вели
чины.

ВЫВОДЫ
1. При установлении диагноза
послеоперационного СМ хирурги
ческое лечение должно быть прове
дено в максимально ранние сроки.
2. Оперативное вмешательство
следует выполнять после устране
ния коагулопатии.
3. Хирургическую обработку ра
ны необходимо осуществлять в ус
ловиях адекватного обезболивания.
4. Из раны необходимо полно
стью удалить нефиксированные от
ломки ребер и грудины.
5. При вакуумном лечении раны
сердце перед укладкой губки следует
отграничить неадгезивным сетча
тым перевязочным материалом.
6. Реконструктивную операцию
выполняют только при условии со
блюдения всех необходимых крите
риев.
7. Пациентам, которым произве
ден реостеосинтез грудины либо ре
зекционно—пластическая операция
на грудине, следует строго ограни
чивать физическую нагрузку в тече
ние 6 мес.
8. В дальнейшем необходимо ле
чение сопутствующих заболеваний
в соответствии с рекомендациями
смежных специалистов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОАССИСТИРОВАННОЙ РЕЗЕКЦИИ
ЛЕГКОГО ПО ПОВОДУ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Н. С. Опанасенко, А. Э. Кшановский, А. В. Терешкович, Б. Н. Коник, Л. И. Леванда
Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского НАМН Украины, г. Киев

VIDEO—ASSISTED PULMONARY RESECTION APPLICATION
FOR PULMONARY TUBERCULOSIS
N. S. Opanasenko, А. E. Кshanovskiy, А. V. Теreshkovich, B. N. Konik, L. I. Levanda
National Institute of Phthysiatry and Pulmonology named after F. G. Yanovskiy, Kiev
овременный этап развития
хирургии характеризуется
более частым выполнением
миниинвазивных опера
тивных вмешательств. Использова
ние видеотехнологий в медицин
ской практике позволяет значитель
но улучшить диагностику и лечение
многих заболеваний с наименьшей
травмой для пациентов, а также
уменьшить продолжительность их
лечения в стационаре [1 — 4]. Таким
миниинвазивным вмешательством
является VATS—резекция легкого. В
прошлом столетии резекцию доли
или сегмента легкого выполняли
лишь с применением торакотомно
го доступа, что обусловливало зна
чительный травматизм хирургичес
кого вмешательства и продолжи
тельную реабилитацию больного
после операции [5, 6]. Внедрение в
клиническую практику видеотора
коскопических методик способст
вовало разработке новых способов
миниинвазивных хирургических
вмешательств в торакальной хирур
гии [7]. Однако часто многие ученые
оценивают методику лишь на осно
вании небольшого числа наблюде
ний, что обусловливает неоднознач
ное отношение торакальных хирур
гов к VATS—резекции легкого. Оче
видно, VATS—резекция легкого, на
ряду с небольшим травматизмом,
является сложным в техническом
плане хирургическим вмешательст
вом; необходимо дополнительное
изучение как методики выполнения
операции, так и основных показа
ний и противопоказаний к ее при
менению. Преимуществами VATS—
резекции по сравнению с классиче
ской открытой торакотомией явля
ются:

С

Реферат
Представлены результаты применения видеоассистированной (video—assisted
thoracic surgery — VATS) резекции легких у 63 пациентов по поводу туберкулеза
легких в период с 2008 по 2016 г. Типичная лобэктомия произведена 28 (44,4%)
больным, пульмонэктомия — 1 (1,6%), нижняя билобэктомия — 1 (1,6%), комби%
нированная резекция верхней доли и СVI сегмента — 1 (1,6%), типичная сегмен%
тэктомия — 23 (36,5%), атипичная — 9 (14,3%). Интраоперационные осложнения
возникли у 4 (6,3%) больных, послеоперационные — у 8 (12,7%). Общая эффек%
тивность выполнения VATS—резекции легких составила 98,4%. VATS—резекция
легких является малотравматичным и перспективным методом лечения. Для вы%
полнения такого вмешательства требуется тщательный отбор пациентов.
Ключевые слова: туберкулез легких; хирургическое лечение; видеоассистиро%
ванная резекция легкого.

Abstract
Results of application of video—assisted (video—assisted thoracic surgery — VATS)
pulmonary resection for pulmonary tuberculosis in 63 patients in 2008 — 2016 yrs were
analyzed. Тypical lobectomy was done in 28 (44.4%) patients, pulmonectomy — in 1
(1.6%), lower bilobectomy — in 1 (1.6%), combined resection of upper lobe and the СVI
segment — in 1 (1.6%), typical segmentectomy — in 23 (36.5%), аtypical one — in 9
(14.3%). Intraoperative complications have occurred in 4 (6.3%) patients, and postop%
erative — in 8 (12.7%). Total efficacy of performance of pulmonary VATS—resection
have constituted 98.4%. VATS—pulmonary resection is a miniinvasive and perspective
treatment procedure. Meticulous selection of patients is needed for such intervention
be applied.
Keywords: pulmonary tuberculosis; surgical treatment; video—assisted pulmonary
resection.

— значительно меньший травма
тизм оперативного вмешательства
(миниторакотомный разрез длиной
5 — 8 см);
— меньше период пребывания
больного в реанимационном отде
лении, уменьшение длительности
лечения больного в стационаре по
сле операции;
— меньшая потребность в ана
лгезии после операции, в том числе
наркотических аналгетиках, что
обусловливает раннюю мобилиза
цию пациента и ускоряет его пол
ную реабилитацию;
— расширение показаний к опе
ративному вмешательству у пациен
тов пожилого возраста и больных с
ограниченными витальными функ
циями;
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— незначительный косметичес
кий дефект.
Наряду с преимуществами, ви
деоторакоскопические вмешатель
ства имеют ряд недостатков:
— недостаточный контроль зо
ны оперативного вмешательства
(эффективность вмешательства во
многом зависит от степени коллап
са легкого);
— невозможность полноценной
пальпаторной оценки состояния
органов грудной полости;
— недостаточная эффектив
ность методики при выраженном
спаечном процессе в плевральной
полости;
— техническая сложность вы
полнения полноценной медиасти
нальной лимфодиссекции;
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— необходимость использова
ния дорогостоящих расходных ма
териалов.
В отношении техники выполне
ния VATS—резекции легких при ту
беркулезе, такое оперативное вме
шательство требует досконального
знания анатомии, оно технически
сложно при наличии значительного
спаечного процесса в области кор
ня легкого, требует сосредоточен
ности и полноты работы всей хи
рургической бригады. Существен
ным моментом при выполнении
VATS—резекции легкого является
умение хирурга своевременно оп
ределить необходимость конверсии
в торакотомию до возникновения
интраоперационных осложнений
[8].
Цель исследования: обобщить
собственный опыт выполнения
VATS—резекции легких у пациентов
по поводу туберкулеза легких в пе
риод с 2008 по 2016 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В отделении торакальной хирур
гии и инвазивных методов диагнос
тики VATS—резекция легкого вы
полнена у 63 больных по поводу ту
беркулеза легких. Внедрение VATS—
резекции легкого в клинике прошло
этапы от абсолютного негативизма
до положительных отзывов специа
листов разного профиля.
Типичная
VATS—лобэктомия
произведена 28 (44,4%) больным,
пульмонектомия — 1 (1,6%), нижняя
билобэктомия — 1 (1,6%), комбини
рованная резекция нижней доли и
СVI сегмента — 1 (1,6%), типичная
сегментэктомия — 23 (36,5%), ати
пичная — 9 (14,3%). Мужчин было 30
(47,6%), женщин — 33 (52,4%). Воз
раст больных в среднем (28,2 ± 6,2)
года. Из сопутствующих заболева
ний сахарный диабет диагностиро
ван у 11 (17,5%) пациентов, гиперто
ническая болезнь — у 8 (12,7%), ви
русный гепатит В или С — у 7
(11,1%), токсический медикаментоз
ный гепатит — у 6 (9,5%). Всем боль
ным проведены общеклинические
лабораторные исследования, спи
ральная компьютерная томография
органов грудной полости, электро
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кардиография и эхокардиография,
анализ кислотно—основного состо
яния крови и газов крови методом
Аструпа, цитологическое и гистоло
гическое исследования операцион
ного материала, микроскопическое
и бактериологическое исследова
ния мокроты, а также определение
чувствительности микобактерий ту
беркулеза к противотуберкулезным
препаратам.
Для оценки состояния плевраль
ной полости у пациентов накануне
или в день операции создавали ис
кусственный пневмоторакс на сто
роне поражения, обязательно про
водили рентгенографию грудной
клетки в двух проекциях или муль
тиспиральную компьютерную то
мографию. Это позволяло визуали
зировать спайки в плевральной по
лости, при выраженном спаечном
процессе VATS—резекцию пациен
там не выполняли.
Оперативное вмешательство на
чинали с разреза мягких тканей
грудной стенки длиной до 2 см на
глубину до париетальной плевры,
пальцем проникали в плевральную
полость и частично разделяли плев
ральные сращения (при их нали
чии). Затем устанавливали первый
торакопорт с видеокамерой и опре
деляли место выполнения минито
ракотомии. Длина миниторакотом
ного разреза не более 8 см. Под кон
тролем видеоторакоскопа проводи
ли манипуляции в глубине операци
онной раны в соответствии с обще
принятыми правилами торакальной
хирургии. Особенностью было
лишь то, что хирург не мог погру
зить в плевральную полость ладонь
из—за небольших размеров опера
ционной раны. В некоторых ситуа
циях использовали ранорасшири
тель. При лобэктомии и типичной
резекции сегментов легких раздель
но обрабатывали все элементы кор
ня резецированного легкого. Ин
траоперационно выполняли меха
ническую френикотрипсию. Опера
тивное вмешательство завершали
послойным зашиванием минитора
котомной раны. Обязательным эле
ментом операции был заключитель
ный контроль гемостаза в зоне то
ракотомной раны со стороны плев

ральной полости через один из то
ракопортов. После операции актив
но создавали искусственный пнев
моперитонеум.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение оперированных
пациентов в зависимости от объема
оперативного вмешательства и вида
туберкулезного процесса представ
лено в табл. 1, 2.
У 61 (96,8%) больного VATS—ре
зекцию выполняли с использовани
ем бронхиальной интубации кон
тралатерального легкого, что позво
ляло свободно манипулировать в
плевральной полости без значи
тельного риска повреждения парен
химы легкого и органов средосте
ния.
У 36 (57,1%) пациентов, опери
рованных с применением миниин
вазивного метода, диагностирован
умеренно выраженный спаечный
процесс.
Интраоперационные осложне
ния возникли у 4 (6,3%) пациентов. У
2 (3,2%) из них при выполнении
VATS—резекции верхней доли лево
го легкого повреждена сегментар
ная артерия. Объем кровопотери
составил соответственно 1200 и 800
мл. У одного больного проведена
конверсия в широкую торакотомию
с остановкой кровотечения, у вто
рого — кровотечение удалось оста
новить и завершить лобэктомию ви
деоассистированным методом. В
обоих наблюдениях оперативные
вмешательства осуществляли по по
воду фиброзно—кавернозного ту
беркулеза легких, осложнения были
обусловлены спаечным процессом в
плевральной полости и фиброзны
ми изменениями корня легкого.
У 2 (3,2%) пациентов обнаружен
надрыв паренхимы легкого вследст
вие технически сложного пневмо
лиза. Дефекты легкого зашиты с
применением обвивного беспре
рывного шва; после операции при
знаки ненадежного аэростаза не на
блюдали.
Течение послеоперационного
периода у большинства больных без
осложнений. Ранняя мобилизация
предпринята у 50 (79,4%) больных,
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они переведены из реанимацион
ного отделения в сроки до 3 сут по
сле операции. Наркотические ана
лгетики применены у 44 (69,8%)
больных, продолжительность обез
боливания менее 3 сут.
В группе наблюдения у 3 (4,8%)
больных туберкулез легких сочетал
ся с тяжелым сахарным диабетом I
типа в стадии субкомпенсации. У
всех после проведения курса предо
перационной подготовки выполне
на миниторакотомия с видеопод
держкой. Произведены верхняя ло
бэктомия справа, нижняя лобэкто
мия слева и типичная резекция СVI
сегмента слева. Течение послеопе
рационного периода у этих пациен
тов без признаков декомпенсации
сахарного диабета. Это можно объ
яснить слабо выраженным болевым
синдромом после операции с незна

àáñ.

%

35
17
10
1

55,5
27,0
15,9
1,6

чительной реакцией контринсуляр
ных гормонов.
Послеоперационные осложне
ния возникли у 8 (12,7%) пациентов.
У 2 (3,2%) пациентов отмечено за
поздалое расправление опериро
ванного легкого, что потребовало
подключения дренажей к системе
активной аспирации, выполнения
санационной бронхоскопии, введе
ния в плевральную полость препа
ратов для плевродеза в целях закры
тия дефекта паренхимы легкого. У 2
(3,2%) больных возникло нагноение
операционной раны, у одного из
них после вскрытия и очищения
гнойника наложены вторичные
швы, у одного — рана зажила вто
ричным натяжением. У 1 (1,6%) па
циента после выполнения VATS
нижней лобэктомии слева на 3—и
сутки обнаружен свободный плев
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ральный выпот на стороне опера
ции, что потребовало дополнитель
ного дренирования плевральной
полости. У 2 (3,2%) пациенток после
нижней лобэктомии справа и ниж
ней лобэктомии слева возникла то
чечная (диаметром 0,5 — 1 мм) не
состоятельность швов культи ниж
недолевого бронха с формировани
ем остаточной плевральной полос
ти через 3 и 5 мес после операции.
Помимо мультирезистентного ту
беркулеза легких, у этих пациенток
до операции диагностирован тубер
кулез бронхиального дерева, кото
рый тяжело поддавался консерва
тивной терапии и регрессировал
лишь через 10 и 5 мес лечения. У од
ной из них после операции возник
ла двусторонняя внутрибольничная
пневмония с абсцедированием. Ос
ложнение устранено через 7 сут пу
тем применения дорипенема. Сле
дует отметить, что большинство ин
тра— и послеоперационных ослож
нений возникли в период внедре
ния методики. Общая эффектив
ность выполнения VATS—резекции
легких составила 98,4%. У 1 (1,6%)
больного, которому произведена
видеоассистированная верхняя ло
бэктомия справа по поводу фиброз
но—кавернозного туберкулеза, че
рез 2 мес лечения в стационаре воз
никло обострение туберкулезного
процесса в оперированном легком.
Именно у этого пациента потребо
валась конверсия в торакотомию
после повреждения сегментарной
артерии. После операции больному
проводили гемотрансфузию, интен
сивную антибактериальную тера
пию. Пациент выписан для дальней
шего лечения в противотуберкулез
ном диспансере по месту жительст
ва.
Полученные результаты корре
лируют с данными других авторов
[9], которые выполнили VATS—ре
зекцию легкого у 505 больных, эф
фективность оперативного вмеша
тельства составила 98,6%. Другие ис
следователи сообщают о частоте ос
ложнений после выполнения видео
ассистированной резекции легкого
3,6% [10]. В отделении торакальной
хирургии Национального универ
ситета Тайваня изучена роль VATS—
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43
резекции в лечении больных тубер
кулезом легких. В сроки 5 лет VATS
резекция легких произведена 123
больным, у 63 (51,2%) из них она
благополучно завершилась, у 60
(48,8%) — потребовалась конверсия
в торакотомию. В нашем исследова
нии лишь у одного больного VATS—
резекция трансформирована в то
ракотомию, поскольку мы отбирали
пациентов по строгим критериям.
Специалисты клиники из юго—вос
точной Азии сообщают, что такое
миниинвазивное вмешательство ис
пользуют для выполнения клино
видной резекции легкого, приведе

ны его преимущества по сравнению
с классической торакотомной ре
зекцией [11]. При хирургическом
лечении 53 больных по поводу ту
беркуломы легкого путем VATS—ре
зекции авторы подчеркивают важ
ность проведения после операции
антимикобактериальной терапии
[12]. Послеоперационные осложне
ния возникли у 4 (7,5%) больных,
что сопоставимо с полученными на
ми результатами.
Таким образом, VATS—резекция
легкого является малотравматич
ным и перспективным методом ле
чения. При туберкулезе легких ее

можно рассматривать как альтерна
тиву классической торакотомии.
Использование метода ограничено
при выраженном фиброзе корня
легкого вследствие продолжитель
ного воспалительного процесса и
длительного медикаментозного ле
чения. Переоценка возможностей
VATS—резекции легких чревата сни
жением эффективности лечения
больных туберкулезом. Поэтому не
обходим строго дифференцирован
ный отбор пациентов для такого
миниинвазивного вмешательства.
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ПРИ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
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IS IT NECESSARY TO PERFORM A CENTRAL
LYMPHODISSECTION IN HIGHLY DIFFERENTIATED
MICROCARCINOMA OF THYROID GLAND?
S. N. Zavgorodniy, М. B. Danilyuk, А. I. Rylov, О. S. Dolya
Municipal Clinical Hospital of Emergent and Ambulant Aid, Zaporozhye,
Zaporozhye State Medical University

В

ысокодифференцирован
ный рак ЩЖ — наиболее
часто выявляемое онколо
гическое заболевание орга
нов эндокринной системы. За по
следние 10 лет заболеваемость ра
ком ЩЖ увеличилась более чем
вдвое, в некоторых регионах — до
300% [1, 2].
Эффективность лечения и прогноз
заболевания зависят не только от
распространенности процесса, но и
гистологического варианта рака
ЩЖ.
Микрокарцинома ЩЖ является
специфической подгруппой рака со
всеми его гистологическими при
знаками, диаметром менее 10 мм.
Первое упоминание о микрокарци
номе ЩЖ относится к 1927 г., когда
была описана солидная неинкапсу
лированная, медленно растущая
опухоль у больных узловым зобом,
диаметром менее 10 мм. ВОЗ опре
деляет папиллярную микрокарци
ному ЩЖ как папиллярный рак диа
метром 10 мм и менее. Многие авто
ры включают в эту группу фоллику
лярный и медуллярный типы. Лими
тирующим размером, при котором
опухоль считают микрокарцино
мой, является 10 либо 15 мм.
Основной путь метастазирова
ния папиллярного рака ЩЖ — лим
фогенный. Общая частота метаста
тического поражения шейных ЛУ
при папиллярном раке ЩЖ состав
ляет от 17 до 70% [1 — 3].

Реферат
Изучена частота метастазирования высокодифференцированной микрокарцино%
мы (ВМ) щитовидной железы (ЩЖ) в центральную (6—ю) группу лимфатических
узлов (ЛУ) шеи. За период с 2013 по 2015 г. в клинике оперированы 62 больных по
поводу первичной микрокарциномы ЩЖ. В соответствии с классификацией TNM
(UICC, AJCC, 2009), папиллярный рак в стадии T1aN0M0 диагностирован у 35
(56,5%) больных, T1aN1M0 — у 22 (35,5%); фолликулярный рак в стадии T1aN0M0
— у 2 (3,2%); папиллярный рак, фолликулярный вариант в стадии T1aN1M0 — у 2
(3,2%); фолликулярный рак, папиллярный вариант в стадии T1aN0M0 — у 1
(1,6%). У 8 (12,9%) пациентов выявлено внутриорганное мультифокальное мета%
стазирование в контралатеральную долю ЩЖ. По данным морфологического ис%
следования удаленных препаратов, у 24 (38,7%) больных обнаружены метастазы
в ЛУ 6—й группы. У 4 (16,7%) пациентов, которым произведена латеральная лим%
фодиссекция шеи, обнаружены метастазы во 2 — 5—й группах ЛУ на стороне по%
ражения ЩЖ.
Ключевые слова: рак щитовидной железы; высокодифференцированная микро%
карцинома; метастазы в лимфатических узлах; лимфодиссекция.

Abstract
The rate of the highly differentiated thyroid microcarcinoma methastasizing in central
(6th) group of cervical lymph nodes was studied. In the clinic in 2013 — 2015 yrs 62
patients were operated for primary thyroid microcarcinoma. In accordance to TNM
(UICC, AJCC, 2009) classification, papillary cancer in stage T1aN0M0 was diagnosed
in 35 (56.5%) patients, T1aN1M0 — in 22 (35.5%); follicular cancer stage T1aN0M0 —
in 2 (3.2%); papillary cancer, follicular variant in stage T1aN1M0 — in 2 (3.2%); follicu%
lar cancer, papillary variant in stage T1aN0M0 — in 1 (1.6%). In 8 (12.9%) patients
intraorgan multifocal metastasizing into contralateral thyroid lobe was revealed. In
accordance to morphological investigation date of the excised samples, in 24 (38.7%)
patients the metastases into the 6th group lymph nodes were revealed. In 4 (16.7%)
patients, to whom lateral cervical lymphodissection was done, metastases in 2 — 5th
groups of lymph nodes on the thyroid affection side were revealed.
Keywords: thyroid gland cancer; highly differentiated microcarcinoma; metastases in
lymph nodes; lymphodissection.

Начиная с шестой редакции
классификации TNM (UICC, 2002),
группа предгортанных, претрахе
альных и паратрахеальных ЛУ при
раке ЩЖ вынесена в отдельную не
парную 6—ю группу [4 — 7]. ЛУ этой
группы расценивают как коллектор
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первого этапа метастазирования
(N1a).
Сегодня закономерностям мета
стазирования в регионарные ЛУ
центральной зоны клетчатки шеи и
методикам выполнения централь
ной лимфодиссекции посвящены
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многочисленные исследования [4, 5,
7, 8].
В рекомендациях по лечению ра
ка ЩЖ европейских и американ
ских специалистов (ETA, BTA, ATA,
AACE, NCCN) предложены разные
виды оперативного лечения с вы
полнением гемитиреоидэктомии,
тиреоидэктомии (с центральной
лимфодиссекцией или без таковой)
по поводу высокодифференциро
ванной карциномы диаметром ме
нее 10 — 20 мм [1]. Однако вопрос не
решен, а данные литературы о вы
полнении лимфодиссекции носят
лишь рекомендательный характер
[2].
Учитывая важность проблемы и
разногласия ученых, мы проанали
зированы результаты оперативного
лечения больных по поводу ВМ ЩЖ
в клинике за период с 2013 по 2015 г.
Цель исследования: изучить час
тоту метастазирования ВМ ЩЖ в
центральную (6—ю) группу ЛУ шеи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2013 по 2015 г. в кли
нике оперированы 62 больных по
поводу первичной микрокарцино
мы ЩЖ. Женщин было 58 (93,5%),
мужчин — 4 (6,5%). Возраст пациен
тов в среднем (51 ± 2,51) года (табл.
1).
Следовательно, 74,2% больных
были трудоспособного возраста.
Выделена группа из 21 (33,9%)
женщины в возрасте до 45 лет с
очень низкой и низкой степенью
риска (Thyroid cancer: ESMO Clinical
Practice Guidelines for diagnosis, treat
ment and follow up, 2010), которым
не показана радиойод—терапия. В
последующем им проведены су
прессивная терапия (левотироксин)
и динамическое наблюдение в сро
ки до 5 лет.
Всем пациентам при очаговом
поражении ЩЖ проведены ультра
звуковое исследование (УЗИ) ЩЖ,
тонкоигольная аспирационная био
псия под контролем УЗИ, исследова
ние маркеров гормонов ЩЖ (тире
оглобулин, тиреотропный гормон,
тетрайодтиронин свободный, анти
тела к тиреоглобулину, антитела к
тиреопероксидазе), рентгенологи
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ческое исследование грудной клет
ки.
Операцией выбора при верифи
цированной микрокарциноме ЩЖ
была тотальная экстрафасциальная
тиреоидэктомия с удалением пред—
и паратрахеальных ЛУ 6—го лимфа
тического коллектора шеи, предтра
хеальной жировой клетчатки и
клетчатки яремной вырезки. При
выявлении во время операции уве
личенных ЛУ 6—го лимфатического
коллектора шеи проводили цитоло
гическое исследование этих узлов,
при выявлении атипичных клеток
осуществляли фасциально—фут
лярную латеральную лимфаденэк
томию (2 — 5—го лимфатических
коллекторов шеи) со стороны опу
холевого поражения ЩЖ.
Хирургическое вмешательство
на ЩЖ и лимфатическом аппарате
шеи выполняли под общим обезбо
ливанием с искусственной вентиля
цией легких, интраоперационно ви
зуализировали возвратные гортан
ные нервы и паращитовидные же
леы.
У 38 (61,3%) больных, в том числе
21 пациентки группы низкой и
очень низкой степени риска [9] при
наличии цитологических призна
ков ВМ ЩЖ, отсутствии метастази
рования в регионарные ЛУ шеи по
данным дооперационного УЗИ, тон
коигольной аспирационной био
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Èòîãî …

Òàáëèöà 2.

псии и интраоперационного цито
логического исследования ткани ЛУ
выполнена экстрафасциальная ти
реоидэктомия с профилактической
центральной лимфодиссекцией.
У 24 (38,7%) больных по поводу
ВМ ЩЖ с регионарным метастази
рованием в 6—ю группу ЛУ шеи, ве
рифицированным по данным до
операционного УЗИ или интраопе
рационной визуализации увеличен
ных пред— и паратрахеальных ЛУ с
цитологическим исследованием,
выполнена экстрафасциальная ти
реоидэктомия с центральной и ла
теральной фасциально—футлярной
лимфодиссекцией 2 — 5—й групп
лимфатических коллекторов шеи со
стороны опухолевого роста.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты оперативного лече
ния оценивали по данным морфо
логического исследования. На осно
ве анализа гистологической струк
туры, размеров опухоли, наличия
метастазов в ЛУ проводили стадиро
вание по классификации TNM (UICC
и AJCC, 2009), результаты которого
представлены в табл. 2.
Преобладали пациенты, у кото
рых диагностирована ВМ ЩЖ, зна
чительно реже выявляли высоко
дифференцированную фоллику
лярную микрокарциному и папил
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лярную микрокарциному, фоллику
лярный вариант. У 8 (12,9%) пациен
тов выявлено внутриорганное муль
тифокальное метастазирование в
контралатеральную долю ПЖ, из
них у 7 (11,3%) — при папиллярной
микрокарциноме, у 1 (1,6%) — па
пиллярной микрокарциноме, фол
ликулярном варианте.
По данным морфологического
исследования удаленных препара
тов, у 24 (38,7%) больных обнаруже
ны метастазы в ЛУ 6—й группы, у 4
(16,7%), которым выполнена лате
ральная лимфодиссекция шеи, ме
тастазы во 2 — 5—й группах ЛУ со
стороны поражения ЩЖ.
После операции у 19 (30,6%)
больных возникла транзиторная ги
покальциемия, устранена консерва
тивными средствами через 6 — 7 сут.
У 1 (1,6%) больного отмечена стой
кая гипокальциемия, что потребова
ло постоянного применения препа
ратов кальция. У 5 (8,1%) больных
выявлен парез гортани, у 4 (6,5%) из
них — односторонний, у 1 (1,6%) —
двусторонний. Пациентам назначе
ны прозерин и витамины группы В,

рекомендовано лечение у фониатра.
У всех пациентов тембр голоса вос
становлен в сроки от 3 до 6 мес по
сле операции.
После операции пациентам
группы очень низкого и низкого ри
ска проведена гормональная су
прессивная терапия (уровень тире
отропного гормона ниже 0,1
мкМЕ/мл в течение 5 лет) с кон
трольным стресс—тестом через 1
год, определением уровня тиреогло
булина и сцинтиграфией.
У 20 (32,3%) пациентов группы
низкого риска проведен один курс
тиреоидной абляции с применени
ем радиоактивного йода (131I) с по
следующей гормональной супрес
сивной терапией и достижением
уровня тиреотропного гормона ни
же 0,1 мкМЕ/мл в течение 5 лет, с оп
ределением уровня тиреоглобулина
и сцинтиграфией.
У 4 (6,4%) больных группы высо
кого риска проведено несколько
курсов тиреоидной абляции с при
менением радиоактивного йода
(131I).

Результаты исследования свиде
тельствуют, что современные ульт
развуковые и цитологические мето
ды исследования высокодифферен
цированного рака ЩЖ не позволя
ют в 100% наблюдений выявить ме
тастазы в регионарных ЛУ как до,
так и во время операции, поэтому
необходимо применение радикаль
ной хирургической тактики — вы
полнение тотальной тиреоидэкто
мии с удалением центрального лим
фатического коллектора шеи.

ВЫВОДЫ
1. Методом выбора хирургичес
кого лечения ВМ ЩЖ считаем то
тальную тиреоидэктомию.
2. Тиреоидэктомию при ВМ ЩЖ
необходимо сочетать с выполнени
ем центральной лимфодиссекции.
3. При интраоперационном вы
явлении атипичных клеток в ЛУ 6—
го лимфатического коллектора шеи
объем операции следует расширить
до латеральной фасциально—фут
лярной лимфодиссекции со сторо
ны опухолевого поражения ЩЖ.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ
РЕЦИДИВНОГО ЗОБА
О. П. Ковальов, О. М. Люлька, І. І. Нємченко, М. О. Дудченко,
М. І. Кравців, В. І. Ляховський
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

PECULIARITIES OF OPERATIVE TREATMENT
OF RECURRENT GOITER
О. P. Kovalyov, О. М. Lyuhlka, І. І. Nemchenko, М. О. Dudchenko,
М. І. Кravtsiv, V. І. Lyakhovskyi
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
ецидивний зоб (РЗ) стано
вить 4,9 — 49% в структурі за
хворювань щитоподібної за
лози (ЩЗ). В основному бага
торецидивуючий зоб виявляють у 10
— 25% пацієнтів [1], оперованих з
приводу вузлового чи багатовузло
вого нетоксичного зоба. За даними
літератури, частота РЗ в цій групі
хворих становить від 1,4 до 60% [2].
Тому, особливості хірургічного
лікування хворих з приводу РЗ дуже
важливі. Насамперед, це стосується
показань до оперативного втручан
ня, його обсягу, оперативної техніки
[3, 4].
Операції з приводу РЗ майже
завжди атипові, з високим ризиком
виникнення різних ускладнень, зок
рема, пошкодження поворотних
гортанних нервів, прищитоподіб
них залоз, трахеї.
Частота специфічних усклад
нень після повторних оперативних
втручань з приводу зоба становить
13 — 50% [5]. За даними дослідників,
транзиторний парез гортані після
повторних операцій з приводу зоба
виявляли у 9 разів частіше, ніж після
первинних операцій [6].
Метою дослідження був аналіз
оперативних втручань з приводу РЗ
за матеріалами клініки та розробка
оптимальної методики операції для
запобігання специфічних інтраопе
раційних ускладнень (пошкоджен
ня поворотних гортанних нервів та
прищитоподібних залоз).

Р

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За 15 років в хірургічній клініці
оперовані 633 хворих з приводу вуз
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Реферат
Проаналізовані результати оперативного лікування 20 хворих віком від 37 до 73
років з приводу рецидивного зоба (РЗ). Однобічний РЗ виявлений у 6 хворих,
двобічний — у 14. З метою запобігання специфічних інтраопераційних ускладнень
розроблено оригінальну методику остаточної гемі— або тиреоїдектомії. Дотри%
мання алгоритму дій під час операції з приводу РЗ дозволило запобігти пошкод%
женню поворотних гортанних нервів та прищитоподібних залоз.
Ключові слова: рецидивний зоб; остаточна гемітиреоїдектомія; остаточна ти%
реоїдектомія.

Abstract
Results of 20 patients with a recurrent goiter (RG) surgery were analyzed. All patients
were from 37 to 73 years old. One—sided RG was in 6 patients, bilateral RG — in 14.
With the purpose of specific intraoperation complications prevention the original
method of final hemi— or thyroidectomy was developed. The observance of algorithm
of actions during an operation concerning RG allows to prevent the damage of recur%
rent laryngeal nerve and parathyroid glands.
Keywords: recurrent goiter; final hemithyroidectomy; final thyroidectomy.

лового та тиреотоксичного зоба. РЗ
виник у 20 (3,2%) з них, в тому числі
18 жінок і 2 чоловіків. Вік хворих від
37 до 73 років.
Ураження однієї частки ЩЗ спос
терігали у 6 пацієнтів, обох часток —
у 14. Операції виконували під загаль
ним знеболенням. Гемітиреоїдек
томія виконана у 6 хворих, геміти
реоїдектомія, видалення перешийка
та резекція контралатеральної част
ки — у 3, остаточна тиреоїдектомія
— в 11.
За даними гістологічного дослід
ження видаленої тканини, мікро—
макрофолікулярний зоб діагносто
ваний у 10 (50%) спостереженнях,
фолікулярна аденома — у 4 (20%),
зоб Хашімото — у 4 (20%), папіляр
ний рак — у 2 (10%).
Всі хворі оперовані у плановому
порядку за розробленою нами і
впровадженою з 2010 р. в роботу
клініки оригінальною методикою,

метою якої було запобігання виник
нення специфічних ускладнень. Об
сяг оперативного втручання — оста
точна гемі— або тиреоїдектомія з
використанням екстрафасціального
доступу.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Методика виконання оператив
ного втручання включала такі етапи.
1. Двома косметично коригуючи
ми дугоподібними розрізами висіка
ли "старий" післяопераційний ру
бець з склеротично—зміненим під
шкірним прошарком.
2. Верхній та нижній шкірно—
підшкірно—фасціальні клапті за
власною методикою [7] відшарову
вали гострим шляхом (верхній — на
4 — 5 см, нижній — до рівня яремної
вирізки), реконструювали анатоміч
ні взаємовідносини між склеротич
но—рубцево—зміненими м'язовими
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структурами в операційному полі:
виділяли зі спайок внутрішні краї
груднинно—ключично—соско
подібного м'яза та рубцево—пере
роджені груднинно—щитоподібні
м'язи. Це розширювало оператив
ний простір для подальших маніпу
ляцій.
3. Відокремлювали від кукси ча
стки фіброзно—змінених прети
реоїдних м'язів. За значних фіброз
них змін м'язи пересікали. Мобілізу
вали внутрішні краї груднинно—
ключично—соскоподібних м'язів.
Передня і зовнішня поверхні кук
си ураженої частки ЩЗ запаяні у на
пластуваннях рубцево—зміненої
сполучної тканини, видалення з неї
кукси у напрямку спереду—назад
може спричинити пошкодження
внутрішньої яремної вени, нижньо
го гортанного нерва, прищито
подібних залоз. Починати мобілі
зацію частки ЩЗ з верхнього полю
су також небезпечно, оскільки най
більш часто пошкодження нижньо
го поворотного нерва відбувається
в ділянці його входження у гортань,
де його взаємовідносини з часткою
ЩЗ найбільш щільні.
4. Мобілізацію частки ЩЗ почи
нали з нижнього полюсу кукси. За
стосовуючи прецизійну техніку пре
парування тканин, потрібно досягти
незміненої ділянки капсули частки,

тобто зони, якої не торкалися під
час попередньої операції. Починаю
чи з цього рівня, анатомічні взаємо
відносини між часткою ЩЗ, пово
ротним нервом і трахеєю, як прави
ло, не порушені. Препаруючи в цій
зоні, візуалізували поворотний гор
танний нерв. Просуваючись затис
качем між незміненою поверхнею
капсули частки ЩЗ і напластування
ми фіброзної рубцево—зміненої
сполучної тканини у краніальному
напрямку, поступово й методично
відокремлювали, коагулювали і пе
ресікали запаяну з часткою ЩЗ спо
лучну тканину, візуально контролю
ючи хід нижнього поворотного гор
танного нерва до його входження у
гортань. Таким чином, повністю
мобілізували латеральну поверхню
частки ЩЗ.
Завершували гемітиреоїдекто
мію пересіченням спайок і зв'язко
вих утворень з трахеєю. Гемостаз під
час операції здійснювали шляхом
електрокоагуляції дрібних судин і
капілярів та накладанням лігатур на
більші судини (капрон № 2).
5. Поверх трахеї зшивали перед
тиреоїдні м'язи. Дренували ложе ча
стки (часток) ЩЗ хлорвініловими
трубками. Накладали шви на по
верхневий м'яз, косметичний шов
на шкіру. Від'ємний тиск у рані ство

рювали за допомогою гармошок—
відсмоктувачів.
Дренажі видаляли на 2—гу добу,
шви шкіри знімали на 4 — 5—ту до
бу.
Після операції транзиторний
гіпопаратиреоз виник в одного хво
рого. Таких ускладнень, як "хвороба
відшарованих клаптів", серома, ге
матома в ділянці операційної рани
або її нагноєння, не було. Всі післяо
пераційні рубці були фізіологічні.

ВИСНОВКИ
1. Оптимальним методом ліку
вання РЗ є хірургічний, особливо з
огляду на результати гістологічного
дослідження видалених залишків
ЩЗ (у 20% спостережень — пере
драк, у 10% — рак).
2. Основними чинниками, що ус
кладнюють виконання остаточної
тиреоїдектомії з приводу РЗ, є недо
статня реконструкція топографоа
натомічних взаємовідносин у зоні
операційної рани і неадекватний ал
горитм дій під час мобілізації "заму
рованої" у спайках ураженої кукси
ЩЗ.
3. Впровадження запропонова
ної методики операції з приводу РЗ
сприяло запобіганню специфічних
інтраопераційних ускладнень — по
шкодженню поворотних гортанних
нервів та прищитоподібних залоз.
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ОСОБЕННОСТИ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ
В ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНОГО ЛЕЖА НА СПИНЕ
А. И. Сагалевич, С. А. Возианов, Б. В. Джуран, В. В. Когут,
Ф. З. Гайсенюк, Р. В. Сергийчук
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

PECULIARITIES OF TRANSCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY
IN THE PATIENT'S POSITION LYING ON THE BACK
А. I. Sagalevich, S. А. Vozianov, B. V. Juran, V. V. Kogut, F. Z. Gaysenyuk, R. V. Sergiychuk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev
момента, когда I. Fernstrom
и B. Johansson впервые вы
полнили ЧНЛТ [1], опера
ция получила широкое рас
пространение во всем мире. В тече
ние многих лет ЧНЛТ выполняли в
положении больного только лежа
на животе. Такое положение на опе
рационном столе считали наиболее
адаптированным к чрескожным
вмешательствам на почке и верхних
мочевых путях (ВМП). При этом
возможно проведение пункции по
лостной системы почки с использо
ванием нескольких чрескожных до
ступов, не ограничен объем манипу
ляций различными инструментами,
минимальна частота осложнений [2,
3].
Однако ЧНЛТ в положении боль
ного лежа на животе имеет некото
рые недостатки. Во—первых, цисто
скопию с катетеризацией мочеточ
ника приходится выполнять в поло
жении больного лежа на спине, за
тем переворачивать его на живот,
что увеличивает продолжитель
ность операции. Во—вторых, ис
пользование такой позиции крайне
затруднительно у пациентов при
ожирении и относительно противо
показано при заболеваниях сердеч
но—сосудистой и дыхательной сис
тем [2, 4, 5].
Эти особенности явились осно
ванием для разработки в конце
90—х годов прошлого столетия тех
ники выполнения ЧНЛТ в других
положениях. Так, впервые преиму
щества ЧНЛТ в положении больного
лежа на спине обосновал G.Valdivia в
1988 г., а в 1997 г. клиника уже распо
лагала опытом выполнения 557 опе
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Реферат
За период 2014 — 2016 гг. по поводу нефролитиаза чрескожная нефролитотрип%
сия (ЧНЛТ) выполнена у 245 пациентов, из них у 228 (93,1%) — в положении лежа
на животе (1—я группа), у 17 (6,9%) — на спине (2—я группа) в связи с различны%
ми сопутствующими заболеваниями сердечно—сосудистой или дыхательной си%
стемы. Мини—ЧНЛТ выполняли под регионарной эпидуральной анестезией у 224
(91,4%) больных, под эндотрахеальным наркозом — у 21 (8,6%). При осуществле%
нии мини—ЧНЛТ в положении больного лежа на спине уменьшается продолжи%
тельность операции, имеется возможность выполнять симультанные эндоскопи%
ческие вмешательства (трансуретрально, чрескожно). Положение пациента лежа
на спине во время выполнения ЧНЛТ в комплексе с регионарной (эпидуральной)
анестезией является сравнительно безопасным методом. Гемодинамические и
респираторные параметры легко контролируемы интраоперационно, что важно
для пациентов, урологов и анестезиологов. Частота осложнений и результаты ле%
чения сопоставимы с таковыми при выполнении ЧНЛТ в стандартном положении
пациента лежа на животе.
Ключевые слова: нефролитиаз; чрескожная нефролитотрипсия; положение
больного лежа на спине; эпидуральная анестезия.

Abstract
In 2014 — 2016 yrs transcutaneous nephrolithotripsy was performed in 245 patients for
nephrolithiasis, of them in 228 (93.1%) — in position of patient lying on the abdomen
(1st group), in 17 (6.9%) — lying on the back (2nd group) because of various concur%
rent cardio—vascular and respiratory diseases present. Mini— transcutaneous nephro%
lithotripsy was performed under regional epidural anesthesia in 224 (91.4%) patients,
and under endotracheal narcosis — in 21 (8.6%). While conduction of mini— transcu%
taneous nephrolithotripsy in position of patient lying on the back the operation duration
is reducing, and it is possible to perform simultant endoscopic interventions (trans%
ureteric, transcutaneous). Position of patient lying on the back while performing tran%
scutaneous nephrolithotripsy in a complex with regional (epidural) аnesthesia consti%
tutes a relatively secure procedure. Hemodynamical and respiratory parameters are
simply intraoperatively controlled, what is important for the patients, urologists and
anesthesiologists. The complications rate and results of treatment are comparable with
such while performing transcutaneous nephrolithotripsy in accordance to standard in
position of patient lying on the abdomen.
Keywords: nephrolithiasis; transcutaneous nephrolithotripsy; position of patient lying
on the back; epidural anesthesia.

раций в положении больных лежа
на спине, у 93% из них успешных [6].
По мнению авторов, такая позиция
имеет определенные преимущества:
уменьшаются опасность травмы
толстой кишки, частота интраопе
рационных нарушений функций
сердечно—сосудистой и дыхатель

ной систем, продолжительность
операции из—за отсутствия необхо
димости переворачивать больного
после цистоскопии и установки ка
тетера в мочеточник.
В дальнейшем положение боль
ного лежа на спине стали использо
вать при сочетанном выполнении
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чрескожных и трансуретральных
операций на почках и мочеточни
ках. В 1988 г. T. Lehmаn и D. H. Bagley
предложили использовать литото
мическое положение при симуль
танных нефро— и уретероскопиче
ских операциях на ВМП. В 1997 г. R.
Scarpa и соавторы [7], в 2001 г. G.
Ibarluzea и соавторы [5] стали ис
пользовать положение больного ле
жа на спине с разведенными нижни
ми конечностями, которое назвали
Galdakio—модифицированной по
зицией Valdivia, однако только в
2007 г. международному сообществу
были представлены результаты со
четанного применения ретроград
ного и чрескожного доступов к ВМП
у больных, оперированных по пово
ду "сложных" и можественных кон
крементов, с использованием жест
ких и гибких эндоскопов, различ
ных контактных литотрипторов с
участием двух операционных бри
гад [4, 8].
В настоящее время в литературе
широко обсуждаются различные ас
пекты выполнения ЧНЛТ в положе
нии больного лежа на спине или на
животе [9], что подтверждают еже
годные тематические публикации,
однако отсутствие единого мнения
указывает на значимость и актуаль
ность этого вопроса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период 2014 — 2016 гг. в кли
нике урологии (на базе урологичес
кого отделения КГКБ № 6 ) выполне
ны 245 операций ЧНЛТ. Возраст
больных от 18 до 73 лет, женщин
было 56% мужчин — 44%. Диаметр
конкрементов (единичных и мно
жественных) почки составлял от 1,0
до 4,5 см.
Во время операции использова
ли набор для мини—ЧНЛТ (Karl
Storz, Германия), диаметр внешнего
тубуса 14, 16 и 21 Ch, лазерный кон
тактный
литотриптор
Н—20
(Dornier, Франция), цифровую
рентгеновскую систему (Shimadzu,
Япония), рентгенопрозрачный мно
гофункциональный операционный
стол (Mquet, Германия), ультразвуко
вой аппарат с допплерографичес
кой приставкой (Е—CUBE, Корея).

Перед операцией больных обследо
вали по общепринятым критериям:
общий анализ крови и мочи, биохи
мический анализ крови; бактерио
логическое исследование мочи с оп
ределением чувствительности выяв
ленных возбудителей к антибиоти
кам; УЗИ мочевых путей; обзорная и
экскреторная урография, динами
ческая сцинтиграфия (при необхо
димости). СКТ считали обязатель
ным исследованием при наличии
коралловидных и множественных
конкрементов в почках, а также при
планировании выполнения ЧНЛТ в
положении больного лежа на спине.
Операции выполняли под регио
нарной (эпидуральной) анестезией
у 224 (91,4%) больных, под эндотра
хеальным наркозом — у 21 (8,6%). У
228 (93,1%) пациентов операцию
выполняли в стандартном положе
нии лежа на животе (1—я группа), у
17 (6,9%) — на спине (2—я группа).
Показаниями к выполнению
ЧНЛТ в положении пациента лежа
на спине было сочетание нефроли
тиаза с выраженной сердечно—со
судистой и дыхательной недоста
точностью, а также обнаружение
конкрементов в почке и мочеточни
ке. У этих больных диаметр конкре
ментов в верхней трети мочеточни
ка и почке составлял от 1,5 до 3 см,
коралловидные конкременты (К1,
К2) обнаружены у 5 (29,4%) боль
ных. Предварительная чрескожная
нефростомия выполнена у 10
(58,8%) больных.
Все операции ЧНЛТ выполняли
по стандартной методике: осуще
ствляли катетеризацию мочеточни
ка с последующим введением про
мывной жидкости в полостную сис
тему почки; укладывали больного на
столе (в положении лежа на животе
или на спине); пункция чашечно—
лоханочного сегмента (ЧЛС) под
контролем УЗИ или рентгеногра
фии; дилатация нефростомическо
го канала; установка тубуса нефро
скопа; разрушение конкремента с
последующим удалением его фраг
ментов.
Чрескожный доступ к почке осу
ществляли через нижнюю группу
чашек — у 183 (74,7%) больных,
среднюю — у 37 (15,1%), верхнюю —
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у 25 (10,2%). Одиночный доступ
применен у 211 (86,1%) больных,
множественные (2 — 4) доступы — у
34 (13,9%). Как правило, множест
венные доступы применяли при на
личии коралловидных (сложной
стереометрической конфигурации)
или множественных конкрементов,
а также миграции крупных фраг
ментов конкремента (диаметром
более 4 — 5 мм) в недоступные (из
первичного доступа) почечные
чашки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным масштабных иссле
дований, у больных при выражен
ной сердечно—сосудистой или ды
хательной недостаточности, а также
с избыточной массой тела выполне
ние ЧНЛТ в положении больного ле
жа на животе имеет относительные
противопоказания, поскольку из—
за ограничения подвижности мышц
грудной стенки могут возникать
вентиляционно—перфузионные
нарушения, а сдавление нижней по
лой вены обусловливает негативные
изменения гемодинамики, что зна
чительно повышает анестезиологи
ческий риск [1, 4, 8].
Преимуществами ЧНЛТ в поло
жении больного лежа на спине не
которые авторы считали возмож
ность ее выполнения при выражен
ной деформации позвоночника,
когда невозможно уложить пациен
та в нужном положении на животе;
меньшую продолжительность пре
бывания в зоне рентгеновского из
лучения рук хирурга. Не менее важ
ным мотивом было стремление
уменьшить риск повреждения тол
стой кишки и других рядом распо
ложенных органов во время пунк
ции полостной системы почки. Рет
роренальное расположение кишки
наблюдают у 2% пациентов — в по
ложении лежа на спине и у 10% — в
положении лежа на животе, что яв
ляется основной причиной травмы
толстой кишки при выполнении
ЧНЛТ в стандартной позиции [9, 10].
Мы проанализировали группы
больных по таким критериям ре
презентативности: частота интрао
перационных осложнений, продол
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жительность операции, достижение
состояния "stone free". Установлено,
что частота интраоперационных
осложнений — кровотечения (до
6,9%), травмы смежных органов
(0%), перфорации ЧЛС (0,8%) в груп
пах не различалась, результатив
ность мини—ЧНЛТ (состояние
"stone free") составила 94% в обеих
группах. Статистические различия
отмечены только в отношении про
должительности операции: ее уве
личение при укладке больного на
живот после катетеризации моче
точника, повторной обработке опе
рационного поля. Анестезиологи
при проведении ЧНЛТ в положении
больного лежа на спине отмечали
интраоперационную стабильность
показателей гемодинамики у паци
ентов при сопутствующих сердеч
но—сосудистых заболеваниях. У 2
больных выполнены симультанные
эндоскопические вмешательства
(трансуретроуретерально и чрес
кожно) при сочетании нефролитиа
за с "вклиненными" конкрементами
пиелоуретрального сегмента или
верхней трети мочеточника, а также
ретроградная лазерная эндоурете
ротомия.
По результатам ретро— и про
спективной оценки исследованных
признаков в группах мы не отмети
ли существенных различий и ре
зультатов лечения с применением
мини—ЧНЛТ. Возможно, это обус
ловлено небольшим клиническим
материалом во 2—й группе (17 па
циентов), что не позволило аутен
тично оценить результаты, однако
способствовало
формированию
собственной точки зрения в отно
шении такого вида лечения.
Безусловно, положение больно
го лежа на спине имеет ряд преиму
ществ как для пациента, так и хирур
га. Такое положение сочетает в себе
преимущества чрескожной и урете
роскопической внутрипочечной
хирургии, что достоверно под
тверждено при использовании мо
дифицированной
позиции
Galdakio—Valdivia [5, 8, 11].
При выполнении ЧНЛТ в поло
жении больного лежа на спине неф
ростомический канал и, соответст
венно, тубус нефроскопа (или ко
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жух Amplatz) располагается гори
зонтально, или его проксимальная
часть направлена книзу, что способ
ствует лучшему оттоку промывной
жидкости, в отличие от стандартно
го положения, когда тубус нефро
скопа может быть расположен прак
тически вертикально, или его дис
тальная часть направлена кверху.
Нисходящее направление нефро
скопа не только способствует мень
шему гидравлическому давлению
жидкости в ЧЛС и, следовательно,
предупреждению возникновения
пиеловенозного рефлюкса, но и
значительно улучшает спонтанное
отхождение фрагментов конкре
мента по тубусу нефроскопа, мини
мизируя использование тракцион
ных щипцов и/или "петель", что так
же уменьшает продолжительность
операции. Кроме того, в этом поло
жении хирург может выполнять ос
новной этап литотрипсии в удоб
ном положении — сидя.
Некоторые авторы отмечают,
что в положении больного лежа на
спине почечные чашки располага
ются более горизонтально по отно
шению к лоханке, что уменьшает
возможность миграции фрагментов
конкремента в мочеточник [4].
По данным сравнительного ме
та—анализа ЧНЛТ, выполненных в
положении пациентов лежа на жи
воте и на спине, продолжительность
операции при укладке на спину до
стоверно меньше, при этом статис
тически значимых различий часто
ты интра— и послеоперационных
осложнений, а также объема гемо
трансфузии не было [9]. После все
сторонней оценки результатов
ЧНЛТ в положении пациентов лежа
на спине исследователи признали
эту процедуру более безопасной, с
меньшей частотой кровотечения и
более высокой результативностью
"stonе free" [2].
Все же основным доводом уроло
гов, активно пропагандирующих
выполнение ЧНЛТ в положении
больного лежа на спине [8, 10, 11],
является минимизация риска трав
мы толстой кишки, что подтвержде
но данными СКТ почек, поскольку в
положении больных лежа на спине
толстая кишка расположена меди

альнее зоны пункции, чем в положе
нии больного лежа на животе. Одна
ко мы не наблюдали повреждения
толстой кишки во время выполне
ния ЧНЛТ в положении больного ле
жа на животе (пункцию производи
ли не только под рентгеновским, нo
и обязательно УЗИ—контролем). В
связи с этим возникает вопрос о це
лесообразности выполнения ЧНЛТ
в положении лежа на спине всем
больным. На наш взгляд, такую мето
дику следует применять только у па
циентов при высоком анестезиоло
гическом риске и ожирении, когда
при длительном нахождении боль
ного в положении лежа на животе
есть риск возникновения вентиля
ционных и гемодинамических ос
ложнений. При проведении перед
операцией компьютерной томогра
фии можно установить группы рис
ка больных, у которых из—за анато
мических особенностей опасность
травмы толстой кишки при выпол
нении вмешательства в положении
лежа на животе может быть высо
кой.
Несмотря на преимущества при
выполнении ЧНЛТ в положении
больного лежа на спине, в частнос
ти, более комфортное положение
на операционном столе; уменьше
ние анестезиологического риска у
пациентов при сердечно—сосудис
тых и респираторных нарушениях;
отсутствие необходимости поворо
та больного; уменьшение продол
жительности операции; возмож
ность работать хирургу в положе
нии сидя, с меньшей рентген—на
грузкой на его руки; лучшее отхож
дение фрагментов конкремента по
тубусу нефроскопа; минимальное
давление промывной жидкости в
ЧЛС с меньшим риском возникнове
ния пиеловенозного рефлюкса; воз
можность применения симультан
ного чрескожного и ретроградного
доступов к мочевым путям, при со
четании нефролитиаза с уретероли
тиазом, камнями мочевого пузыря,
стриктурой мочеточника или моче
испускательного канала, метод име
ет и ряд недостатков.
Прежде всего, это невозмож
ность постоянного контроля давле
ния промывной жидкости при ми
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ни—ЧНЛТ, что ограничивает обзор
ЧЛС на фоне спадающейся полости.
В положении больного лежа на спи
не довольно трудно осуществить
чрескожный доступ к верхним груп
пам почечных чашек, поскольку
верхний полюс почки лежит более
медиально и кзади, а также "уходит"
высоко под плевральный синус, что
ограничивает применение методи
ки при наличии "сложных" и корал
ловидных камней. Кроме того, в по
ложении больного лежа на спине
пункционная игла проходит более
горизонтально, что может увели
чить риск возникновения кровоте
чения из—за входа пункционной
иглы не через верхушку чашки, а че
рез ее шейку. Необходимо также
учитывать, что в положении больно
го лежа на спине почка более по
движна и смещается в передне—ме
диальном направлении, во время
дилатации пункционного канала
хирург должен ее фиксировать, что
не дает ему возможности работать
одновременно со струной и дилата
тором. А это чревато изменением
направления дилататора с наруше
нием чрескожного хода и, следова
тельно, дополнительной травмой
паренхимы почки.

При выполнении ЧНЛТ в поло
жении больного лежа на животе
приведенные недостатки нефроско
пии отсутствуют, поскольку имеют
ся широкая область для пункции, не
лимитированное перемещение ин
струментов, возможность создания
нескольких доступов, а постоянное
поступление по мочеточниковому
катетеру жидкости также преду
преждает миграцию фрагментов в
мочеточник. Однако у пациентов
при тяжелых заболеваниях сердеч
но—сосудистой и дыхательной сис
тем во время выполнения ЧНЛТ в
положении лежа на животе не все
гда имеется возможность адекватно
контролировать изменения функ
ций этих систем.
Таким образом, оценив результа
ты собственных наблюдений и
обобщив данные литературы по
применению ЧНЛТ в положении
больного лежа на спине, мы отмети
ли, что мнения авторов разноречи
вы, что обусловлено рядом факто
ров. Во—первых, достоверные ис
следования о применении этого ме
тода немногочисленны [2, 3]. Это и
объясняет ситуацию, что даже спус
тя 10 лет после описания методики
G. Valdivia [6] она не получила широ
кого признания в урологическом

сообществе, поскольку стандартная
ЧНЛТ высоко результативна, с не
большой частотой осложнений.
Во—вторых, разнородность кон
тингентов пациентов, отсутствие
репрезентативных крупномасштаб
ных исследований, систематичес
ких обзоров и мета—анализов сни
жают уровень доказательности. Тем
не менее, предложенную тему следу
ет рассматривать как материал для
детальных фундаментальных иссле
дований, которые будут способство
вать переходу от рекомендаций к
научно—обоснованным стандартам
лечения.
Полученные данные свидетель
ствуют, что у пациентов при нефро
литиазе в отсутствие тяжелых сома
тических заболеваний результаты
ЧНЛТ практически не зависят от по
ложения пациента на операцион
ном столе. Однако выполнение
ЧНЛТ в положении больного лежа
на спине целесообразно при высо
ком анестезиологическом риске,
планировании
симультанных
(трансуретроуретеральных, чрес
кожных) вмешательств на мочевых
путях; у пациентов, страдающих
ожирением или при выраженной
деформации позвоночника.
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MORPHO—FUNCTIONAL PECULIARITIES OF COURSE
OF PURULENT—SEPTIC WOUND PROCESS WHILE IMPACT
OF A LOW—DOSED VACUUM
А. N. Veligotskiy, R. V. Savitskiy, А. N. Dovzhenko, А. V. Leonov
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
едицинские инновации
нуждаются в партнерстве
научных
исследований,
биотехнологий и практи
ческой медицины. Инновации в ле
чении ран недостаточны, несмотря
на то, что ГХЗ являются одной из
глобальных проблем человечества
[1]. Огромные финансовые расходы
и высокая летальность при ГХЗ тре
буют более высокого уровня науч
но—исследовательских ресурсов,
направленных на изучение гной
но—воспалительных процессов [2,
3].
Современные научные достиже
ния позволяют разрабатывать но
вые медицинские технологии, спо
собствующие уменьшению частоты
нагноения и стимуляции заживле
ния ран [4 — 6].
Однако, несмотря на внедрение
современных эффективных мето
дов лечения ГХЗ, не решена пробле
ма выбора оптимального метода ле
чения, направленого как на очище
ние гнойной раны от инфекции, так
и ее заживление. Вакуум—терапия
занимает особое место среди мето
дов лечения ран [7 — 9], однако ме
ханизмы воздействия низкодозиро
ванного вакуума на ткани околора
невой области недостаточно изуче
ны.
Цель исследования: изучение
морфофункциональных особенно
стей течения раневого процесса у
пациентов при ГХЗ мягких тканей
под влиянием местного воздействия
низкодозированного вакуума.

М
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Реферат
Изучены морфофункциональные особенности течения гнойно—септического ра%
невого процесса при использовании для местного лечения ран метода вакуум—
терапии. Отмечен высокий репаративный эффект вакуум—терапии, обусловлен%
ный активизацией пролиферативных процессов в ране. Это позволило улучшить
результаты лечения пациентов по поводу гнойных хирургических заболеваний
(ГХЗ) мягких тканей, уменьшить частоту осложнений и повторных оперативных
вмешательств, улучшить качество их жизни.
Ключевые слова: гнойные хирургические заболевания; вакуум—терапия; репа%
ративная регенерация; пролиферативный индекс.

Abstract
Morpho—functional peculiarities of course of the purulent—septic wound process,
while vacuum—therapy method application for local treatment of the wounds, were
studied. High reparative effect of vacuum—therapy, caused by activation of the wound
proliferative processes, was noted. It had permitted to improve the patients treatment
results for purulent surgical diseases of soft tissues, to lower the rate of complications
and reoperations and to improve their quality of life.
Keywords: purulent surgical diseases; vacuum—therapy; reparative regeneration;
proliferative index.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В проспективное исследование
включены 36 пациентов, которых
лечили в хирургическом отделении
больницы № 25 Харькова в период с
2012 по 2016 г. по поводу ГХЗ мягких
тканей, в том числе острых гнойных
заболеваний кожи и подкожной ос
новы (абсцесс, флегмона мягких
тканей, карбункул, парапроктит);
длительно незаживающих ран и
трофических язв нижних конечнос
тей на фоне нарушения артериаль
ного и/или венозного кровообра
щения. Мужчин было 43,2%, женщин
— 56,8%. Возраст пациентов от 24 до
84 лет, преобладали пациенты зре
лого и среднего возраста. У 55,5% па
циентов отмечено длительное су

ществование трофических язв ниж
них конечностей. Сопутствующие
заболевания диагностированы у 26
(75%) пациентов, в том числе ише
мическая болезнь сердца — у 12, ги
пертоническая болезнь — у 8, сахар
ный диабет — у 6. В исследование не
включали больных, у которых отме
чены неадекватная обработка раны
с оставлением некротизированных
тканей, остеомиелит, предположе
ние о малигнизации, очаги перира
невого дерматита, коагулопатия.
Пациенты рандомизированы на
две группы случайным образом. У 18
пациентов (основная группа) по по
воду ГХЗ в качестве местного лече
ния применяли вакуум—терапию.
Причинами ГХЗ были: трофические
язвы нижних конечностей вследст
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вие хронической лимфовенозной
недостаточности — у 8 (44,44%) па
циентов, абсцесс и флегмона мяг
ких тканей — у 10 (55,55%). Мужчин
было 8 (38,88%), женщин — 10
(61,11%).
У 18 пациентов (контрольная
группа) по поводу ГХЗ мягких тка
ней проведено комплексное обсле
дование и стандартное лечение.
Причинами ГХЗ были: абсцесс и
флегмона мягких тканей — у 9 (50%)
пациентов, трофические язвы ниж
них конечностей вследствие хрони
ческой лимфовенозной недостаточ
ности — у 6 (33,33%), хронической
артериальной недостаточности — у
3 (16,66%). Мужчин было 8 (44,44%),
женщин — 10 (55,55%).
После госпитализации пациен
там проведено стандартное диагно
стическое обследование: клиничес
кий анализ крови и мочи, исследо
вание свертывающей системы кро
ви, биохимические исследования
крови, бактериологические иссле
дования раневого отделяемого. Для
изучения морфологических осо
бенностей тканей у пациентов при
ГХЗ мягких тканей проведены гис
тологические исследования тканей
околораневой области. Материал
для исследования забирали интрао

перационно, во время хирургичес
кой обработки гнойного очага: по
сле вскрытия гнойника, эвакуации
гнойного содержимого, удаления
нежизнеспособных тканей иссека
ли фрагменты стенок и дна гнойни
ка, включавших кожу и подкожную
основу. При наличии трофических
язв после удаления налета фибрина
и некротизированных тканей с по
верхности язв иссекали фрагменты
их краев, включавших дерму и вяло
гранулирующие ткани дна ран. По
вторно материал забирали анало
гичным способом через 10 сут.
Для гистологического исследо
вания материал фиксировали в 10%
растворе нейтрального формалина,
проводили в спиртах возрастающей
концентрации, спирте с хлорофор
мом, хлороформе, заключали в па
рафин. Срезы толщиной 5 — 7 мкм
окрашивали гематоксилином и эо
зином, по ван—Гизон, изучали под
микроскопом "Primo Star" (Zeiss, Гер
мания). Отпечатки препаратов вы
полняли с помощью цифровой ка
меры Microocular.
По данным иммуногистохими
ческого метода выявляли экспрес
сию маркера пролиферативной ак
тивности Кі 67. Для выявления ядер
ного белка пролиферирующих кле

Рис. 1.
Анализ кривых распределения.
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ток использовали моноклональные
антитела кролей к Ki 67 (Ki 67 Clone
SP6 Rabbit Monoclonal Antibody)
производства Thermo Scientific
(США). Иммуногистохимическую
реакцию проводили с помощью
сиcтем детекции Quantro, визуали
зацию—системы
визуализации
Thermo Scientific (США). Для диффе
ренцировки структур ткани срезы
дополнительно окрашивали гема
токсилином. Результаты подсчиты
вали с помощью окулярной сетки
Автандилова в 20 произвольно вы
бранных полях зрения при увеличе
нии ×400. Степень распространения
маркера пролиферации определяли
путем подсчета числа окрашеных
ядер по отношению к общему числу
ядер. При этом для Ki 67 учитывали
ядра любой степени интенсивности
окраски. Статистическая обработка
полученных результатов проведена
с помощью программы Statistica 6,0
for Windows (StatSoft). Вероятность
различий между группами оценива
ли с помощью t—критерия Стью
дента. Различия считали значимыми
при р <0,05.
Комплексное лечение пациентов
проводили с учетом патогенеза ГХЗ
и наличия сопутствующих заболева
ний, оно включало дезинтоксикаци
онную, антибактериальную тера
пию с учетом данных бактериологи
ческих исследований раневого от
деляемого, лечение сопутствующих
заболеваний, местное лечение очага
гнойно—хирургической инфекции.
После госпитализации больным
проводили хирургическую обработ
ку гнойного очага. У пациентов кон
трольной группы дальнейшее веде
ние раны осуществляли с примене
нием местных антисептиков и ма
зей на водорастворимой основе. Пе
ревязки, в зависимости от тяжести
течения раневого процесса, с уче
том стадии заживления раны выпол
няли через 24 — 72 ч.
У больных основой группы для
коррекции очага гнойной хирурги
ческой инфекции применяли ваку
ум—терапию: после санации гной
ного очага устанавливали вакуум
ный дренаж. Раневую полость за
полняли пористым полиуретано
вым материалом, герметизировали
стерильной клейкой пленкой, в ра

hirurgiya.com.ua

55

Ïðîëèôåðàòèâíûé èíäåêñ ó ïàöèåíòîâ îñíîâíîé è êîíòðîëüíîé ãðóïï äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ
Îïèñàòåëüíûå ñòàòèñòèêè (Ê³ 67)
Ïåðåìåííàÿ

×èñëî
íàáëþäåíèé

Ñðåäíåå

Ìèíèìóì

Ìàêñèìóì

Ñòàíäàðòíîå
îòêëîíåíèå

Ñòàíäàðòíàÿ
îøèáêà

Îñíîâíàÿ ãðóïïà, äî ëå÷åíèÿ
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà, äî ëå÷åíèÿ
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà, ïîñëå ëå÷åíèÿ
Îñíîâíàÿ ãðóïïà, ïîñëå ëå÷åíèÿ

18
18
18
18

7,28167
7,43833
11,65333
20,33611

2,940000
2,820000
4,180000
7,820000

10,76000
13,13000
24,83000
40,97000

2,207408
2,691420
4,699453
8,451517

0,520291
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невой полости создавали отрица
тельное давление —100—125 мм рт.
ст. с помощью вакуум—аспиратора.
Вакуум—повязки меняли через 48 —
72 ч.

Наблюдали неравномерное утолще
ние многослойного плоского эпи
телия за счет шиповатого слоя (до
10 — 13 клеток), что свидетельство
вало об активном процессе регене
рации.
При изучении результатов имму
ногистохимического определения
количества Ki 67 положительных
клеток в образцах тканей околора
невой области на первом этапе про
водили анализ кривых распределе
ния (рис. 1).
Распределение данных во всех
группах близко к нормальному. В
связи с этим для дальнейшего ана
лиза использовали параметричес
кие методы обработки и представ
ления данных. В числовом виде дан
ные представлены в таблице, в гра
фическом виде — на рис. 2.
Различия между группами несу
щественны. Количество Ki 67 поло
жительных клеток в препаратах
больных контрольной группы уве
личилось с (7,4 ± 0,63) до (11,7 ±
1,1)%, что свидетельствовало о суще
ственной активизации пролифера
ции клеток; у больных основной
группы — с (7,3 ± 0,52) до (20,3 ±
1,99)% (различия недостоверны, что
подтверждает адекватность форми
рования групп).
После лечения результаты стати
стически достоверно различались
от таковых до лечения. Количество
Ki 67 положительных клеток у боль
ных основной группы было досто
верно больше, чем у больных кон
трольной группы.
То есть, пролиферативная актив
ность тканей околораневой области
у больных основной группы была
достоверно выше. Поскольку досто

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала лечения в гистологи
ческих препаратах больных основ
ной и контрольной групп выявляли
признаки воспаления стенок сосу
дов и периваскулярного некроза:
отек, инфильтрацию лейкоцитами,
скопление лимфоидных клеток с
участками расплавления тканей. Во
всех препаратах наблюдали выра
женную диффузно—очаговую ин
фильтрацию нейтрофильными и
эозинофильными гранулоцитами,
лимфоцитами, макрофагами.
У больных контрольной группы
на 10—е сутки лечения отмечали
слабо выраженную диффузную или
очаговую инфильтрацию, единич
ные макрофаги и плазмоциты, что
свидетельствовало об уменьшении
тяжести воспалительных и деструк
тивных процессов. Процессы про
лиферации отражало наличие тон
кого слоя вновь образованной со
единительной ткани с небольшим
количеством фибробластов.
У больных основной группы на
10—е сутки лечения отмечали слой
новообразованной соединительной
ткани различной толщины с боль
шим количеством ярко окрашеных
фибробластов с крупными ядрами,
фигурами митозов, что отражало их
функциональную активность. В со
единительной ткани содержались
также вновь образованные тонко
стенные сосуды разного диаметра.

верному увеличению пролифера
тивного индекса соответствовали
клинические данные (появление
краевой эпителизации и островков

1

2

3

4

Рис. 2.
Диаграмма размаха
пролиферативного индекса в
основной и контрольной группах
до и после лечения.
1, 3 % основная группа;
2, 4 % контрольная группа.

эпителизации в ране, высокое каче
ство грануляционной ткани, умень
шение площади раны) и результаты
гистологических исследований тка
ней околораневой области, можно
считать, что повышение пролифе
ративной активности при использо
вании низкодозированного вакуума
является одним из существенных
механизмов вакуум—терапии.
Таким образом, при воздействии
низкодозированного вакуума на
ткани околораневой области отме
чали повышение их пролифератив
ной активности, активизацию репа
ративных процессов в области ра
невого дефекта.
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ТАМПОН ГУБЧАТЫЙ МИКРОПОРИСТЫЙ
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН
Р. Н. Михайлусов
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

SPONGY МICROPOROUS ТАMPON FOR MECHANICAL
CLEARANCE OF A GUN—SHOT WOUNDS
R. N. Mikhaylusov
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
дной из особенностей бое
вых огнестрельных ран яв
ляется выраженное массив
ное загрязнение механиче
скими инородными телами и мик
роорганизмами в связи с особенно
стями повреждающих факторов со
временного огнестрельного оружия
[1, 2]. Чаще всего это ранящие снаря
ды и их компоненты, фрагменты
текстиля и предметов аммуниции,
собственные ткани организма,
строительный материал защитных
сооружений, деревянные щепки,
почва, трава.
Адекватная хирургическая обра
ботка ран, одним из компонентов
которой является тщательное очи
щение раневой поверхности от
инородных тел, имеет важное зна
чение для последующего течения
раневого процесса.
Очистка раневого канала от дет
рита, фибрина, гноя, инородных тел
позволяет не только механически
очистить рану, но и уменьшить уро
вень микробного загрязнения, а так
же изменить раневую среду на более
благоприятную для заживления.
Очистка раны способствует ее за
живлению [3].
Немаловажное значение имеют
форма, структура и свойства мате
риала, который применяют во вре
мя очистки раны, он оказывает вли
яние на качество очистки раневой
поверхности и удобство ее проведе
ния.
Обработку раневых каналов и
полостей обычно осуществляют пу
тем контакта и протирания раневой
поверхности салфетками, тампона
ми, лентами или полосками, фикси
рованными пинцетом либо зажи

О
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Реферат
Для повышения эффективности механической очистки огнестрельных ран мягких
тканей предложено использование губчатого микропористого тампона по разра%
ботанной технологии. Описана методика изготовления и применения губчатого
микропористого тампона для механической очистки огнестрельных ран. Приме%
нение разработанного способа позволило повысить эффективность очистки, что
свидетельствовало о возможности его использования на всех этапах оказания хи%
рургической помощи.
Ключевые слова: огнестрельная рана; механическая очистка; тампон губчатый.

Abstract
Application of a spongy microporous tampon in accordance to technology elaborated
was proposed for enhancement of the mechanical clearance efficacy of the gun—shot
soft tissues wounds. A procedure of manufacturing and application of spongy microp%
orous tampon for the mechanical clearance of a gun—shot wounds was depicted. The
clearance efficacy was improved due to application of the method elaborated, wit%
nessing possibility of its usage on all stages of the surgical aid delivery.
Keywords: gun—shot wound; mechanical clearance; spongy tampon.

мом. Наиболее часто такие текс
тильные изделия изготовлены из на
туральных материалов типа марли
или целлюлозы, которые применя
ют при перевязке. Вату используют
только внутри комплексных ватно—
марлевых тампонов в связи с высо
кими адгезивными свойствами ее
волокон к поверхности раны.
При широком применении мар
левых, ватно—марлевых или целлю
лозных перевязочных изделий для
механической очистки ран и их
удовлетворительных свойствах, в
частности, гидрофильности, сорб
ционности, антиадгезивности, они
также имеют существенные недо
статки: малую эластичность и упру
гость, высокую сминаемость, что
обусловливает недостаточный кон
такт с раневой поверхностью, необ
ходимый для качественной механи
ческой очистки раны [4].
Для очистки ран от бактериаль
ного загрязнения и мелких инород

ных тел, которые удерживаются на
их поверхности благодаря адгезии,
используют два основных способа:
обработку струей жидкости и непо
средственное контактное воздейст
вие [5].
Опасение в отношении того, что
орошение раны под высоким давле
нием жидкости способно нарушить
тканевую защиту, вполне оправдан
но. Орошение из пульверизатора
или шприца травмирует ткани, что
делает рану более восприимчивой к
инфекции. Поэтому орошение жид
костью под высоким давлением сле
дует применять только при сильном
загрязнении ран, когда эффект ме
тода превосходит его возможные
негативные последствия.
Примером прямой механичес
кой очистки загрязненной раны яв
ляется использование губки. Метод
достаточно эффективен при удале
нии микроорганизмов из ран. Круп
нопористые губки обладают боль
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шей абразивной способностью и
причиняют больший вред ране, чем
мелкопористые губки. Добавление к
промывной жидкости нетоксично
го сурфактанта и использование
губки с мелкими порами обеспечи
вают минимальное повреждение
тканей при обработке ран и вместе с
тем достаточно эффективную меха
ническую очистку [5].
Таким образом, наиболее про
стым и доступным методом является
контактная механическая очистка
огнестрельных ран.
Цель исследования: апробиро
вать новый способ контактной ме
ханической очистки огнестрель
ных ран.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработан способ контактной
механической очистки ран с глубо
ким раневым каналом с использова
нием тампона губчатого микропо
ристого [6]. Рану обрабатывают там
поном из полимерного ячеистого
открытопористого
полиуретана
или поливинил алкоголя. Тампон
имеет форму цилиндра, размеры ко
торого моделируют индивидуально
после предварительного измерения
длины, ширины и глубины раневого
канала.
Для точного измерения разме
ров ран хорошо зарекомендовал се
бя инструмент для обследования и
измерения раневого канала [7].
Сравнительную оценку эффек
тивности разработанного способа
механической очистки огнестрель
ных ран проводили путем сопостав
ления и статистического анализа
результатов обработки в основной и
контрольной группах раненых.
У 83 пострадавших (основная
группа) с огнестрельными ранения
ми мягких тканей дополнительно во
время перевязки раневую поверх
ность обрабатывали по предложен
ному способу.
У 88 пострадавших (контрольная
группа) применяли стандартный
способ очистки раневого канала с
использованием марлевых салфе
ток, турунд и тампонов.
У 116 (67,84%) пострадавших ди
агностированы осколочные ране

ния, у 24 (14,03%) — пулевые, у 31
(18,13%) — минно—взрывная трав
ма.
У 51 (29,82%) пострадавшего ра
нение было сквозным, у 113
(66,08%) — слепым, у 7 (4,1%) — ка
сательным; у 41 (23,97%) — ранения
были сочетанные, у 62 (36,25%) —
множественные.
Все раненые мужчины в возрасте
от 22 до 65 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Локальный отек установлен в ос
новной группе — через (3,04 ± 0,26)
сут, в контрольной — через (4,23 ±
0,59) сут.
Сроки очищения ран составляли
в основной группе — в среднем
(4,11 ± 0,78) сут, в контрольной —
(5,36 ± 0,92) сут (р<0,05); появление
грануляций отмечено соответствен
но через (5,8 ± 0,43) и (6,9 ± 0,38) сут
(р<0,05).
Накладывали первично—отсро
ченные, вторичные швы и осуще
ствляли пластическое закрытие ран
в основной группе — через (6,23 ±
1,28) сут, в контрольной — через
(7,43 ± 1,83) сут (р<0,05).
Выраженность болевого синдро
ма уменьшилась (менее 3 баллов по
шкале ВАШ) у больных основной
группы — через (3,12 ± 0,14) сут, в
контрольной группе — через (3,92 ±
0,29) сут (р<0,05).
По данным бактериологических
исследований клинически значимая
патогенная микрофлора выявлена у
9 (10,8%) пострадавших основной и
у 11 (12,5%) — контрольной группы.
На фоне проведения антибиотико
профилактики патогенная микро
флора устранена в среднем через
(4,16 ± 0,27) сут — в основной груп
пе, через (4,89 ± 0,38) сут — в кон
трольной группе (р<0,05).
Для цитологического контроля
раневого процесса на 3—и сутки
проводили анализ мазков—отпечат
ков раневой поверхности по Д. М.
Штейнбергу. В основной группе ци
тограммы были характерны для вос
палительной фазы раневого про
цесса у 52 (62,65%) раненых, для ре
генераторной фазы — у 31 (37,35%),
в контрольной группе — соответст
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венно у 67 (76,14%) и 21 (23,86%).
Полученные данные свидетельство
вали о более выраженной положи
тельной динамике раневого процес
са у пациентов основной группы.
Возможно, обработка раневой по
верхности тампоном открытопори
стого полиуретана не только позво
ляла эффективно очищать, но и спо
собствовала улучшению микроцир
куляции раневых и околораневых
тканей, что также положительно
влияло на стимуляцию кровообра
щения в зоне раневого процесса.
В целях повышения эффектив
ности использования тампона губ
чатого микропористого для меха
нической очистки ран у всех паци
ентов основной группы тампон и
раневую поверхность увлажняли
растворами антисептиков — декаса
на или хлоргексидина в концентра
ции 0,5 мг/мл.
В качестве вспомогательного
средства возможно применение по
верхностно—активных
веществ
(ПАВ), сурфактантов, что способст
вовало повышению эффективности
очистки раны вследствие дополни
тельного химического взаимодей
ствия раствора антисептика и по
верхности раны, а также уменьшало
повреждающее действие на раневую
поверхность из—за уменьшения си
лы трения.
Предложенный способ контакт
ной механической очистки ран с
глубоким раневым каналом позво
ляет осуществлять качественную
очистку поверхностных и глубоких,
слепых и сквозных ран, а также ран
с узким (диаметром до 0,5 см) и глу
боким раневым каналом.
Возможно применение предла
гаемого способа в качестве самосто
ятельного метода очистки раневого
канала и в комплексе с методами
физической, химической, биологи
ческой очистки раневой поверхно
сти.
Механическую очистку раны
можно применять как самостоя
тельную процедуру или как один из
этапов при проведении перевязки,
первичной, повторной и вторичной
хирургической обработки ран или
выполнении хирургического вме
шательства.
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Применение способа ограниче
но при наличии ран во ІІ и ІІІ фазе
раневого процесса, активно грану
лирующих или эпителизирующихся
в связи с тем, что тампон может по
вредить грануляции и незрелый
эпителий; глубоких и узких ран с ди
аметром входного и выходного от
верстий раневого канала менее 0,5
см; при глубине узкого раневого ка
нала более 17 см, что ограничено
длиной хирургического инструмен
та, фиксирующего тампон (обычно
это зажим или пинцет). В целях со
блюдения требований асептики
предусмотрено однократное при
менение тампона.
При применении способа кон
тактной механической очистки ран
с глубоким раневым каналом у 12
(14,46%) пострадавших при нали
чии выраженного болевого синдро
ма осуществляли предварительное
обезболивание путем местной ин
фильтрационной анестезии. У 23
(27,71%) раненых из—за массивно
го поражения мягких тканей перед
механической очисткой применяли
премедикацию раствором промедо
ла 2% 1 мл внутримышечно. У 4
(4,82%) пострадавших контактную
механическую очистку ран прово

дили под общим наркозом в связи с
необходимостью повторной хирур
гической обработки обширных ог
нестрельных ран мягких тканей.
По показаниям возможно при
менение местной или проводнико
вой анестезии, целенаправленное
использование общей анестезии
оправдано при проведении очистки
раны как этапа комплексного хи
рургического вмешательства или
сопутствующей хирургической об
работки ран при выполнении опе
рации по поводу других заболева
ний.
При контактной механической
очистке ран с глубоким раневым ка
налом с применением предложен
ного способа достигается более
плотное прилегание тампона к ра
невой поверхности из—за точного
соответствия размеров тампона и
раны. Упругость и эластичность ма
териала тампона обеспечивают уве
личение его очищающих свойств,
способствуют равномерной очист
ке всей раневой поверхности.
Осложнений, побочных реакций
и негативных явлений при приме
нении способа контактной механи
ческой очистки ран с глубоким ра
невым каналом не было.

Полученные положительные ре
зультаты дают основание для приме
нения предложенного способа в хи
рургической практике.

ВЫВОДЫ
1. Предлагаемый способ контакт
ной механической очистки ран с
глубоким раневым каналом прост,
доступен, понятен для выполнения.
2. Использование губчатого мик
ропористого тампона для механи
ческой очистки огнестрельных ран
способствовало более эффективной
очистке раневой поверхности и
дальнейшему благоприятному тече
нию раневого процесса.
3. Применение инструмента для
обследования и измерения ранево
го канала позволило объективно из
мерять размеры и форму ран, моде
лировать размеры и форму губчато
го микропористого тампона для ме
ханической очистки огнестрельных
ран.
4. Применение разработанного
способа очистки огнестрельных
ран мягких тканей возможно на эта
пах оказания квалифицированной и
специализированной хирургичес
кой помощи.
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ОЦІНКА БІЛІОДИГЕСТИВНИХ ТА МІЖКИШКОВИХ
АНАСТОМОЗІВ, СФОРМОВАНИХ ЗА МЕТОДОМ
ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТКАНИН,
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
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ESTIMATION OF BILIO—DIGESTIVE AND INTERINTESTINAL
ANASTOMOSES, FORMED IN ACCORDANCE TO METHOD
OF A HIGH—FREQUENCY ELECTRIC WELDING OF TISSUES,
IN EXPERIMENT
А. І. Hutsuliak
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
хірургічній практиці акту
альною є проблема накла
дання біліодигестивних ана
стомозів з метою відновлен
ня магістрального жовчовідтоку при
обтураційній жовтяниці, тубулярно
му стенозі спільної жовчної прото
ки, пошкодженні жовчних проток
(ЖП). І якщо під час лікування обту
раційної жовтяниці пріоритетними
є ендоскопічні методики, при ліку
ванні пошкодження ЖП та їх усклад
нень основним методом є форму
вання біліодигестивних анастомозів
[1 — 3].
В короткостроковій перспективі
пошкодження ЖП завжди спричи
няють такі ускладнення, як білома,
жовчний
перитоніт,
зовнішня
жовчна нориця, холангіт; в пізньому
періоді — стриктура ЖП, абсцес
печінки, сепсис, поліорганна дис
функція тощо [4, 5].
Операцією вибору при ушкод
женні ЖП є накладання гепати
коєюноанастомозу (ГЄА) на петлі,
вимкненій за Ру. Основні труднощі
виникають при виборі строків опе
ративного втручання за наявності
виражених запальних змін в зоні
операції, а наявність гнійного хо
лангіту чи жовчного перитоніту час

В

Реферат
В експерименті на 50 кролях формували холецистоентеро— (ХЕА) та ентероенте%
роанастомози (ЕЕА) на вимкненій за Ру петлі тонкої кишки. У 35 тварин (основна
група) формували однорядні евертовані анастомози за методом високочастотно%
го (ВЧ) електрозварювання тканин, у 15 (група порівняння) — накладали одно%
рядні шовні анастомози. Оцінювали прохідність, герметичність та міцність з'єд%
нань методами гідро— та пневмопресії, проводили пробу навантаженням на роз%
рив. Всі анастомози, сформовані за методом ВЧ—електрозварювання, були
прохідні та герметичні, мали достатню міцність. Міцність зварного шва після опе%
рації збільшувалася з часом, через 3 тиж практично досягала міцності інтактної
кишки (240 — 250 мм рт. ст.).
Ключові слова: біліодигестивний анастомоз; жовчні протоки; жовчний перитоніт;
високочастотне електрозварювання; пневмопресія; експеримент.

Abstract
In the experiment on 50 rabbits cholecysto—entero and entero—entero anastomoses
were formed on intestinal Roux loop. In 35 animals (the main group) a single layer evert%
ing anastomoses by using high frequence (HF) electric welding method were formed,
in 15 (the comparison group) single row suture anastomoses has been done. The anas%
tomosis sufficiency were performed by using hydropressure, pneumopressure meth%
ods and breakload test. It was established that all anastomoses formed by HF—electric
welding method were passable and hermetic, also had strong sufficiency. Strength of
weld joint in the postoperative period increased in a linear progression and after 3
weeks almost reached strength intact intestine (240—250 mm Hg).
Keywords: biliodigestive anastomosis; bile ducts; bile peritonitis; high frequence elec%
tric welding; pneumopressure; experiment.

то є протипоказанням до виконання
реконструктивних втручань через
високу загрозу виникнення неспро
можності швів анастомозів [6, 7].
Сьогодні триває пошук нових
безлігатурних методів формування
біліодигестивних анастомозів в умо
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вах як незмінених, так і запально—
змінених тканин [8 — 11].
Мета дослідження: розробка но
вого способу, який би дозволив фор
мувати біліодигестивні анастомози
як на незмінених тканинах, так і в
умовах їх запалення.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експериментальне дослідження
проведене на 50 кролях, яким накла
дали біліодигестивні анастомози.
Оскільки діаметр спільної жовчної
протоки дорослого кроля становить
1 — 2 мм, що не дає технічної мож
ливості формувати ГЄА, як аналог
ГЄА накладали ХЕА. Для максималь
ного наближення умов експеримен
ту до клінічних ХЕА формували на
петлі тонкої кишки, вимкненій за Ру,
з подальшим відновленням пасажу
вмісту кишечнику шляхом накла
дання ЕЕА кінець у бік.
У 35 тварин (основна група) як в
умовах інтактних тканин, так і на тлі
перитоніту формували однорядні
евертуючі ХЕА та ЕЕА з використан
ням ВЧ електрозварювання за допо
могою апарата "Патонмед ЕКВЗ—
300" в режимі "ручне зварювання".
На протилежні кінці створюваного
співустя накладали два П—подібні
шви—трималки, які, крім того, що
зближували з'єднувані органи, також
забезпечували вивертання країв сті
нок жовчного міхура (ЖМ) та тонкої
кишки. Накладали точкові зварні
з'єднання (шви) по периметру анас
томозу. Всі зварні шви були еверто
вані (слизова оболонка до слизової
оболонки), другий ряд швів не на
кладали. Аналогічним способом
формували міжкишковий анастомоз
[12].
У 15 тварин (група порівняння)
анастомози формували стандарт
ним методом з використанням шов
ного матеріалу. ХЕА та ЕЕА формува
ли з накладанням однорядного без
перервного шва, використовували
шовний матеріал ПДС 5/0 на атрав
матичній голці. Краї типово вверта
ли всередину, другий ряд швів не на
кладали.
Кожна група розподілена на 2
підгрупи: а) здорові тварини — анас
томози формували на незмінених
тканинах; б) тварини, у яких моде
лювали перитоніт — анастомози на
кладали на запально—змінених тка
нинах на тлі жовчного перитоніту.
Розлитий жовчний перитоніт
моделювання шляхом введення в че
ревну порожнину суспензії лабора
торної культури E. coli в концентра
ції 1,0 × 108 КУО/мл на 1 кг маси тіла,
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яку додавали до стерильної медич
ної жовчі з розрахунку 2 мл жовчі на
1 кг маси тіла. Суспензію вводили
шляхом пункції по білій лінії живота
в дистальній частині. Через 24 год у
тварин виникав розлитий серозно—
фібринозний або гнійно—фібри
нозний перитоніт. Для моделюван
ня дифузного серозного перитоніту
в черевну порожнину вводили
тільки культуру E. coli без додавання
жовчі.
Для оцінки безпечності та надій
ності анастомозів, сформованих ме
тодом ВЧ—електрозварювання, виз
начали їх прохідність, герметич
ність та міцність. Герметичність та
міцність анастомозів визначали за
методами гідро— та пневмопресії, а
також проводили проби на розрив.
Методом гідропресії інтраопе
раційно визначали герметичність та
прохідність отриманих з'єднань
відразу після їх формування. Для
цього при оцінці ХЕА перетискали
тонку кишку дистальніше місця ана
стомозу і за допомогою шприца вво
дили в неї стерильний ізотонічний
розчин натрію хлориду до повного
заповнення просвіту кишки і ЖМ
рідиною. Оцінювали наявність підті
кання з ділянки зварного шва. Також
додатково оцінювали герметич
ність, натискуючи на заповнену
рідиною кишку. Аналогічно оціню
вали герметичність ЕЕА.
За методами пневмоперсії та на
вантаження на розрив визначали
міцність анастомозів. Пневмопре
сію проводили in vitro, тварину ви
водили з експерименту, забирали
матеріал. В пересічений кінець Ру
петлі вводили троакар діаметром 5
мм, до якого під'єднували манометр
та шприц об'ємом 50 мл для рівно
мірного нагнітання повітря. Троа
кар, введений в петлю кишки, герме
тично фіксували лігатурами, препа
рат вміщували в посудину з водою,
поступово роздували до моменту
втрати герметичності. В момент
виділення пухирців повітря в ділянці
шва анастомозу фіксували тиск на
манометрі. Аналогічно здійснювали
манометрію ЕЕА — в одну з петель
вводили троакар, дві інші — пере
кривали затискачами чи перев'язу
вали. Метод дозволяє не тільки оці
нити міцність анастомозу, а й визна

чити та оцінити його прохідність.
Для визначення міцності анасто
мозів, крім пневмопресії, проводили
пробу на розрив. Один кінець (ЖМ з
сегментом печінки) міцно фіксува
ли, до другого (тонка кишка) через
блок підвішували шальку від терезів,
на яку клали гирьки. Вагу поступово
збільшували, поки не виникав роз
рив анастомозу.
Отримані в основній групі ре
зультати порівнювали в підгрупах
незмінених та запально—змінених
тканин, а також в групі порівняння.
Під час проведення експеримен
тального дослідження дотримували
норм, визначених у наказі МОЗ Ук
раїни № 249 "Про затвердження По
рядку проведення науковими уста
новами дослідів, експериментів на
тваринах".

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати оцінювали безпосе
редньо під час операції, на 2, 7, 21—
шу добу, через 3 і 6 міс після операції.
За результатами гідропресії в усіх
спостереженнях відзначена хороша
прохідність анастомозів. На почат
кових етапах дослідження у 2 кролів
виявлене підтікання рідини між
зварними швами не через неспро
можність швів, а через нещільне їх
накладання, між сусідніми швами
були залишені проміжки. Підтікання
усунуте шляхом накладання в про
блемних ділянках додаткових звар
них швів одразу на заповнених ана
стомозах.
За даними пневмопресії відразу
після формування ХЕА витримували
тиск від 40 до 100 мм рт. ст. На по
чаткових етапах дослідження показ
ник становив 40 — 60 мм рт. ст.,
після підбору оптимального режиму
зварювання та відпрацювання тех
ніки формування анастомозів тиск
на розрив підвищився до 80 — 100
мм рт. ст. На 2—гу і 3—тю добу по
казники манометрії становили 80 —
100 мм рт. ст., на 7—му добу —
збільшилися до 140 — 150 мм рт. ст.,
через 3 тиж — міцність анастомозів
практично дорівнювала міцності
інтактної стінки кишки і становила
240 — 250 мм рт. ст. При розлитому
інфікованому жовчному перитоніті
та формуванні анастомозів на за
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пально—змінених тканинах суттє
вої різниці показників манометрії
не було: початкова міцність зварно
го з'єднання становила 40 — 100 мм
рт. ст. Після усунення запалення пе
ребіг процесів регенерації в ділянці
зварного шва не відрізнявся від та
кого в інтактних тканинах, показни
ки його міцності в різні строки після
операції також були аналогічні.
Це саме можна констатувати і в
міжкишкових анастомозах. Незва
жаючи на те, що під час формування
ЕЕА зварювали стінки тільки кишеч
нику, які дещо товстіші й міцніші,
ніж стінки ЖМ, міцність зварного
з'єднання була практично однако
вою в обох видах анастомозів.
Щодо шовних анастомозів, по
казники їх загоєння залежали від
умов, в яких їх формували. Так, при
накладанні анастомозів на інтактні
тканини їх початкова міцність ста
новила 80 — 100 мм рт. ст. При цьо
му тиску повітря починало виходи
ти крізь отвори від вколів голки. При
накладанні швів в умовах перито
ніту показники манометрії значно
менші: в умовах розлитого інфікова
ного перитоніту та вираженого за
палення тканин нитки легко прорі
зувалися, і анастомоз втрачав герме
тичність при мінімальному наванта
женні — 10 — 15 мм рт. ст. При міс
цевому асептичному перитоніті та
помірному чи незначному запа
ленні тканин ці показники збільшу
валися до 30 — 50 мм рт. ст., цього
було достатньо для збереження гер
метичності анастомозів після опе
рації. Аналогічно з зварними анас
томозами, при формуванні шовних
не виявлено суттєвої різниці показ
ників міцності між ХЕА та ЕЕА.
При проведенні проби з наванта
женням на розрив анастомози,
сформовані за методом ВЧ—елект
розварювання, в умовах інтактних

тканин безпосередньо після зварю
вання та протягом перших 3 діб вит
римували навантаження 100 — 180 г.
Через 7 діб навантаження збільшува
лося до 300—400 г, через 3 тиж звар
ний шов витримував навантаження
700 — 800 г, що практично наближа
лося до міцності інтактної кишки,
яка становила 1000 — 1100 г. Через 3
міс після операції, коли процеси ре
генерації практично завершувались,
міцність шва була більшою, ніж міц
ність інтактних тканин, при наван
таженні розрив виникав поза межа
ми анастомозу. Анастомози, сфор
мовані в умовах перитоніту на за
пально—змінених тканинах, безпо
середньо після зварювання теж вит
римували навантаження 100 — 180 г,
в подальшому показники також не
різнилися. Аналогічні дані отримані
і при визначенні міцності ЕЕА.
При формуванні анастомозів
шовним методом в умовах інтакт
них тканин міцність анастомозів де
що більша. Так, неспроможність
швів ХЕА виникла при навантаженні
200 — 250 г (виявляли прорізування
швів з боку більш тонкої стінки ЖМ),
ЕЕА — 300 — 350 г. Через 3 тиж міц
ність шовних анастомозів станови
ла 800 — 900 г, тобто, як і зварних
анастомозів, практично досягала
міцності незміненої кишки. При
формуванні шовних анастомозів в
умовах запальних змін тканин, як і
при пневмопресії, їх початкова міц
ність залежала від виду перитоніту. В
умовах розлитого перитоніту та ви
раженого запалення тканин лігату
ри прорізувалися за мінімального
навантаження 25 — 50 г, при місце
вому серозному перитоніті та не
значному запаленні тканин міцність
шва становила 100 — 150 г.
Таким чином, показники почат
кової міцності анастомозів, сформо
ваних за методом ВЧ—електрозва

рювання, практично відповідали
міцності шовних анастомозів і були
достатніми для забезпечення спро
можності зварного з'єднання. Після
операції міцність зварного шва
збільшувалася до 7—ї доби в 1,5 — 3
рази, через 3 тиж — досягала міцно
сті інтактної кишки. Важливою пе
ревагою зварного шва є те, що по
казники його міцності практично
однакові, як при накладанні на
незмінених, так і запально—зміне
них тканинах. Високі показники
надійності та безпечності методу
ВЧ—електрозварювання тканин да
ють підставити розглядати мож
ливість його використання в клініч
ній практиці під час формування
біліодигестивних анастомозів.

ВИСНОВКИ
1. Метод ВЧ—електрозварюван
ня дозволяє однаковою мірою фор
мувати надійні біліодигестивні та
міжкишкові анастомози як в умовах
інтактних, так і запально—змінених
тканин, чим вигідно відрізняється
від лігатурного методу, за якого фор
мування анастомозів в умовах за
пальних змін тканин є вкрай небез
печним через високий ризик не
спроможності накладених швів.
2. Всі анастомози, сформовані за
методом ВЧ—електрозварювання,
були прохідні та герметичні.
3. Початкова міцність анастомо
зів, накладених як в умовах інтакт
них, так і запально—змінених тка
нин, становила 40 — 100 мм рт. ст.
Міцність зварного шва після опе
рації збільшувалася в лінійній про
гресії і не залежала від наявності чи
вираженості запалення тканин. Че
рез 3 тиж міцність зварного з'єднан
ня практично досягала міцності
інтактної кишки.
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УДК 616.832—001.1

ТРИВАЛА ПЕРСИСТЕНЦІЯ БІОСУМІСНОГО СТОРОННЬОГО
ТІЛА У ХРЕБТОВОМУ КАНАЛІ ЗА ВІДКРИТОЇ ПРОНИКНОЇ
ТРАВМИ СПИННОГО МОЗКУ:
КЛІНІКО—ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ
В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, В. М. Семенова, Н. Я. Гридіна, Ю. Я. Ямінський,
Ю. Ю. Сенчик, Н. Г. Драгунцова, О. А. Рибачук, С. М. Дичко, Т. І. Петрів
Інститут нейрохірургії імені А. П. Ромоданова НАМН України,
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

DURABLE PERSISTENCE OF A BIOCOMPATIBLE FOREIGN
BODY IN A VERTEBRAL CHANNEL IN OPEN PENETRATING
TRAUMA OF A SPINAL CORD:
CLINICO—ЕXPERIMENTAL AND PATHOMORPHOLOGICAL
PECULIARITIES
V. І. Tsymbalyuk, V. V. Medvedyev, V. М. Semenova, N. Ya. Grydina, Yu. Ya. Yaminskyi,
Yu. Yu. Senchyk, N. G. Draguntsova, О. А. Rybachuk, S. М. Dychko, Т. І. Petriv
Romodanov Іnstitute of Neurosurgery,
Bogomolets National Medical University, Kyiv
ідкрите проникне ураження
хребта і СМ — доволі рідкі
сний варіант спінальної
травми мирного часу [1 —
4], проте, характерний в умовах
військових дій [5 — 7]. Оцінка струк
тури уражень, отриманих військово
службовцями під час конфлікту на
Сході України, свідчить, що травма
хребта становить 4,67% усіх мінно—
вибухових поранень [8].
Патофізіологічний механізм ура
ження СМ при проникній травмі ба
гатокомпонентний [2]; клінічні про
яви залежать від локалізації, темпів
прогресування компресії СМ, віку та
індивідуальних особливостей пора
неного. Тактика ведення таких хво
рих включає спеціалізовані ней
рохірургічні втручання (декомпре
сія СМ, видалення сторонніх тіл, ре
конструкція хребтового каналу, ста
білізація хребта) [5, 9, 10]. Загально
прийнятою є теза щодо негативного
впливу стороннього тіла хребтового
каналу на тканину СМ, що прояв
ляється
погіршенням
перебігу
спінальної травми, обмеженням ре
генеративного процесу [11 — 13].
Патофізіологічні співвідношен
ня між стороннім тілом та СМ вклю
чають механічний, хімічний, імун
ний, можливо, електрофізичний та

В
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Реферат
Апробовано модель відкритої проникної травми спинного мозку (СМ) з його тривалою
компресією біосумісним стороннім тілом. Тварини — зрілі щурі—самці (імбредна лінія,
похідна породи Wistar); модель травми — лівобічне пересічення половини СМ на рівні
ТХІ; експериментальні групи: основна (травма СМ + гомотопічна імплантація фрагмен%
ту мікропористого гідрогелю — стороннього тіла [n=10]), групи порівняння (травма СМ
[n=16]; травма СМ + гомотопічна імплантація хімічно ідентичного аналога гідрогелю —
NeuroGelTM [n=20]). Компресія СМ стороннім тілом суттєво погіршує перебіг процесу
регенерації: протягом перших 2 міс показник функції (ПФ) задньої іпсилатеральної
кінцівки (ЗІК) у тварин основної групи найнижчий в експерименті — (1,30 ± 0,94) бала
за шкалою ВВВ, протягом 3 — 4 міс — ПФ достовірно збільшився — до (2,35 ± 0,95) ба%
ла за шкалою ВВВ, що пов'язане з зниженням локального тиску на тканину СМ
внаслідок зміни форми та об'єму стороннього тіла. Через 24 тиж ПФ ЗІК становив (8,45
± 0,92) бала — при використанні NeuroGelTM та (2,35 ± 0,95) бала — стороннього тіла;
тканинні процеси у зоні розташування імплантатів суттєво різнилися. Апробована мо%
дель задовільно відтворює механічний компонент впливу стороннього тіла на тканину
СМ; зменшення компресії СМ навіть у віддаленому періоді травми суттєво покращува%
ло умови та результати регенеративного процесу.
Ключові слова: відкрита проникна травма спинного мозку; стороннє тіло хребтового
каналу; регенерація спинного мозку; модель спінальної травми; експеримент.

Abstract
Simulation model of open penetrating wound of a spinal cord (SC) with its durable com%
pression by biocompatible foreign body, was tasted. Experimental animals — mature male
rats (іnbred line, descendent from a Wistar breed); the trauma simulation model — a left—
sided transsection of the SC half on the ТХІ level; еxperimental groups: the main (a SC trau%
ma + homotopic implantation of microporous hydrogel fragment — foreign body [n=10]),
groups of comparison (the SC trauma [n=16]; the SC trauma + homotopic implantation of
chemically identical analogue of hydrogel — NeuroGelTM [n=20]). A SC compression by a
foreign body worsens the regeneration process course essentially: during first 2 mo the
function index of a hind ipsilateral extremity in experimental animals of the main group was
the lowest in the experiment — (1.30 ± 0.94) points in accordance to ВВВ scale, during 3 —
4 mo — the function index had enhanced trustworthy — up to (2.35 ± 0.95) points in accor%
dance to ВВВ scale, what is connected with lowering of a local pressure on a SC tissue due
to change of the foreign body form and volume. In 24 weeks the function index of hind ipsi%
lateral extremity had constituted (8.45 ± 0.92) points — while application of NeuroGelTM and
(2.35 ± 0.95) points — of the foreign body; the tissue processes in the implants localization
zone had differed essentially. The tasted simulation model reproduces satisfactory a
mechanical component of the foreign body impact on a SC tissue. The SC compression
reduction, even in a late follow—up period, had improved the conditions and results of
regenerative process essentially.
Keywords: open penetrating wound of a spinal cord; foreign body of a vertebral channel;
regeneration of a spinal cord; simulation of a spinal trauma; еxperiment.
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інші варіанти впливу. Ізольоване
дослідження наведених складових у
клінічних умовах неможливе, в умо
вах експерименту — проблемою є
формування якісної групи порів
няння. У дослідженні наведені ре
зультати моделювання проникної
хребетно—спинномозкової травми
з відтворенням тривалої персистен
ції солідного, пружньо—пластично
го стороннього тіла у порівнянні з
аналогічною у технічному плані
імплантацією фрагмента його хіміч
но ідентичного аналога, відмінного
за параметрами мікротектоніки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експериментальні тварини та
експериментальні групи
Дослідження проведене на білих
безпородних щурах—самцях (ін
бредна 20—річна лінія на базі поро
ди Wistar; Інститут нейрохірургії
імені А. П. Ромоданова НАМН Ук
раїни), віком 5,5 міс, масою тіла ~350
г, яких утримували у стандартних
умовах, за звичного харчування.
Сформовані такі експериментальні
групи:
— "стороннє тіло" — основна ек
спериментальна група, тваринам
одразу після нанесення травми СМ в
зону ураження імплантували мікро
пористий гідрогель — еквівалент
стороннього тіла (n=10; макси
мальні строки спостереження 24
тиж);
— "нейрогель—1" (перша група
порівняння), тваринам одразу після
нанесення травми СМ в зону ура
ження імплантували фрагмент мак
ропористого гідрогелю NeuroGelTM
(n=20; максимальні строки спосте
реження 26 тиж);
— "контроль—1", у тварин у той
самий експериментальний сезон
моделювали аналогічну травму СМ
(n=16; максимальні строки спосте
реження 24 тиж);
— "нейрогель—2" — інтегральна
група, сформована протягом 2006—
2015 рр. (включає тварин групи
"нейрогель—1"); модель спінальної
травми, властивості імплантата, біо
логічні характеристики та умови ут
римання тварин аналогічні (n=57;
максимальні строки спостереження
16 тиж);
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— "контроль—2" — інтегральна
група порівняння, сформована про
тягом 2006—2015 рр. (включає тва
рин групи "контроль—1"); модель
спінальної травми, біологічні харак
теристики та умови утримання тва
рин аналогічні (n=40; максимальні
строки спостереження 16 тиж).
Матеріал, що використовували
для імплантації. Макропористий
гідрогель NeuroGelTM (полі[N—(2—
гідроксипропіл)—метакриламід]) —
комерційний препарат, синтезова
ний в лабораторії E. Pinet (FISO
Technologies Inc., Quebec, Канада)
шляхом гетерогенної полімеризації.
NeuroGelTM є одним з найбільш ефек
тивних сучасних синтетичних мат
риксів, що стимулюють регенерацію
СМ [14 — 16]. Як стороннє тіло вико
ристовували суцільний фрагмент
гідрогелю з аналогічною первин
ною хімічною структурою, проте,
більшим коефіцієнтом просторової
щільності (мікропористий гідро
гель) та пружності.
Моделювання травми спинного
мозку. Експериментальне дослід
ження проведене з дотриманням
існуючих норм біоетики. Оператив
не втручання здійснювали в умовах
загального знеболення шляхом
внутрішньоочеревинного введення
суміші розчинів ксилазину ("Seda
zіn", "Bіowet", Польща, 15 мг/кг) і ке
таміну ("Calypsol", "Гедеон Ріхтер
А.О.", Угорщина, 70 мг/кг). Детально
технічні та оперативно—хірургічні
особливості використаної моделі
спінальної травми — лівобічне пе
ресічення поперечника (ЛПП) СМ,
протокол догляду за тваринами
після операції описані нами раніше
[17]. Після нанесення травми СМ у
тварин груп "контроль—1" та "кон
троль—2" вікно доступу в хребтовий
канал вкривали фрагментом під
шкірної фасції, м'які тканини та
шкіру в зоні доступу наглухо заши
вали. У тварин групи "стороннє тіло"
у рану СМ імплантували фрагмент
мікропористого гідрогелю об'ємом
~1 мм3 (стороннє тіло), у тварин
груп "нейрогель—1" та "нейрогель—
2" — фрагмент NeuroGelTM аналогіч
ного об'єму; операцію завершували
наведеним чином. В усіх тварин
ділянку шва шкіри обробляли 5%
спиртовим розчином йоду, у задню

шийну ділянку підшкірно вводили
розчин біциліну—5 (ОАО "Київмед
препарат", 150 — 200 тис ОД на 1
тварину); внутрішньоочеревинно
вводили розчин дексаметазону
(KRKA, Словенія, 6 мг/кг).
Реєстрація функціональної ак
тивності задніх кінцівок. Функціо
нальну активність ЗІК оперованих
тварин оцінювали, починаючи з
7—ї доби (відповідно до етичного
регламенту роботи з експеримен
тальними тваринами) за шкалою
ВВВ (D. M. Basso, M. S. Beattie, J. C.
Bresnahan [18, 19]). Детальний опис,
особливості використанання та об
меження шкали наведені нами рані
ше [17].
Патоморфологічні дослідження.
Тварин виводили з експерименту
шляхом передозування зазначених
наркотичних речовин, ділянку СМ,
що включала зону ЛПП СМ, вилуча
ли, вміщували у 10% розчин нейт
рального формаліну, поздовжні ог
лядові зрізи товщиною 80 мкм отри
мували за допомогою автоматизова
ного вібраційного мікротома (Leica
VT 1000A, Німеччина), фіксували на
предметному склі. Поперечні гісто
логічні зрізи виготовляли за стан
дартним протоколом [17], фарбува
ли гематоксиліном та еозином, тіо
ніном (за Нісслем), аналогову фо
тофіксацію здійснювали на світло
оптичному мікроскопі Axiophot
(OPTON, Німеччина).
Статистична обробка отри
маних даних. Дані моніторингу
функції ЗІК обробляли з викорис
танням програмного пакету Statis
tica 10.0 на персональному комп'ю
тері. Використовували непарамет
ричний U—тест Манна—Уїтні, ре
зультати оцінки достовірності пред
ставляли у вигляді значень показни
ка р з звичним їх трактуванням. До
стовірність змін середніх значень
ПФ ЗІК в межах групи під час експе
рименту оцінювали за Уїлкоксоном,
зв'язок і спрямованість їх змін — за
ранговим коефіцієнтом Спірмена.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Репрезентативність використа
них у дослідженні груп порівняння.
Зважаючи на багаторічний влас
ний досвід використання моделі
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Рис. 1.
Розподіл значень ПФ ЗІК в експериментальних тварин через 24 тиж спостереження.

спінальної травми, вивчення особ
ливостей
впливу
імплантації
NeuroGelТМ на її перебіг, ми провели
експертизу
репрезентативності
груп "контроль—1" та "нейрогель—
1", використаних у дослідженні як
групи порівняння щодо основної
експериментальної групи "стороннє
тіло". З цією метою детально про
аналізований розподіл значень ПФ
ЗІК у зазначених групах у різні стро
ки дослідження.
Розподіл значень ПФ ЗІК у групі
"нейрогель—1" (рис. 1 а) характери
зувався наявністю трьох підгруп — 2
— 4 бали (n=5), 6 — 11 балів (n=11)
та 13 — 15 балів (n=5) за шкалою
ВВВ, що відрізнялося від наведеного
нами раніше для аналогічних експе
риментальних даних: за кількості
тварин n=37 розподіл значень ПФ
станом на 16—й тиждень експери
менту включав дві майже рівнове
ликі підгрупи (1 — 6 та 8 — 13 балів
за шкалою ВВВ) [16]. З метою визна
чення репрезентативності групи
"нейрогель—1" сформована інтег
ральна група "нейрогель—2", що
включала всі аналогічні експери
ментальні спостереження, проведні
у 2006 — 2015 рр. Оскільки макси
мальна тривалість спостереження
більшості (n=37) тварин цієї групи
обмежена 16—ма тижнями [16], ана
логічними були строки спостере
ження інтегральної групи "нейро
гель—2". Тому для адекватного
порівняння оцінювали відповідність
розподілів ПФ у групі "нейрогель—
1" через 16 та 24 тиж, у групі "нейро
гель—2" — через 16 тиж. Зіставлення

зазначених розподілів ПФ ЗІК дало
змогу стверджувати їх подібність: в
інтегральній групі "нейрогель—2"
через 16 тиж спостереження виділе
на третя підгрупа (12 — 13 балів за
шкалою ВВВ) з найбільш результа
тивно відновлених тварин групи
"нейрогель—1". Тенденція у групі
"нейрогель—1" до 24 тиж спостере
ження не змінилася, лише стала
більш вираженою. Це дало підстави
вважати групу "нейрогель—1" відно
сно репрезентативною щодо визна
чення впливу імплантації фрагмента
NeuroGelТМ на перебіг модельованої
травми СМ.
Аналіз розподілу значень ПФ ЗІК
у групах "контроль—1" (через 16 та
24 тиж, рис. 1 б) та "контроль—2"
(через 16 тиж) свідчив, що у тварин
групи "контроль—1" в цілому відно
влення функції відбувалося гірше: в
інтервалі значень ПФ ЗІК 1—6 балів
за шкалою ВВВ розподіл ана
логічний такому в інтегральній групі
"контроль—2", описаному нами ра
ніше [16] у тварин групи "контроль—
2" (n=24) і характеризувався на
явністю двох підгруп (0—2 та 4 — 7
балів за шкалою ВВВ); водночас, у
групі "контроль—1" відсутній третій,
найбільш результативний інтервал
(8 — 10 балів за шкалою ВВВ). Ана
логія у розподілі значень ПФ ЗІК
(наявність трьох інтервалів) при мо
делюванні ізольованої спінальної
травми та імплантації фрагмента
NeuroGelТМ раніше встановити не
вдавалося [16], лише суттєве збіль
шення кількості спостережень в
обох інтегральних групах ("кон
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троль—2" та "нейрогель—2") дозво
лило виявити цей факт, що не усуває
тезу щодо суттєвої деформації роз
поділу ПФ ЗІК, а тому і регенератив
ного процесу (у бік інтенсифікації)
під дією NeuroGelТМ. Зважаючи на всі
ці особливості, вважаємо групу "кон
троль—1" відносно репрезентатив
ною щодо наведеної моделі травми
СМ.
Розподіл значень ПФ ЗІК у групі
"стороннє тіло" через 24 тиж спосте
реження (рис. 1 в) в цілому аналогіч
ний такому в групі "контроль—2",
зокрема, наявність третього інтерва
лу значень (8 — 10 балів за шкалою
ВВВ). Розподіл ПФ ЗІК в інтервалі 0
— 2 бали — аналогічний такому в
групах "контроль—1" та "контроль—
2", в інтервалі 3 — 5 балів — більш
подібний до такого в групі "кон
троль—2" (4 — 6 балів), ніж "кон
троль—1" (5 — 6 балів). Розподіл
значень ПФ ЗІК у групі "стороннє
тіло" відрізнявся від такого в групі
"нейрогель—1" радше кількісно,
подібність обох розподілів, на нашу
думку, вища, ніж для пар "стороннє
тіло" — "контроль—1" та "стороннє
тіло" — "контроль—2". Можливо, та
ке суб'єктивне враження є ілюзор
ним, пов'язаним з різницею у вели
чині груп і нерепрезентативністю
групи "стороннє тіло", що оцінити у
теперешній час неможливо. Якщо ж
якісна аналогічність між розподіла
ми значень ПФ ЗІК в групах "сто
роннє тіло" та "нейрогель—1" є, слід
припустити наявність паралелей
між механізмами впливу обох
варіантів гідрогелю на перебіг моде
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льованого варіанту спінальної трав
ми.
Динаміка регенеративного про
цесу в групах. Аналіз результатів
дослідження динаміки функції ЗІК
при імплантації стороннього тіла
(рис. 2) свідчив про суттєві відмінно
сті перебігу спінальної травми за та
ких умов. Фактично, середнє в групі
значення ПФ ЗІК в інтервалі з 2—го
до 7—го тижня демонструє най
нижчі в межах експерименту показ
ники. Протягом 1—го тижня спосте
реження відзначали недостовірне
(р=0,18) зменшення ПФ ЗІК з (1,65 ±
0,91) бала (2—га доба після моделю
вання травми) до (1,20 ± 0,88) бала
за шкалою ВВВ; впродовж наступ
них 6 тиж (до кінця 8—го тижня) ПФ
ЗІК не змінювався і демонстрував
найнижчі значення — (1,30 ± 0,94)
бала за шкалою ВВВ. У період з 12—
го до 16—го тижня виявлене досто
вірне (відповідно р=0,043 і р=0,036)
збільшення ПФ ЗІК до (2,5 ± 0,84) ба
ла за шкалою ВВВ, відносно до
стовірне зменшення (через 24 тиж
достовірну різницю відзначали ли
ше відносно показника через 2 тиж,
тоді як протягом 12 — 22—го тижня
різниця достовірна у порівнянні з
значеннями на 2 — 8—му тижні) до
(2,35 ± 0,95) бала — через 24 тиж.
Динаміка ПФ ЗІК у групі "кон
троль—1" кількісно (з 2—го тижня —
якісно) близька до наведеної в групі
"стороннє тіло". Починаючи віднов
ний процес з значенням ПФ ЗІК (1,0
± 0,35) бала, протягом 1—го тижня у
тварин функція збільшувалася (з 3—
го тижня — достовірно, р=0,018 і
р=0,043 відносно значення на 1—му
та 2—му тижні) до середнього зна
чення (1,66 ± 0,54) бала за шкалою
ВВВ на кінець 4—го тижня. У подаль
шому спостерігали недостовірне
зменшення ПФ ЗІК з мінімумом на
кінець 8—го тижня — (1,19 ± 0,48)
бала за шкалою ВВВ і достовірне
відновлення до (1,63 ± 0,46) бала
(р=0,018 у порівнянні з 8—м тиж
нем) на 16—му тижні. До кінця екс
перименту суттєвих змін ПФ ЗІК не
було: на 24—му тижні — (1,59 ± 0,49)
бала за шкалою ВВВ. Протягом усьо
го експерименту достовірність фак
тичної різниці ПФ ЗІК між групами
"стороннє тіло" та "контроль—1"
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Рис. 2.
Динаміка ПФ ЗІК у групах тварин протягом періоду спостереження.

відсутня, найнижче значення ко
ефіцієнта достовірності спостеріга
ли на 3—му тижні (р=0,1347), що
відповідало одному з найбільших
значень різниці показників (0,26 ба
ла за шкалою ВВВ).
Динаміка ПФ ЗІК у групі "кон
троль—2" відрізнялася від такої в
групі "контроль—1": виявлені досто
вірні дві фази регенеративного про
цесу — 1 — 8—й і 8 — 16—й тижні
спостереження. На відміну від групи
"контроль—1", перша фаза завершу
валася стабілізацією ПФ ЗІК: на 5 —
7—му тижні — (2,86 ± 0,53) бала за
шкалою ВВВ. Двофазність динаміки
ПФ ЗІК для використаної моделі
раніше не спостерігали [16] через
незначну вираженість, виявлена у
групі "контроль—1" і внесена в інте
гральну групу "контроль—2". На
прикінці періоду спостереження
(16—й тиждень) ПФ ЗІК становив
(3,41 ± 0,59) бала за шкалою ВВВ. До
стовірної різниці ПФ ЗІК в групах
"стороннє тіло", "контроль—1" та
"контроль—2" протягом експери
менту не було.
Динаміка ПФ ЗІК в групі "нейро
гель—1" відрізнялася від виявленої
нами раніше, характеризувалася ви
раженою достовірною двофазністю
(1 — 5—й, 5 — 26—й тиждень), ана
логічна характеристика відзначена
в інтегральній групі "нейрогель—2".
Проте, на відміну від групи "нейро
гель—1", між обома фазами (на 4 —
5—му тижні спостереження) вияв

лене не зменшення — з (7,45 ± 0,63)
до (7,05 ± 0,72) бала за шкалою ВВВ,
а достовірну стабілізацію ПФ ЗІК —
(6,5 ± 0,5) бала. Результативність ре
генерації в групі "нейрогель—1" пе
ревищувала виявлену раніше за ана
логічних умов експерименту: ПФ
ЗІК на 16—му тиждні становив (8,35
± 0,89) бала (n=20) та (7,23 ± 0,75)
(n=37) бала за шкалою ВВВ [16]; в
інтегральній групі (n=57) — (7,6 ±
0,5) бала. Протягом періоду спосте
реження достовірної різниці ПФ ЗІК
у групах "нейрогель—1" і "нейро
гель—2" не було, мінімальні значен
ня коефіцієнту достовірності відзна
чали на 2 — 3—й тиждень спостере
ження (відповідно 0,175 та 0,11).
При цьому достовірну різницю ПФ
ЗІК в групах "нейрогель—1" та "ней
рогель—2" у порівнянні з таким в
інших експериментальних групах
виявляли протягом усього періоду
експерименту (за винятком 1—го
тижня в групах "нейрогель—1" та
"нейрогель—2" — "стороннє тіло");
різниця ПФ ЗІК в групах "нейро
гель—1" та "стороннє тіло", почина
ючи з 3—го тижня експерименту до
його завершення, практично не
змінювалася, він становив приблиз
но 6 балів за шкалою ВВВ, на 24—му
тижні — (8,45 ± 0,92) та (2,35 ± 0,95)
бала за шкалою ВВВ. За ідентичності
первинної хімічної структури обох
імплантатів їх вплив на регенера
тивний процес кардинально різнив
ся.
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спостереження
протилежні:
розміри імплантата не змінені, його
товща виповнена потужними кола
генізованими гліофіброзними роз
ростаннями (рис. 3). Функціональ
ний елемент протилежної частки
СМ на рівні травми у тварин обох
груп на 24—му тижні спостережен
ня без ознак дисфункції.

а

б
ВИСНОВКИ
Рис. 3.
Мікрофото.
Структура стороннього тіла (а) та фрагмента NeuroGelTM (б)
через 6 міс після імплантації в зону пересічення половини СМ.
Речовина гідрогелю на обох мікрофото безбарвна, представлена
множинними округлими глибчастими фрагментами.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. а % ×250, б % ×150.

На 6 — 8—му тижні фактична
різниця ПФ ЗІК в групах "стороннє
тіло" та "контроль—2" максимальна,
коефіцієнт достовірності найниж
чий (р=0,0551, р=0,0586). В ті самі
строки експерименту достовірність
різниці ПФ ЗІК в групах "контроль—
1" та "контроль—2" менша: р=0,3021
— на 6—му тижні, р=0,2604 — на 7—
му тижні, р=0,886 — на 8—му тижні.
Це дає змогу стверджувати, що ре
зультативність
регенеративного
процесу у цей період в групі "сто
роннє тіло" з певною достовірністю
найменша. На 8 — 24—му тижні ре
генеративний процес у групі "сто
роннє тіло" суттєво інтенсифікував
ся, що проявлялося зменшенням р
до 0,1986 — на 16—му тижні у парі
"стороннє тіло" — "контроль—1" і
збільшенням до максимального (р=
0,9217) — у парі "стороннє тіло" —
"контроль—2". Це дозволяє припус
тити наявність суттєвих відміннос
тей регенеративного процесу у
віддалені строки після травми за на

явності досліджуваного варіанту
стороннього тіла, і, як свідчили ре
зультати морфологічного дослід
ження, може бути пов'язане з сут
тєвим зменшенням об'єму сторон
нього тіла протягом 3 — 4 міс після
імплантації. Слід наголосити, що са
ме з 8—го тижня відзначали змен
шення показника спастичності.
Морфологічні особливості зони
травми та імплантації стороннь
ого тіла. На 24—й тиждень експери
менту у зоні розташування сторон
нього тіла виявляли зменшення ло
кального об'єму СМ, характерне
формування конгломерату його
оболонок, нещільно з'єднаного з
тканиною СМ. На оглядових попе
речних гістологічних зрізах сто
роннє тіло представлене невеликим,
значно редукованим фрагментом,
слабо асоційованим з щільною
фіброзною капсулою, практично не
інфільтроване тканинним компо
нентом. При імплантації NeuroGelTM
морфологічні зміни у ті самі строки

1. Використана модель задовіль
но відтворює умови відкритої про
никної травми СМ з тривалою пер
систенцією стороннього тіла та по
ступовим зменшенням його ме
ханічної дії.
2. Матеріал стороннього тіла
практично не інтегрується у ткани
ну СМ, суттєво погіршує перебіг
спінальної травми, обмежує регене
ративну активність СМ, поглиблює
синдром післятравматичної спас
тичності.
3. Відновлення регенеративного
процесу у віддаленому періоді вна
слідок зменшення об'єму та зміни
геометрії стороннього тіла свідчило,
що усунення компресії СМ є не
обхідним і позитивним чинником
лікувальної тактики у будь—якому
періоді спінальної травми.
4. З огляду на внутрішньогрупову
однорідність та вкрай низький ПФ
ЗІК при імплантації стороннього
тіла, модель може бути використана
для більш результативного моделю
вання синдрому спастичності, що
сприятиме зменшенню витратності
експериментальних досліджень та
збільшенню достовірності отрима
них результатів.
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СТАН АМБУЛАТОРНОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н. П. Коржик
Консультативно—діагностичний центр Шевченківського району м. Києва, філія № 2

THE AMBULATORY SURGERY STATE IN ENVIRONMENT
OF REFORMATION IN UKRAINIAN HEALTH PROTECTION
BRANCH
N. P. Korzhyk
Consultative—Diagnostic Centre of Shevchenkivskyi District of Kyiv, subsidiary N 2
Актуальність теми зумовлена тим, що реформування
системи охорони здоров'я України, впроваджене в пілот
них регіонах, значно розширило повноваження сімейно
го лікаря і суттєво обмежило функціональні обов'язки
інших фахівців, зокрема, лікаря—хірурга.
Відповідно до системи охорони здоров'я, яка діяла в
минулі роки, фінансування галузі здійснювалось за раху
нок держави. За структурою лікувальні заклади складають
ся з стаціонарних та поліклінічних відділень. Основними
проблемами є: недостатнє фінансування, неадекватне кад
рове забезпечення, недостатність законодавчої бази, про
те, позитивним моментом є впровадження мініінвазивних
методів хірургічних втручань, використання сучасної
діагностичної апаратури.
Руйнування медичної галузі, зокрема, в Києві почалося
у 1998 р., коли розпорядженням Київської міськдер
жадміністрації № 2150 від 27.10.98 поліклініки, що входи
ли до складу лікарень, адміністративно були від'єднані від
стаціонарів. Це рішення не тільки збільшило і без того не
виправдано великий чисельний адміністративно—бюро
кратичний апарат столичної медицини, а й поставило в
дискримінаційні умови лікаря поліклініки. Втрачено мож
ливість у послідовному лікуванні хворих у поліклініці та
стаціонарі, відповідальність адміністрації перед пацієнта
ми за координацію цієї роботи. Втрачено можливість
підвищувати кваліфікацію медичних кадрів шляхом ро
тації. Надто постраждали спеціалісти хірургічного
профілю, яким, як нікому, потрібна щоденна практика та
участь в ургентних чергуваннях. Ця ситуація справді дис
кримінаційна, оскільки лікар має бути високопрофесій
ним, адже, пацієнт довіряє йому найдорожче — життя та
здоров'я. Це "реформування" призвело до нераціонально
го розподілу медичного обладнання й кадрів. Через без
думну "реформу" охорони здоров'я у Києві до повного за
непаду доведений корпус клінічної лікарні № 16 (вул. Рей
тарська, 22) — пам'ятка архітектури, лікарня, в якій свого
часу працювали видатні українські вчені—хірурги М. М.
Амосов, О. М. Авілова.
Метод ротації фахівців: стаціонар—поліклініка — ур
генція перевірений роками, це шлях до підвищення
кваліфікації, актуальний та оптимальний для будь—якої
форми організації охорони здоров'я, оскільки забезпечує
постійне підвищення якості практичних навичок лікаря.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 8

Відсутність можливості постійно підвищувати кваліфі
кацію та вдосконалювати практичні навички зумовлює
збільшення частоти професійних помилок, що можуть
стати трагічними. У попередженні лікувально—діагнос
тичних помилок, а отже, у збереженні здоров'я та життя
нації суттєве значення має організація хірургічної служби
[1].
Не менш важливою є допомога молодим фахівцям з
метою попередження діагностичних помилок та підви
щення професіоналізму. В молодих лікарів слід формува
ти гуманність, чуйність, професійну активність, творчий
підхід до справи, готовність прийти на допомогу людям,
більш повно використовувати потенціал духовної культу
ри та інтелекту, формувати високу громадянську мораль
[2].
Відповідно до наказу МОЗ України № 195 від 25.12.92
"Про затвердження переліку вищих і середніх спеціаль
них навчальних закладів, підготовка і отримання знання в
яких дають право займатися медичною і фармацевтич
ною діяльністю" та № 346 від 07.12.98 (в редакції наказу
МОЗ України № 230 від 24.04.08 зі змінами) "Перелік назв
циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів (про
візорів)", лікар—хірург поліклініки не має юридичного
права лікувати травматологічних хворих, не маючи сер
тифікату ортопеда—травматолога [3]. За відсутності орто
педа—травматолога лікування таких пацієнтів має
здійснювати сімейний лікар. За даними соціологічного
дослідження серед лікарів—хірургів, ця проблема існує не
тільки в Києві, а й в усіх поліклініках України, оскільки
протягом усього періоду роботи лікарю—хірургу в інтере
сах пацієнтів доводиться приймати травматологічних
хворих, особливо в години, коли відсутній лікар—травма
толог. Слід зазначити, що 60% роботи амбулаторного
хірурга складає саме прийом травматологічних хворих.
Проте, не кожний керівник прагне змінити ситуацію, що
утворилася, направивши лікаря—хірурга на курси пер
винної спеціалізації і надавши йому другу спеціалізацію:
лікар—травматолог—ортопед.
Дискутабельним є питання впровадження страхової
медицини в Україні. З огляду на недосконалість законо
давчої бази щодо медицини, а саме, захист прав пацієнта
та лікаря, порядок оплати кожного страхового випадку,
така форма організації охорони здоров'я поки що не
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знайшла підтримки на державному рівні. Обслуговування
пацієнтів, застрахованих приватними компаніями, не по
кращило матеріальний стан лікарів—хірургів та їх поміч
ників, оскільки відсутній законодавчо закріплений ме
ханізм оплати праці медичному персоналу, який співпра
цює з страховими компаніями, адже вони укладають угоду
з адміністрацією, яка не завжди раціонально розподіляє
зароблені лікарями кошти.
Наслідком пілотного проекту стало утворення нових
лікувальних закладів: комунального неприбуткового
підприємства "Центр первинної медико—соціальної до
помоги" (ЦПМСД) та "Консультативно—діагностичного
центру" (КДЦ), що включає чисельні філії.
Практично так звана "реформа", виглядає так: правона
ступницею поліклініки став ЦПМСД, де працюють сімейні
лікарі, а вузькі фахівці працюють у філії КДЦ. Філія навіть
не має свого приміщення, а орендує його у ЦПМСД. В та
кому режимі пілотні регіони працюють вже з 2013 р.
Відчуваючи недосконалість такої системи, що фактично
зведена до перерозподілу грошових потоків, вузькі фахів
ці, зокрема хірурги, ставлять питання про необхідність її
вдосконалення, врегулювання взаємовідносин, зокрема,
фінансових, між новоствореними закладами, оскільки
сімейні лікарі, попри відповідну підготовку, не часто звер
таються за консультацією до філії КДЦ, хоча процес опла
ти цих консультацій не врегульований. Доки хірурги пра
цюватимуть під одним дахом з сімейними лікарями (тера
певтами), доти ці лікарі не адаптуються до нових функ
ціональних обов'язків і не будуть їх бездоганно виконува
ти. Набагато раціональніше було б реорганізувати хірур
гічне відділення поліклініки у відділення мініінвазивних
втручань, розташоване у приміщенні стаціонару, проте,
тривалість лікування пацієнтів у ньому була би значно
меншою, ніж у звичайному стаціонарі. Крім того, органі
зація денних стаціонарів в госпітальних умовах відкрила б
можливості для лікування неускладнених форм судинних
захворювань, зокрема, облітеруючого атеросклерозу, діа
бетичної ангіопатії. Слід зазначити, що денні стаціонари
існують і на базі поліклінік, проте, безпека пацієнта була б
кращою при виникненні непередбачених ситуацій,
оскільки реанімаційні відділення працюють практично в
усіх лікарнях.
Проаналізований стан хірургічної служби на підставі
вивчення роботи хірургічних відділень трьох лікувальних
закладів Києва: поліклініки № 1 Державного управління
справами (ДУС), філії № 2 КДЦ Шевченківського району м.
Києва та Київської міської студентської поліклініки. Про
аналізовані умови праці та якість роботи лікарів—хірургів,
вивчені законодавчі документи України, надані раціо
нальні пропозиції щодо оптимізації роботи амбулаторної
хірургії.
Встановлено, що система М. Семашка працює там, де є
достатнє фінансування лікувальної установи — у поліклі
ніці № 1 ДУС, яка не брала участі в пілотних проектах. В
ній збереглася класична структура поліклініки, досконала
матеріально—технічна база, лікарі мають можливість ви
користовувати денний стаціонар як альтернативну форму
оздоровлення хронічних хворих, а також для реабілітації
пацієнтів, оперованих з використанням мініінвазивних
методів. В цьому лікувальному закладі ще не знищена тен
денція щодо турботи про хворого (звичайно, зважаючи на
соціальний статус прикріплених пацієнтів), прослідко
вується активне ведення пацієнтів диспансерної групи. В
хірургічному відділенні функціональні обов'язки поділені
між хірургами та травматологами, ведення хворих — ли
ше відповідно до їх профілю. Мініінвазивні оперативні
втручання застосовують досить широко, з дотриманням
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алгоритму, проводять гістологічне дослідження матеріалу.
Проте, вкрай нераціонально, з великими невиправданими
витратами бюджетних коштів виконують виклики додому,
оскільки територіальний принцип повністю зруйнова
ний, прикріплені до відомчої поліклініки пацієнти мешка
ють не лише в Києві, а й в його передмісті. В інтересах
пацієнта та України в цілому обслуговування викликів до
дому має забезпечувати найближчий до помешкання хво
рого лікувальний заклад. Це прискорить надання допомо
ги та зменшить матеріальні витрати на транспорт, особ
ливо це стосується вузьких фахівців.
Натомість, поділ поліклінік з утворенням ЦПМСД та
КДЦ погіршив матеріально—технічний стан філій кон
сультативних центрів. Виконання мініінвазивних втру
чань не забезпечене проведенням гістологічного дослід
ження, оскільки не укладені угоди з патологоанатомічни
ми відділеннями лікарень, з якими внаслідок невдалої ре
форми поліклініки втратили адміністративний зв'язок.
Пацієнт сам вимушений шукати фахівців, які б виконали
гістологічне дослідження матеріалу.
Аналогічна проблема існує у Київській міській сту
дентській поліклініці, тому доводиться направляти сту
дентів для планового лікування доброякісних пухлин
м'яких тканин до стаціонару, де стандарти якості щодо
гістологічного дослідження виконуються.
Особливо важливим є питання про законодавчу базу,
яка досі не вдосконалена. Так, у Київській міській сту
дентській поліклініці досі негласно адміністрація викори
стовує в роботі наказ МОЗ СРСР № 1000 від 23.09.84, в яко
му регламентується навантаження на лікаря—хірурга, зок
рема, під час профілактичних оглядів. Відповідно до цьо
го, на профілактичних оглядах за 1 год лікар має обстежи
ти 15 пацієнтів, за 5 год — 120. Чи не абсурдна цифра з ог
ляду на європейські стандарти? (В Польщі на прийомі у
лікаря зареєстровано до 6 пацієнтів). Проте, адміністрація
порушує і цей безглуздий наказ, який втратив чинність на
підставі наказу МОЗ України № 206 від 30.12.92, плануючи
профілактичний огляд 150 студентів за прийом. За таких
умов роботи значно погіршується якість цих оглядів,
оскільки лікареві, який працює без медичної сестри, дово
диться самому оформляти документи. А найбільшим є по
рушення лікарської таємниці, оскільки лікар вимушений
оглядати студента і оголошувати йому діагноз в присут
ності інших осіб, що є грубим порушенням прав людини.
У цьому лікувальному закладі порушується право пацієнта
на вибір лікувального закладу, оскільки до уваги не беруть
результати огляду, проведеного в інших лікувальних за
кладах. Тобто, студент, надавши документи з іншої поліклі
ніки (районної чи приватної), зобов'язаний огляд пройти
повторно, оскільки адміністрація сумнівається в їх досто
вірності, посилаючись на міфічний спільний наказ Міні
стерства освіти України та МОЗ України від 06.06.96 р №
191/155, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
24.06.96 № 325/1550, який ніхто з співробітників не бачив.
[4]. Щодо зазначеного наказу, його слід скасувати з огляду
на право пацієнта обирати лікувальний заклад та лікаря.
Тобто, виші мають брати до уваги документи, незалежно
від того, де вони видані, а не лише з студентської полі
клініки. А їх достовірність мають перевіряти компетентні
органи. Натомість, наказ МОЗ № 728 від 27.08.10, за
реєстрований в Міністерстві Юстиції України 29.12.10 №
1396/18691, який за змістом наближається до європейсь
кого зразка, адміністрація навіть не згадує. Пункт 2.2.4 цьо
го документа передбачає "забезпечення послідовності та
уникнення повторного проведення диспансеризації у різ
них закладах охорони здоров'я". Порядок диспансеризації
населення регламентує проведення медичного огляду ли
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ше за згодою громадян. Так, у розділі ІІ п.3 "Управління та
планування проведення диспансеризації населення"
відзначено, що рентгенологічне дослідження органів
грудної клітки виконують 1 раз на 2 роки; за відсутності
патології гінекологічний огляд — раз на 3 роки, ультразву
кове дослідження передміхурової залози у чоловіків віком
після 40 років — 1 раз на 2 роки. Під час роботи з анамне
стичною анкетою слід дотримувати вимог законодавства,
що врегульовує питання збереження таємниці про стан
здоров'я, у розділі ІІІ "Методика проведення диспансери
зації дорослого населення" п. 3 зазначено, що, якщо особа
пройшла медичне обстеження або окремі огляди, лабора
торно—діагностичні дослідження в іншому закладі охо
рони здоров'я, результати мають бути використані під час
диспансеризації, якщо їх давність не перевищує 6 міс з да
ти обстеження в минулому році або протягом календар
ного року [5].
Досить делікатним та актуальним є питання про ме
дичні кадри в Україні. На кожні 10 тис населення в Україні
припадає 46 лікарів, в Канаді —18, в Англії — 16,4 [6]. Про
те, лікарів, особливо кваліфікованих, хронічно не виста
чає. Ідея сімейного лікаря, який мав замінити педіатра,
гінеколога, хірурга, травматолога, не спрацювала. Та й не
могла вона спрацювати, оскільки стрімкий розвиток ме
дицини створив багатопрофільну спеціалізацію, від якої
неможливо відмовитись, особливо в умовах мегаполісу.
Сімейний лікар виправдовує себе в умовах маленького на
селеного пункту, де він змушений надавати допомогу всім
хворим, які до нього звернулися. Вирішенням кадрового
питання в сільській місцевості є не тільки направлення
молодих фахівців як сімейних лікарів, а й направлення
досвідчених лікарів у тривале відрядження. Звичайно, за
вданням місцевої влади є забезпечення гідних умов для
роботи та проживання висококваліфікованих фахівців.
Проведення так званого "реформування" галузі за
пілотним проектом знищило сотні малих лікарень, пере
важно сільських. А на їх базі можна і потрібно було б ство
рити реабілітаційні центри для пацієнтів, яким здійснені
оперативні втручання на органах гепатобіліарної зони,

судинах, хребті та суглобах, використовуючи природні та
курортні особливості певної місцевості. Недостатнє
фінансування могли б компенсувати пацієнти шляхом
впровадження часткових платних послуг. Організація та
ких відділень дала б можливість оздоровлювати пацієнтів
з хронічними захворюваннями, які перебувають на дис
пансерному обліку, і фактично реабілітаційну програму
не виконують через відсутність достатнього державного
фінансування.
З метою реформування медицини в інтересах народу
необхідне здійснення таких заходів.
1. Постійне підвищення кваліфікації та морально—
етичних якостей керівних медичних кадрів та всього пер
соналу, обов'зково здійснювати ротацію: стаціонар—полі
клініка — ургенція.
2. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад
керівних медичних кадрів на строк не більше 5 років.
3. Відмінити розпорядження Київської міської держав
ної адміністрації № 2150 від 27.10.98, об'єднати полікліні
ки та стаціонари, зменшити при цьому адміністративний
апарат. Передати 90% діагностичних та лікувальних про
цедур в поліклініки, забезпечити їх пріоритетний розви
ток.
4. Створити єдиний всеукраїнський реєстр лікарів та
вакантних посад для вільного вибору працівниками робо
чого місця та спеціальності.
5. З метою уникнення дублювання медичних послуг та
економії державних коштів реорганізувати відомчу меди
цину.
6. Лікарям—хірургам поліклінік (діагностичних цент
рів) надати можливість проходження курсів з травматоло
гії та ортопедії, беручи до уваги інтереси пацієнтів та су
спільно—політичну ситуацію в Україні.
7. Вдосконалити законодавчу базу, в адміністративно
му порядку заборонити використання наказів Міністерст
ва охорони здоров'я СРСР.
8. З метою вдосконалення хірургічної служби амбула
торні хірургічні відділення філій реорганізувати у відді
лення мініінвазивних хірургічних втручань стаціонару.

ЛІТЕРАТУРА
1. Краковский Н. И. Ошибки в хирургической практике и пути к их
предупреждению / Н. И. Краковский, Ю. Я. Грицман. — М.:
Медгиз, 1959. — 210 с.
2. Попов Н. В. Мировоззрение современного врача: социологи%
ческий портрет и проблемы развития / Н. В. Попов // Врачеб.
дело. — 1994. — № 1. — С. 114 — 118.
3. Лист МОЗ України № 11.02—07/20/К—7450/6684 від
11.07.2014 р.
4. Лист Департаменту охорони здоров'я Київської міськдер%
жадміністрації від 09.12.14 № 061—11066/02.02

Клінічна хірургія. — 2016. — № 8

5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 728 від
27.08.10 "Про диспансеризацію населення", зареєстрований
в Міністерстві Юстиції України 29.12.10 р., № 1396/18691.
6. Поліщук М. Є. Наше здоров'я у власних руках (розмову вели
М. Халимоненко, Л. Остроушко) // Будьмо здорові. — 2005. —
№ 3. — С. 4 — 7.

hirurgiya.com.ua

73

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
УДК 616.37—089.87

ТОТАЛЬНА ПАНКРЕАТЕКТОМІЯ
А. В. Скумс, К. В. Криничка
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

ТОТАL PANCREATECTOMY
А. V. Skums, К. V. Кrinichka
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
Пошук джерел літератури проведений по електронних
базах даних PubMed, Springer за ключовими словами "то
тальна панкреатектомія", "резекція підшлункової залози",
"панкреатодуоденектомія", "панкреатогенний цукровий
діабет". Для аналізу опрацьовані статті з 1889 по 2016 р.
З усіх онкологічних захворювань в США рак підшлун
кової залози (ПЗ) посідає 10—те місце за поширенням та
4—те місце — за рівнем смертності. Захворюваність на
рак ПЗ прогресивно збільшується кожного року у серед
ньому на 1,3% [1]. За відсутності патогномонічних симп
томів і, в зв'язку з цим, пізньої діагностики на момент вста
новлення діагнозу лише у 15 — 20% пацієнтів пухлина є
резектабельною [2]. Зважаючи на радіо— та хіміорезис
тентність таких пухлин, єдиним потенційним шансом
хворих на одужання є радикальне хірургічне втручання
[3].
У теперішній час з приводу пухлин органів панкреато
дуоденальної зони виконують такі резекційні втручання:
панкреатодуоденальну резекцію (ПДР, панкреатодуоде
нектомію, операцію Kausсh — Whipple), дистальну ре
зекцію ПЗ, центральну резекцію ПЗ, тотальну панкреатек
томію (ТПЕ).
В сучасній літературі термін "тотальна панкреатек
томія" визначає повне видалення ПЗ, як правило, з дванад
цятипалою кишкою та селезінкою.
Вперше з метою встановлення можливості жити без
ПЗ O. Minkowski, J. F. Mering у 1889 р. в Страсбурзі видали
ли ПЗ у собаки [4]. Тварина вижила, у подальшому в неї ви
никла глюкозурія. Це було першим документальним
підтвердженням того, що життя без ПЗ можливе [5]. Існу
ють дані, що першу ТПЕ виконав ще у 1884 р. німецький
хірург T. Billroth, про що було повідомлено на конгресі ме
дицини в Парижі у 1901 р. [6]. Проте, крім цього повідо
млення, інших документальних підтверджень виконання
такої операції немає. Перший формальний опис ТПЕ у лю
дини з приводу раку ПЗ, виконаної у 1942 р. в Портленді,
належить E. W. Rockey [7]. Пацієнт помер від жовчного пе
ритоніту на 15—ту добу після операції. Вже через 1 міс J. T.
Priestley успішно виконав ТПЕ у хворого з приводу
інсуліноми. А у 1946 р. у клініці Мейо здійснені 4 операції
ТПЕ [8]. У 1949 р. J. Priestley опублікував результати спосте
реження за пацієнтом протягом 5,5 року після ТПЕ,
довівши можливість адекватної компенсації метаболічних
розладів [9]. ТПЕ з приводу хронічного панкреатиту вико
нав О. Т. Clagett у 1946 р. Основними показаннями до опе
рації автор вважав виражений больовий синдром та обст
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рукцію протоки ПЗ у хворих після неефективного дрену
вального втручання [10]. У 1954 р. D. E. Ross, у 1958 р. M. R.
Porter здійснили ТПЕ з метою уникнення ускладнень за
гоєння панкреатодигестивного анастомозу [11]. У 1963 р.
G. T. Watts повідомив про виконання ТПЕ з приводу гос
трого панкреатиту [12]. Вперше видалення кукси ПЗ з при
воду ускладнень після ПДР виконане у 1964 р. в клініці
Мейо [11]. У 1977 р. в клініці Університету Міннесоти R. W.
Gruessner та D. E. Sutherland вперше виконали ТПЕ з аутот
рансплантацією клітин підшлункових острівців [13]. Пер
ша лапароскопічна ТПЕ виконана в Бордо (Франція) у
2003 р., проте, реконструктивний етап операції здійсне
ний з використанням серединнього мінідоступу (довжи
ною 8 — 10 см) [14]. Лише через 10 років B. Dallemagne та
співавтори здійснили ТПЕ повністю з використанням ла
пароскопічного доступу [15]. У 2014 р. Н. Sunagawa та
співавтори повідомили про перше лапароскопічне вида
лення кукси ПЗ через 1 рік після лапароскопічної ПДР з
приводу рецидиву аденокарциноми в дистальній частині
ПЗ [16].
У 1960 р. J. M. Howard та G. H. Jordan відзначали високу
(37%) періопераційну смертність хворих після TПЕ, по
казники однорічного виживання були зіставні з такими
після інших резекційних втручань. У зв'язку з цим автори
не рекомендували виконувати ТПЕ, вважаючи її операцією
високого ризику. Висока летальність була пов'язана з фор
муванням панкреатогенного цукрового діабету, втратою
маси тіла, діареєю, мальабсорбцією та складністю їх ко
рекції. Недостатність екзокринної функції ПЗ ще більше
поглиблювала проблеми контролю діабету, погіршувала
засвоювання жиророзчинних вітамінів, зокрема, вітаміну
D, що спричиняло остеопатію та остеопороз. Таким чи
ном, через високу післяопераційну смертність, неспро
можність компенсувати апанкреатичний стан та суттєве
погіршення якості життя пацієнтів ТПЕ перестали викону
вати. Операцією вибору з приводу новоутворень ПЗ вва
жали ПДР.
Проте, низькі показники п'ятирічного виживання (5 —
10%) після операції Kausch—Whipple з приводу раку ПЗ
стимулювали у 70—ті роки минулого сторіччя більш ши
роке впровадження ТПЕ з метою збільшення онкологічної
радикальності [11].
До переваг ТПЕ належать підвищення резектабель
ності при раку ПЗ; можливість радикального лікування за
мультицентричного і дифузного пухлинного ураження
ПЗ; можливість виконання більш радикальної лімфаде
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нектомії; більш повне видалення парапанкреатичних тка
нин; відсутність панкреатодигестивного анастомозу та ус
кладнень його загоєння [17 — 20].
M. W. Muller та співавтори [11] узагальнили результати
виконання 147 операцій ТПЕ за період з 2001 по 2006 р. в
Університетській клініці Хайдельберга (Німеччина). Їх ча
стота становила 10% в структурі всіх видів резекції ПЗ з
приводу її злоякісних новоутворень, з них 15% — виконані
"через технічні причини" або внаслідок утворення після
операції нориці ПЗ.
Сьогодні частота виконання ТПЕ серед усіх видів ре
зекції ПЗ в провідних панкреатологічних центрах світу
становить від 6,7 до 19,5% з тенденцією до збільшення
(див. таблицю) [17, 21 — 23]. В США, за даними National
Cancer Data Base, кількість виконаних операцій ТПЕ
збільшилася з 210 — у 1998 р. до 464 — у 2005 р. та 664 — у
2011 р. [21].
"Первинну" ТПЕ виконують у 70 — 72% хворих, "вто
ринну" (видалення кукси ПЗ з приводу ускладнень чи ре
цидиву пухлини після резекції) — у 28 — 30% [26].
В сучасній хірургії місце ТПЕ остаточно не визначене,
що пов'язане з труднощами корекції абсолютної недо
статності екзокринної та ендокринної функцій ПЗ після
операції.
Виконання ТПЕ показане як за пухлинних, так і непух
линних захворювань ПЗ за умови згоди хворих на опе
рацію, їх достатнього інтелектуального рівня та соціаль
ного забезпечення для дотримання пожиттєвої замісної
терапії.
Показаннями до виконання ТПЕ вважають.
1. Протокову аденокарциному ПЗ за умови, що вико
нання субтотальної панкреатектомії неможливе через
технічні причини (мультицентричне ураження ПЗ, великі
розміри пухлини — T3,T4, її центральне розташування,
метастази в регіонарних лімфатичних вузлах).
Так, у 34% пацієнтів за наявності аденокарциноми ПЗ
виявлене мультицентричне ураження органа [27]. Пізніше
дослідники відзначили мультицентричний ріст пухлини
лише у 6 — 12% хворих [17].
2. Внутрішньопротокові папілярні муцинозні новоу
творення (IPMN) протоки ПЗ або мультифокальну IPMN
бічних проток з ураженням всієї ПЗ.
IPMN вперше описана К. Ohhashi та співавторами у
1982 р. як непухлинне ураження протокової системи ПЗ з
відносно сприятливим прогнозом. В подальшому погляди
на біологічний потенціал захворювання були переглянуті,
з 1996 р. за рекомендаціями ВООЗ, IPMN вважають по
тенційно злоякісним новоутворенням [28]. Частота ви
никнення рецидиву після резекції IPMN протоки ПЗ ста
новить 25 — 100%. Всі пухлини слід видаляти через високу
ймовірність малігнізації. Асимптомні IPMN гілок протоки
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ПЗ діаметром менше 3 см малігнізуються лише у 20% спо
стережень за 8 років. Тому за їх виявлення необхідний ди
ференційований підхід [29]. За останніми даними, клітини
пухлин IPMN мають тенденцію поширюватися по всій
протоці ПЗ, тому часто одночасно з IPMN виникають про
токові аденокарциноми [21].
3. Неможливість досягти рівня резекції R0 під час ПДР.
M. Wagner і співавтори [30] узагальнили досвід вико
нання радикальної резекції ПЗ у 211 хворих, єдиним неза
лежним чинником, що дозволяє прогнозувати виживання
хворих при раку ПЗ, вони вважають "чистоту" зрізу. С. М.
Schmidt і співавтори [31] обстежили 1579 пацієнтів після
ПДР (1546) та TПЕ (33) з приводу аденокарциноми ПЗ.
ТПЕ виконували через неможливість досягти "чистого"
зрізу (R0). Медіана виживання після ТПЕ була більшою, ніж
після ПДР з R0 (відповідно 18 та 10 міс).
4. Одночасну інвазію пухлиною ПЗ черевного стовбу
ра, загальної печінкової та гастродуоденальної артерій.
При аденокарциномі тіла ПЗ з інвазією черевного
стовбура рекомендують виконувати дистальну панкреа
тектомію. Панкреатодуоденектомія з резекцією загальної
печінкової артерії доцільна при інвазії пухлиною корот
кого сегмента загальної та власної печінкових артерій. А
за одночасної інвазії пухлиною черевного стовбура, за
гальної печінкової та гастродуоденальної артерій для до
сягнення R0 резекції необхідно виконувати ТПЕ з рекон
струкцією печінкових артерій [32].
5. Неспроможність швів панкреатодигестивного анас
томозу.
Частота неспроможності швів панкреатодигестивного
анастомозу становить до 30% у спеціалізованих закладах.
Панкреатична нориця Grade C (за класифікацією ISGPF),
вторинні ускладнення якої потребують лише хірургічного
лікування, виникла у 0,2 — 8,9% пацієнтів [33]. Вибір мето
ду лікування неспроможності швів панкреатодигестивно
го анастомозу залежить від хірурга: чи залишити куксу ПЗ,
чи видалити її. Перевагами залишення кукси ПЗ є технічна
простота, менша тривалість операції, менша крововтрата,
збереження ендокринної функції ПЗ. Можливі дренуван
ня зони неспроможності, зовнішнє дренування протоки
ПЗ, стентування або оклюзія її з використанням фібрино
вого клею, зашивання кукси ПЗ. Недоліком збереження
кукси ПЗ є високий ризик персистенції нориці ПЗ і, як
наслідок, повторна кровотеча, інфікування, що може бути
фатальним для таких тяжко хворих. Видалення кукси ПЗ
значно знижує ризик, проте, можливе виникнення
лабільного діабету з відповідними ускладненнями [34].
C. D. Smith та співавтори узагальнили результати вико
нання релапаротомії у 178 (38%) хворих з 479, яким здій
снено ПДР, за період з 1964 по 1988 р. в клініці Mayo [35]. З
них в 11 хворих виконана екстирпація кукси ПЗ з приводу
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перитоніту (у 9) та інтраабдомінальної кровотечі (у 2), ле
тальність 64%. G. Balzano та співавтори [36] проаналізува
ли хворих, яким здійснено релапаротомію після ПДР у
зв'язку з пізньою кровотечею (у 19) та перитонітом (у 12).
У 17 хворих кукса ПЗ збережена, у 14 — видалена разом з
селезінкою. Летальність (27,8%), об'єм крововтрати і не
обхідність переливання компонентів крові були однако
вими в обох групах. Після екстирпації кукси ПЗ не
обхідність у виконанні релапаротомії була значно мен
шою, ніж за її збереження (відповідно 7 і 59%, р<0,01). На
основі аналізу отриманих результатів автори рекоменду
вали виконувати екстирпацію кукси ПЗ для лікування
післяопераційної нориці ПЗ, ускладненої кровотечею або
перитонітом.
M. Muller і співавтори [11] вважають, що за наявності
факторів, що свідчать про високу ймовірність виникнення
неспроможності швів анастомозу або технічні проблеми
під час його формування, хірургічна бригада інтраопе
раційно має прийняти рішення про виконання первинної
ТПЕ. Факторами, що свідчать про підвищений ризик утво
рення після операції нориці ПЗ, є м'яка консистенція тка
нини ПЗ, її жирова інфільтрація, малий діаметр протоки
ПЗ, інтраопераційна крововтрата понад 400 мл, муль
тивісцеральна резекція [37].
6. Спадковий рак ПЗ (Hereditary pancreatic cancer).
Спадковий рак ПЗ є рідкісним генетичним захворю
ванням, зумовленим мутаціями генів BRCA2, PALB2 в 7
хромосомі. За даними V. Rebours і співавторів [38], ризик
виникнення раку у сибсів у 87 разів вищий, ніж у середнь
ому в популяції. Тому автори рекомендують постійний
скринінг родичів хворих при спадковому раку ПЗ, при
підтвердженні діагнозу виконувати ТПЕ. Починати
скринінгове обстеження родичів необхідно за 5—10 років
раніше, ніж вік, в якому було діагностовано онкологічне
захворювання у пацієнта. Це дає можливість завчасно
діагностувати та попередити інвазію раку ПЗ у навко
лишні тканини.
7. Мультифокальне метастатичне ураження ПЗ (напри
клад, рак нирки).
8. Рецидив пухлини в залишку ПЗ після резекційних
втручань на органі.
9. Хронічний рецидивуючий панкреатит з больовим
синдромом у хворих за неефективності попередніх дре
нувальних операцій [39].
На думку О. Т. Clagett і співавторів [10], ТПЕ має забезпе
чити усунення болю, спричиненого хронічним панкреа
титом у термінальній стадії. Проте, численні дослідження
показали, що лише у 30 — 60% хворих на хронічний пан
креатит після ТПЕ відзначали суттєве зменшення вираже
ності больового синдрому. А виникнення після операції
метаболічного синдрому значно погіршувало ситуацію
[28].
З появою технології аутотрансплантації клітин пан
креатичних острівців у хворих при хронічному рециди
вуючому панкреатиті з больовим синдромом за неефек
тивності попередніх дренувальних операцій результати
ТПЕ вдалося покращити. За повідомленнями R. W.
Gruessner та D. E. Sutherland [40], у 78 (70%) з 112 пацієнтів
після ТПЕ спостерігали зменшення вираженості больово
го синдрому та полегшення перебігу панкреатогенного
діабету, у 33% пацієнтів досягнута повна компенсація ен
докринної функції ПЗ.
Характерно, що з часом змінюються співвідношення
показань до виконання ТПЕ. Так, до 1997 р. 46% операцій
виконували з приводу аденокарциноми, 38% — хронічно
го панкреатиту, 8% — нейроендокринних пухлин, 8% —
інших захворювань; з 1997 до 2006 р. 52% ТПЕ виконували
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з приводу аденокарциноми, 19% — хронічного панкреа
титу, 10% — метастатичного ураження при карциномі ни
рок, 8% — IPNM, 2% — нейроендокринних пухлин, 8% —
інших причин; після 2006 р. з приводу аденокарциноми
ТПЕ здійснювали у 38% спостережень, IPMN — у 22%, ней
роендокринних пухлин — у 16%, метастатичного уражен
ня ПЗ при карциномі нирки — у 14%, хронічного панкре
атиту — в 11% [26].
Абсолютними протипоказаннями до виконання ТПЕ є:
дисемінація клітин пухлини по очеревині; метастатичне
ураження печінки при протоковій аденокарциномі;
інвазія пухлиною черевного стовбура > 180° і/або верх
ньої брижової артерії > 180°, першої тонкокишкової гілки
верхньої брижової артерії > 180°; нереконструктивна ок
люзія верхньої брижової і/або ворітної вени; масивне по
ширення пухлини на суміжні органи, що виключає мож
ливість досягнення R0—резекції; недостатня кваліфікація
хірургічної бригади; відсутність комплаєнсу з хворим, в
тому числі щодо можливості адекватної корекції післяо
пераційного метаболічного синдрому [23, 41, 42].
У теперішній час виконують в основному три види
ТПЕ: стандартну, пілорозберігальну [43], дуоденоз
берігальну.
Дуоденозберігальну ТПЕ рекомендують виконувати у
хворих з приводу доброякісних чи високодиференційо
ваних пухлин ("low—grade malignant neoplasms") [44].
Кожний вид втручання можливо виконувати з викорис
танням як відкритого, так і лапароскопічного методу.
Збереження селезінки рекомендують у пацієнтів за
відсутності спленомегалії , тромбозу селезінкових судин
або залучення селезінки та її судин в пухлинний процес з
метою зменшення ризику виникнення післяопераційних
ускладнень. За даними E. Jovine та співавторів [45], спле
нектомію виконували у 85% хворих під час ТПЕ. S. Ahmad і
співавтори [46] пропонували виконувати стандартну
спленектомію з подальшим обов'язковим введенням
пневмококової та менінгококової вакцин.
Суттєвим негативним наслідком, що часто стримує
хірурга—панкреатолога виконувати ТПЕ, є виникнення
післяопераційного метаболічного синдрому, що характе
ризується абсолютною відсутністю ендокринної та екзо
кринної функцій ПЗ.
Вперше панкреатогенний цукровий діабет (типу ІІІ)
описаний в госпіталі Святої Марії в Рочестері, штат Мінне
сота 14 липня 1942 р. після ТПЕ [9]. Ендокринні розлади
після ТПЕ зумовлені абсолютною недостатністю інсуліну
та відносною недостатністю глюкагону і панкреатичного
поліпептиду. Дефіцит цих двох гормонів відіграє ключову
роль у підвищенні резистентності печінки та чутливості
периферійних рецепторів до інсуліну, у зв'язку з чим у
хворих після ТПЕ виникає стан ятрогенної гіпо— чи
гіперглікемії [47]. Для панкреатогенного діабету, на відміну
від цукрового діабету I типу, не характерний кетоацидоз, а
перебіг нападів гіперглікемії м'якший. Від цукрового діабе
ту ІІ типу він відрізняється тим, що пацієнти після резекції
ПЗ чутливі до інсулінотерапії [48].
Певні надії покладали на можливість корекції післяо
пераційних порушень вуглеводного обміну шляхом ауто
трансплантації β—клітин. Проте, їх трансплантація мож
лива тільки при виконанні ТПЕ з приводу непухлинних
захворювань. Крім того, методика ефективна лише у 30 —
40% хворих, отже, не забезпечує остаточного вирішення
проблеми інсулінонезалежності. Сьогодні оптимальним
та безпечним методом лікування панкреатогенного діабе
ту є використання "інсулінової помпи" [49].
Тому у більшості пацієнтів після операції необхідна ко
рекція глікемії з використання сучасних рекомбінантних
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інсулінів. Потреба в інсуліні становить: в інсуліні тривалої
дії — від 7 до 48 ОД, у середньому 16 ОД, короткої дії — від
7 до 70 ОД, у середньому 21 ОД на добу. Цільовий рівень
глікемії, рекомендований для хворих, яким здійснено ТПЕ,
становить 6 — 10 ммоль/л, рівень HbA1 — 6,5 — 7,5% [39].
Недостатність екзокринної функції ПЗ зумовлює маль
абсорбцію жирів, вуглеводів, зменшення маси тіла, що по
требує застосування замісної терапії. Добова доза фер
ментних препаратів у хворих після ТПЕ становить від 75
000 до 225 000 ОД, у середньому 150 000 ОД. Хворим реко
мендують високоенергетичну дієту (до 20 930 кДж на до
бу). Після ТПЕ хворі втрачають від 2 до 14 кг, у середньому
9 кг. Частота дефекації від 1 до 8 разів на добу, у середньо
му 2 рази. Незважаючи на адекватну замісну ферментоте
рапію, у 10% хворих виникає діарея, для усунення якої
призначають симптоматичні засоби, у 33% — постійна
діарея, толерантна до лікування [50].
M. W. Muller і співавтори [11] вважають, що якість життя
пацієнтів після ТПЕ така сама, як і після ПДР. Інші автори
відзначають погіршення якості життя через наявність ме
таболічного синдрому [50, 51]. На психічний стан хворих
значно впливає синдром мальабсорбції різного ступеня,
присутній у 50% з них [50]. M. Almond і співавтори [26] не
виявили різниці якості життя, частоти епізодів
гіпоглікемії, рівня HbA1 та смертності внаслідок спе
цифічних діабетичних ускладнень у хворих при виник
ненні панкреатогенного діабету після ТПЕ та при цукро
вому діабеті І типу [26]. Більшість пацієнтів після TПЕ
здатні самостійно контролювати недостатність ендо
кринної та екзокринної функцій ПЗ. При порівнянні за
гальних та специфічних ускладнень у хворих після ТПЕ і
резекції ПЗ M. S. Janot і співавтори [17] не виявили статис

тично значущих відмінностей, за винятком більшої трива
лості лікування у стаціонарі після ТПЕ.
У міру накопичення досвіду післяопераційна ле
тальність після первинної ТПЕ прогресивно зменшувала
ся: за період з 1970 по 1989 р. — вона становила 40%, з
1990 по 1999 р. — 8%, з 2000 по 2007 р. — 2% [52]. Проте,
смертність після "вторинної" ТПЕ з приводу ускладнень
(видалення кукси ПЗ за наявності панкреатичної нориці)
становить 47 — 50%, що пов'язане з тяжкістю стану хворих
внаслідок попереднього втручання та самим ускладнен
ням [39]. Післяопераційна летальність при ТПЕ вища, ніж
при субтотальній резекції ПЗ, а показники довгостроко
вого виживання — еквівалентні [22 ]. У пацієнтів, яким ТПЕ
виконана з приводу непухлинного захворювання, серед
ня тривалість життя більша, ніж за онкологічного захво
рювання (відповідно 7 — 8 та 2 — 3 роки). За даними
National Cancer Data Base, у 5726 пацієнтів, яким виконана
ТПЕ в період з 1998 по 2011 р., медіана виживання стано
вила 15 міс, показники 1—, 3— і 5—річного виживання —
відповідно 60, 22 і 13%. Тривалість життя пацієнтів після
ТПЕ залежала від таких параметрів: вік менше 70 років,
діаметр пухлини менше 2 см, низький ступінь дис
плазії/атипії, стадія пухлинного процесу, відсутність мета
стазів в регіонарних лімфатичних вузлах, кваліфікація
хірурга, оснащення медичного закладу.
Таким чином, сьогодні ТПЕ посідає чільне місце серед
резекційних втручань з приводу непухлинних та пухлин
них захворювань ПЗ. Необхідні подальше уточнення по
казань до її виконання, оцінка доцільності та ефектив
ності операції щодо онкорадикальності, пошук шляхів
компенсації метаболічного синдрому.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ БІЛІАРНОЇ
НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКУ
М. І. Кравців, М. О. Дудченко, О. М. Люлька, Норалдін М. А. Райян, В. І. Ляховський
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

OBSERVATION OF RECURRENT BILIARY ILEUS
М. І. Кravtsiv, М. О. Dudchenko, О. М. Lyuhlka, Noraddin М. А. Rayan, V. І. Lyakhovskyi
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

Біліарна непрохідність кишечнику (НК) — рідкісне ус
кладнення холелітіазу, за якого відбувається формування
жовчно—кишкової нориці. Її частота становить від 1 до 3%
в структурі усіх видів механічної НК [1].
Найчастіше нориця формується між жовчним міхуром
та дванадцятипалою кишкою (ДПК), рідше — між
жовчним міхуром та товстою кишкою, іноді — зі шлунком
або тонкою кишкою [2]. Біліарна НК виникає внаслідок
проходження великих (діаметром 2 — 2,5 см) жовчних ка
менів, як правило, поодиноких, що спричиняють пору
шення пасажу вмісту по кишечнику на рівні термінально
го відділу клубової кишки або ілеоцекального клапана.
Майже у 50% пацієнтів в анамнезі є відомості про на
явність конкрементів у жовчному міхурі, проте, тільки у
0,3 — 1,5% пацієнтів при хронічному калькульозному хо
лециститі виникає біліарна НК [3]. Рецидив біліарної НК
спостерігають майже у 5% пацієнтів, яким раніше здій
снювали ентеролітотомію [4]. Причиною рецидиву біліар
ної НК є інший жовчний камінь, не ідентифікований у
жовчному міхурі чи кишечнику під час першої операції [5].
Наводимо спостереження рецидиву біліарної НК, так
тику хірургічного лікування.
Пацієнтка А., 77 років, госпіталізована в хірургічне
відділення 2—ї МКЛ м. Полтави 06.03.15 у терміновому по
рядку з діагнозом жовчнокам'яної хвороби, хронічного
калькульозного холециститу в стадії загострення. Хроніч
ний калькульозний холецистит діагностували протягом
10 років. Супутні захворювання: ішемічна хвороба серця,
атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба
ІІІ стадії, гіпертензивне серце, серцева недостатність 2А
стадії, ФК 2.
Пацієнтка скаржилася на помірний біль в надчеревній
та середній ділянках живота протягом 7 діб, нудоту, що
денне блювання. Об'єктивно: шкіра суха, тургор зниже
ний, язик сухий. Пульс 110 за 1 хв. Артеріальний тиск
13,3/9,3 кПа (100/70 мм рт. ст.). Живіт не здутий, м'який,
болісний у надчеревній ділянці. За даними УЗД жовчний
міхур — суцільна акустична тінь, розміри до 4 × 3 см,
спільна жовчна протока без патологічних змін, ознаки ду
оденостазу, гастростазу. Під час ГДФС евакуйовано близь
ко 1 л застійного, з домішками жовчі вмісту, в антральній
частині шлунка та ампулі ДПК ерозії, у заампульному
відділі виявлений норицевий хід діаметром до 0,7 см. За
даними оглядової рентгенографії органів черевної по
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рожнини відзначена пневмобілія, в проекції жовчного
міхура тінь конкремента розмірами 4 × 3 см, чаші Клойбе
ра не виявлені. Попередній діагноз: висока непрохідність
тонкої кишки, можливо, біліарна.
Здійснена діагностична лапаротомія. У висхідній час
тині ДПК, практично перед зв'язкою Трейтца виявлене
щільне рухоме утворення з гладенькими краями, що пов
ністю обтурує просвіт кишки. Стінка кишки над ним стон
шена, блідо—рожевого забарвлення, проксимальніше від
перешкоди ДПК розширена до 4 см, горизонтальна части
на заповнена рідиною, в ній виявлене друге щільне утво
рення, дещо менших розмірів, дистальніше — тонка киш
ка спавша. Жовчний міхур не напружений, без ознак запа
лення, в ділянці дна заповнений конкрементом розмірами
4 × 3 см, в ділянці тіла та кишені Гартманна — щільно спа
яний з стінкою ДПК. Інші патологічні зміни в черевній по
рожнині не виявлені.
З огляду на вік пацієнтки, наявність супутніх захворю
вань, відсутність запального процесу в жовчному міхурі і
перідуоденального запалення, обсяг оперативного втру
чання вирішено обмежити ентеролітотомією з відновлен
ням пасажу вмісту по тонкій кишці. Після мобілізації ДПК
у ділянці зв'язки Трейтца щільні утворення переміщені у
тонку кишку, на відстані 30 см від дуоденоєюнального пе
реходу виконана поздовжня ентеротомія, видалені два
гранчастих каменя, на кишку накладений дворядний шов.
Розміри каменів 4 × 3 × 2 та 4 × 4 × 3 см. Перебіг післяопе
раційного періоду без ускладнень. На 8—му добу
пацієнтка виписана у задовільному стані з рекомендацією
через 1 міс здійснити другий етап операції — холецистек
томію та закриття нориці.
Проте, пацієнтка звернулась через 2 міс зі скаргами на
періодичні спастичний біль у животі, періодичні нудоту та
блювання, що супроводжувались затримкою газів та випо
рожнення, протягом 10 діб. Об'єктивно: живіт не здутий,
м'який, болісний у правій клубовій ділянці, де виявлене
щільне, рухоме пухлиноподібне утворення діаметром до 4
см, патологічні кишкові шуми відсутні. За даними УЗД
жовчний міхур не візуалізувався, у просвіті тонкої кишки у
правій клубовій ділянці тінь, схожа на конкремент, діамет
ром до 4 см. За даними оглядової рентгенографії органів
черевної порожнини, вільний газ і чаші Клойбера не вияв
лені. При комп'ютерній томографії (КТ) органів черевної
порожнини в проекції жовчного міхура візуалізоване по
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рожнисте утворення діаметром до 1,5 см, з пухирцями га
зу, пухирці повітря по ходу жовчних проток. У підчеревній
ділянці справа просвіт тонкої кишки субтотально випов
нений утворенням розмірами 3,7 × 3,0 см, з кальцифіка
цією по периферії, стінка тонкої кишки у цій ділянці по
товщена. Попередній діагноз: часткова біліарна не
прохідність тонкої кишки.
Виконана лапаротомія за Волковичем—Дьяконовим. У
клубовій кишці, на відстані до 30 см від ілеоцекального
клапана виявлене щільне рухоме утворення з гладеньки
ми краями, що майже повністю обтурувало просвіт киш
ки. Стінка кишки над ним дещо набрякла, ущільнена,
блідо—рожевого забарвлення, проксимальніше та дис
тальніше — тонка кишка спавша. Здійснено ентероліто
томію над конкрементом (видалений гранчастий жовч
ний камінь розмірами 3,7 × 3,0 × 2,8 см, схожий з попе
редніми), кишка зашита у поперечному напрямку. Перебіг
післяопераційного періоду без ускладнень. На 7— му добу
пацієнтка виписана для амбулаторного лікування у за
довільному стані.
Через 1 рік за даними магніторезонансної хо
лангіопанкреатографії біліарні конкременти не виявлені.
Біліарна НК є причиною механічної непрохідності
тонкої кишки майже у 25% пацієнтів старше 65 років [6].
Частіше виникає у жінок віком від 66 до 77 років, за наяв
ності супутніх захворювань є причиною летальності з ча
стотою понад 10%. Наявність біліарних симптомів не є
постійною ознакою, а непрохідність може бутим інтермі
туючою, тому діагноз часто встановлюють з запізненням,
у 50% хворих — тільки під час виконання лапаротомії [7].
Для діагностики використовують радіологічні методи,
зокрема, оглядову рентгенографію, УЗД і КТ черевної по
рожнини. Тріада Rigler включає пневмоболію, ектопію
рентгеноконтрастного жовчного каменя і НК, діагностич
ним критерієм біліарної НК вважають наявність двох з
трьох ознак.
Чітких рекомендацій щодо оперативного лікування
немає. Застосовують три хірургічні стратегії лікування.
Перша передбачає ізольовану ентеролітотомію, на основі
доказів того, що рецидивуюча НК виникає рідко — у 5 —
8% пацієнтів після ентеролітотомії [4, 7]. У 80 — 90% спос

тережень залишені жовчні камені не супроводжуються
клінічними наслідками, а за відсутності залишкових ка
менів у жовчному міхурі у більшості хворих біліодигес
тивні нориці закриваються спонтанно [5, 7].
Другий підхід полягає в одноетапному лікуванні, що
включає ентеролітотомію у поєднанні з холецистектомі
єю і закриттям нориці. За даними аналізу 1001 спостере
ження біліарної НК [5], смертність становила 16,9% —
після одноетапної операції та 11,7% — після ентероліто
томії. Після ізольованої ентеролітотомії високий ризик
резидуального холелітіазу та виникнення таких усклад
нень, як холангіт, панкреатит, рецидив біліарної НК. З
іншого боку, при виконанні ентеролітотомії у поєднанні з
холецистектомією та закриттям нориці за наявності вира
жених спайок і рубцевих змін можливе пошкодження
ДПК та жовчовивідних шляхів, а також значно збіль
шується тривалість самої операції.
Третій підхід — це двохетапна процедура, що включає
ентеролітотомію з подальшим виконанням у плановому
порядку холецистектомії і закриттям нориці через 4 — 6
тиж після першої операції. Такий підхід запропонований
для лікування біліарної НК у пацієнтів молодого віку, за на
явності ризику подальших біліарних ускладнень і рециди
ву біліарної НК [7, 8].
Отже, біліарна НК — це стан, що потребує, як правило,
надання невідкладної хірургічної допомоги у пацієнтів
літнього віку з супутніми захворюваннями та за високого
операційного ризику. Оскільки після одноетапної опе
рації летальність більша, метод лікування слід обирати
індивідуально у кожній клінічній ситуації, перевагу слід
віддавати ентеролітотомії.
Рецидив біліарної НК виникає рідко, застосування
інтраопераційних заходів, в тому числі ревізії всіх частин
кишечнику та жовчного міхура, допомагають виявити
інші камені та попередити це ускладнення. Якщо під час
ентеролітотомії виявляють гранчастий жовчний камінь,
як правило, у хворого є інші конкременти. Для поперед
ження рецидиву біліарної НК слід рекомендувати двохе
тапне хірургічне лікування.
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