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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НАБУТИХ ВАД СЕРЦЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ПРОТЕЗІВ
В. В. Лазоришинець, П. М. Лукач
Національний інститут сердцево—судинної хірургії імени М. М. Амосова НАМН України, м. Київ

SURGICAL TREATMENT OF THE ACQUIRED
HEART FAILURES, USING BIOLOGICAL PROSTHESES
V. V. Lazoryshynets, P. М. Lukach
Аmosov National Institute of Cardiovascular Surgery, Kyiv

Х

ірургічне лікування пацієн
тів з приводу вад серця є ак
туальною сучасною пробле
мою [1 — 8]. Набуті вади кла
панів серця супроводжуються знач
ним гемодинамічним переванта
женням його камер, що спричиняє
прогресуючу серцеву недостатність
і летальні наслідки. Лікування захво
рювання з певного моменту можли
ве тільки хірургічними методами з
застосуванням штучного клапана. В
сучасній практиці використовують
як механічні, так і біологічні проте
зи.
Недоліками механічних протезів
є тромбоз та тромбоемболічні ус
кладнення, інфекційний ендокар
дит тощо; біологічних протезів —
недовговічність, кальцифікація тка
нин, більш часта потреба у повтор
ному протезуванні [2, 6, 9].
Показаннями до використання
біопротезів є вік хворих (65 років і
старше), ризик виникнення тромбо
емболічних ускладнень (фібриляція
передсердь, тромбоз лівого перед
сердя — ЛП), небажаність викорис
тання антикоагулянтів через висо
кий ризик виникнення кровотечі
(гемофілія, тромбоцитопенія), вузь
ке устя аорти [9 — 15]. Протипока
занням є мала порожнина лівого
шлуночка (кінцево—діастолічний
об'єм менше 75 мл) через загрозу
травматизації його стінки стійками
протеза. Біопротези мають певні
функціональні переваги у порівнян
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Реферат
Вивчені можливості використання біопротезів для корекції набутих вад серця в
умовах штучного кровообігу. Проведене обстеження й лікування 235 пацієнтів з
приводу вад мітрального клапана (МК) та клапана аорти (КА). У 89 пацієнтів
здійснене протезування МК, у 146 — КА. У 94 пацієнтів використовували біопроте*
зи, у 141 — імплантували механічний протез. Показники морфометрії лівих відділів
серця, виживання, стабільностi хороших результатів операції у віддалений період
свідчили про високу ефективність використання біопротезів і доцільність їх засто*
сування у пацієнтів старшого віку.
Ключові слова: вади мітрального клапана та клапана аорти; протезування кла*
панів; штучний кровообіг; біопротези; механічні протези.

Abstract
Possibilities of application of bioprostheses for correction of acquired heart failures in
condition of artificial blood circulation were studied. Examination and treatment of 235
patients, suffering failures of mitral valve (MV) and aortal valve (AV), was performed. In
89 patients a MV prosthesis was made, and in 146 — the AV prosthesis. In 94 patients
bioprostheses were applied, and in 141 — mechanical prosthesis was implanted.
Indices of the left heart portions morphometry and of survival, stability of good postop*
erative results in remote period have witnessed high efficacy of the bioprostheses
application and expediency of their application in the aged patients.
Keywords: failures of mitral and aortal valves; prosthesis of valves; artificial blood cir*
culation; bioprostheses; mechanical prostheses.

ні з механічними протезами при ви
користанні їх у пацієнтів старшого
віку на всіх етапах хірургічного ліку
вання.
У теперішній час при вадах кла
панів серця не розроблений дифе
ренційований підхід до заміни не
спроможних клапанів, режиму дов
готривалого медичного супроводу;
не розкриті можливості й переваги
використання стентованих ксено
перикардіальних штучних біологіч
них протезів [3, 7, 11]; чітко не виз
начені показання та протипоказан
ня, особливості хірургічної техніки,

комплексного післяопераційного
ведення пацієнтів [14, 15].
Тому актуальним є питання вибо
ру виду протеза для кожного хворо
го залежно від багатьох чинників [1
— 5].
Бажання замінити уражений на
тивний клапан довговічним проте
зом, що відтворює його нормальну
функцію, зменшити ризик виник
нення ускладнень, пов'язаних з на
явністю стороннього тіла у кровото
ку, можливість відмовитися від часто
небезпечних схем антикоагулянт
ної терапії стимулюють інтерес до
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використання в серцево—судинній
хірургії біологічних матеріалів.
Поліпшення результатів лікуван
ня таких пацієнтів потребує подаль
шого вдосконалення, впровадження
нових видів штучних протезів кла
панів серця, ефективної соціальної
адаптації, мінімального медикамен
тозного супроводу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В клініці за період 2003—2008 рр.
оперовані 235 пацієнтів з приводу
вад МК та КА. У 89 пацієнтів здійсне
не протезування МК, у 146 — КА. У 94
пацієнтів застосовані біопротези, у
141 — імплантували механічний
протез.
Вік оперованих хворих у серед
ньому (66,4 ± 5,3) року. Жінок було
104 (44,7%), чоловіків — 131 (55,7%).
За Нью—Йоркською класифікацією
(NYHA), III функціональний клас
(ФК) встановлений у 34 (14,5%) па
циентов, IV ФК — у 201 (85,5%).
Пацієнти розподілені на групи
залежно від методу оперативного
втручання. У 49 (20,9%) хворих
(I група) — здійснене протезування
МК з використанням механічного
імплантата; у 40 (17,0%) хворих (II
група) — протезування МК з засто
суванням біологічного імплантата; у
92 (39,1%) хворих (III група) —
здійснене протезування КА з вико
ристанням механічного протеза; у
54 (23,0%) хворих (IV група) при
протезуванні КА імплантували
біологічний протез.
Недостатність
тристулкового
клапана (ТК), що потребувало ко
рекції шляхом анулопластики,
відзначена у 15 (16,8%) пацієнтів (у 8
— I групи, у 7 — II групи). У 23
(62,2%) пацієнтів з приводу стенозу
МК та тромбозу ЛП здійснена тром
бектомія (у 10 —I групи, у 13 — II гру
пи). Пластика ЛП виконана у 7
(13,5%) пацієнтів (в 1 — I групи, у 6 —
II групи); операція "Лабіринт" з
відновлення ритму серця — у 3
(5,8%) пацієнтів (всі — II групи); аор
то—коронарне шунтування здійсне
не у 17 (15,2%) пацієнтів (у 8 — I гру
пи, у 9 — II групи).
У ІІІ групі недостатність ТК, що
потребувала корекції шляхом ануло

пластики, виявлена у 2 (1,4%) паці
єнтів. Шовна пластика на МК вико
нана у 3 (2,1%) пацієнтів IV групи.
При помірному розширені вінцевої
артерії бандаж висхідної частини
аорти здійснений у 4 (2,7%)
пацієнтів IV групи. Аорто—коронар
не шунтування застосоване у 17
(15,2%) пацієнтів (у 10 — Ш групи, у
7 — IV групи).
Операції виконували в умовах
анте—ретроградної
кардіоплегії
(кустодіол), штучного кровообігу та
помірної гіпотермії (27 — 34 C). Ви
користовували механічні двостул
кові протези моделей Saint Jude,
Carbomedics, On—x, ATS та біопроте
зи Carpentier—Edwards. Протези
фіксували окремими П—подібними
швами з тефлоновими смужками в
кількості 14 — 18.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На госпітальному етапі в І групі
померли 2 (4,1%) хворих, у II групі —
1 (2,5%), у III групі — 3 (3,3%)), в IV
групі — 2 (3,7%).
В I групі один хворий помер
внаслідок серцевої недостатності на
5—ту добу після операції, один —
внаслідок тромбоемболії судин го
ловного мозку на 21—шу добу після
операції. У цього хворого відзнача
ли масивний тромбоз ЛП до опе
рації, тромбоемболія виникла на 7—
му добу після операції.
В II групі один хворий помер від
поліорганної недостатності на 19—
ту добу після операції.
В III групі один хворий раптово
помер внаслідок порушення ритму
серця на 5—ту добу після операції,
один — від серцевої недостатності
на 7—му добу після операції, один —
від пневмотораксу, легеневої крово
течі на 3—тю добу після операції.
В IV групі один хворий помер
внаслідок крововиливу у головний
мозок на 10—ту добу після операції,
один — від поліорганної недостат
ності на 25—ту добу після операції.
Таким чином, закономірності
щодо причини смерті у групах хво
рих не встановлені.
Кращим був показник пікового
градієнту на протезі МК при імплан
тації біопротеза — (16,5 ± 2,1) мм рт.
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ст., ніж механічного протеза — (19,5
± 1,8) мм рт. ст. (р < 0,05). Збережен
ня підклапанного простору у хво
рих II групи при недостатності МК
внаслідок не тільки збереження йо
го задньої стулки (у 13 пацієнтів), а й
додаткової транслокації папіляр
но—хордального апарату передньої
стулки (у 10 пацієнтів) дозволило
суттєво покращити показники мор
фометрії лівих відділів серця вже на
9 — 10—ту добу після операції (р <
0,05). Кровотеча внаслідок передо
зування антикоагулянтів виникла в 1
(2,0%) хворого I групи. Hеобхідність
імплантації постійного електро
кардіостимулятора після операції
виникла в 1 (2,0%) хворого I групи та
в 1 (2,5%) — II групи при слабості па
зухо—передсердного вузла.
Кращий
показник
пікового
градієнту на протезі КА був при
імплантації біопротезів — (21,5 ±
4,1) мм рт. ст., ніж механічних —
(27,5 ± 3,1) мм рт. ст (р < 0,05). Кро
вотечі від передозування антикоагу
лянтів у пацієнтів обох груп не було.
Реторакотомію з приводу кровотечі
у хворих III і IV груп не виконували.
Hеобхідність імплантації постійно
го електрокардіостимулятора після
операції виникла в 1 (1,1%) хворого
III групи, в 1 (1,9%) — IV групи.
Результати лікування аналізували
у строки від 6 міс до 10 років після
операції у 217 (95,2%) виписаних
пацієнтів, у тому числі I групи — 46
(97,9%), II групи — 38 (97,4%), III гру
пи — 83 (93,3%) IV групи — 50
(96,2%).
Тривалість спостереження ста
новила у середньому: в I групі — (7,5
± 0,6) року, в II групі — (7,9 ± 0,5) ро
ку, в III групі — (8,1 ± 0,8) року, в IV
групі — (7,5 ± 1,0) рік.
В цілому, в II і IV групах хороші й
задовільні результати корекції у
віддаленому періоді відзначені у 71
та 70% пацієнтів, у I та III групах — у
56,5 та 55,4% (р < 0,05). У той же час,
частота незадовільних результатів
та летальних наслідків у I і III групах
більш ніж утричі перевищувала таку
в II і IV групах — відповідно 10,9 і
10,9%, 32,6 і 33,7% (p < 0,05). Часто це
було зумовлене властивостями біо
логічних і механічних протезів. За
актуарними кривими, найкращі по
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казники виживання спостерігали в
групах хворих, яким встановлювали
біопротези, ніж механічні; в III і IV
групах до 10 років жили відповідно
60,2 і 72,4% пацієнтів, в I і II групах —
64,5 і 69,7% (р < 0,05).
Також незадовільні віддалені ре
зультати в I і III групах у 5 (3,9%) хво
рих пов’язані з тромбоемболічними
ускладненнями, що свідчило про не
якісне функціонування механічного
протеза. Після встановлення біопро
теза тромбоемболічне ускладнення
у легкій формі виникло в 1 (1,13%)
хворого (р < 0,05).

Дисфункцію протезів не спос
терігали. Кровотеча внаслідок пере
дозування антикоагулянтів без ле
тальних наслідків виявлена після
встановлення механічних протезів
— у 5 (3,8%) пацієнтів, в тому числі I
групи — 3 (6,5%), II групи — 2 (2,4%);
при використанні біопротезів тако
го ускладнення не було.
Аналіз наведених даних свідчив,
що найсприятливіші результати в I
та II групах у віддаленому періоді до
сягнуті при виконанні операцій у
хворих за III ФК (NYHA) та хороших
властивостей біопротезів. Безумов

но, у пацієнтів старшого віку ле
тальність більша внаслідок прогре
сування атеросклерозу, ішемічної
хвороби серця, проте, при встанов
ленні механічного протеза частота
ускладнень більша, ніж при викори
станні біопротезів, що свідчить про
доцільність їх більш широкого за
стосування у пацієнтів старшого
віку.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШУНТИРУЮЩИХ
И РЕСТРИКТИВНЫХ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ:
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
К. Н. Милица, О. А. Лаврик, А. С. Лаврик
Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины,
Национальныий институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

COMPARATIVE EFFICACY OF SHUNTING AND RESTRICTIVE
BARIATRIC OPERATION: EXPECTATIONS AND REALITY
К. N. Мilitsa, О. А. Lavrik, А. S. Lavrik
Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education,
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
литературе приведены
многочисленные исследо
вания, посвященные эф
фективности использова
ния интрагастральных баллонов [1,
2] и шунтирующих операций [3, 4] в
бариатрической хирургии. Возмож
ности унифицирования результатов
рестриктивных операций ограни
чены. Они зависят от преференций,
квалификации хирурга, свойств со
единительной ткани пациента, его
индивидуальной реакции на моде
лирование желудка. Для правильной
оценки эффективности бариатри
ческого вмешательства и предостав
ления пациенту корректной инфор
мации об индивидуальных особен
ностях необходим анализ результа
тов разных клиник, разных хирур
гов. Целью исследования было срав
нение эффективности шунтирую
щих и рестриктивных операций,
выполненных в разных клиниках
Украины разными хирургами.

%; утрата избытка МТ, %; утрата из
бытка ИМТ, %, которую рассчитыва
ли по формуле:
100 — [(конечный ИМТ—25 /
начальный ИМТ —25)]  100.
Цифра 25 отражает критический
верхний предел нормального ИМТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведен анализ эффективнос
ти бариатрических вмешательств у
73 пациентов, которые распределе
ны на 2 группы, сопоставимые по
возрасту, полу, особенностям анам
неза. У 41 пациента (1—я группа)
выполнены рестриктивные опера
ции (лапароскопическая гастропли
кация, продольная резекция желуд
ка); у 32 (2—я группа) — шунтирую
щие операции (гастрошунтирова
ние). Использовали показатели [5, 6]:
ИМТ, кг/м2; утрата массы тела (МТ),

Результаты исследования и рас
четов по формулам представлены в
табл. 1.
По данным исследования, у па
циентов 2—й группы МТ составляла
от 105 до 247 кг, в среднем 148,61 кг,
в 1—й группе — от 78 до 190 кг, в
среднем на 27 кг меньше. После вы
полнения рестриктивных операций
МТ пациентов уменьшилась на 12 —
74 кг, в среднем на 31,12 кг; после
шунтирующих операций — от 20 до
117 кг, в среднем на 52,16 кг. Утрата

В

Реферат
На основании сравнительного анализа двух групп пациентов, у которых по поводу
ожирения выполнены рестриктивные (у 41) и шунтирующие (у 32) бариатрические
вмешательства, представлены сведения о значимости показателей, характеризу*
ющих трофические особенности пациентов. Сделан вывод о сопоставимой эф*
фективности обеих методик и прогностической значимости показателя утраты
избытка индекса массы тела (ИМТ).
Ключевые слова: бариатрия; шунтирующие и рестриктивные операции; эффек*
тивность.

Abstract
The data, concerning significance of indices, characterizing trophic peculiarities of the
patients, were presented, basing on comparative analysis of two groups of these per*
sons, in whom restrictive (in 41) and shunting (in 32) bariatric interventions were done
for obesity. Conclusion, concerning comparable efficacy of both procedures and prog*
nostic significance of the body mass index loss, was made.
Keywords: bariatry; shunting and restrictive operations; efficacy.
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МТ в среднем 21,04 кг выглядит весь
ма внушительно. Однако при пере
счете в процентном отношении в
1—й группе она составила 24,9%, во
2—й группе — 33,32%, то есть разни
ца составила 8,4%, что менее значи
мо.
Безусловно, МТ пациента являет
ся основным параметром, по кото
рому судят об успешности опера
ции. Однако фактическая МТ только
на первый взгляд кажется показате
лем, реально отображающим тро
фическое состояние пациента. Без
учета роста пациента оценка нор
мо—, гипер— или гипотрофии не
корректна. Во 2—й группе ИМТ до
операции в среднем превышал тако
вой в 1—й группе на 7,49 кг/м2 и со
ставлял соответственно 50,38 и
42,89 кг/м2; после операции разли
чия составляли 1,83 кг/м2 (34,13 и
32,30 кг/м2), что свидетельствовало

hirurgiya.com.ua

9
Òàáëèöà 1.

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà óòðàòû ÌÒ ïðè âûïîëíåíèè
ðåñòðèêòèâíûõ è øóíòèðóþùèõ îïåðàöèé
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ
â ãðóïïàõ (x  m)

Ïîêàçàòåëü

Ðîñò, ñì
Èäåàëüíàÿ ÌÒ (ïî èíäåêñó ÈÌÒ 25), êã
ÌÒ äî îïåðàöèè, êã
ÌÒ ïîñëå îïåðàöèè, êã
2
ÈÌÒ äî îïåðàöèè, êã/ì
2
ÈÌÒ ïîñëå îïåðàöèè, êã/ì
Èçáûòî÷íàÿ ÌÒ äî îïåðàöèè , êã
Èçáûòî÷íàÿ ÌÒ ïîñëå îïåðàöèè, êã
Óòðàòà ÌÒ, êã
Óòðàòà ÌÒ, %
Óòðàòà èçáûòî÷íîé ÌÒ, %
Óòðàòà èçáûòêà ÈÌÒ, åä.
Óòðàòà èçáûòêà ÈÌÒ, %

Òàáëèöà 2.

1–é

2–é

167,15  5,37
69,97  4,53
121,44  19,47
90,27  13,58
42,89  6,75
32,30  4,58
51,47  18,76
20,30  12,64
31,12  11,30
24,9  6,99
69,14  27.00
10,59  4,19
67,28  22,79

171,47  9,37
74,89  8,47
148,61  23,62
102,44  17,52
50,38  6,77
34,13  4,64
79,7  24,16
27,54 13,61
52,16  14,75
33,32  6,98
67,54  13,66
16,75  4,83
66,91  13,93

Âûðàæåííîñòü òðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé
ïîñëå áàðèàòðè÷åñêîé êîððåêöèè
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
1–é
2–é
àáñ.
%
àáñ.
%

Ïîêàçàòåëü

Óìåíüøåíèå ÌÒ â ïðåäåëàõ îäíîé ñòåïå íè îæèðåíèÿ
Óìåíüøåíèå ÌÒ íà 1 ãðàäàöèþ ñòåïåíè îæèðåíèÿ
Óìåíüøåíèå ÌÒ íà 2 ãðàäàöèè ñòåïåíè îæèðåíèÿ
Óìåíüøåíèå ÌÒ äî ñòàäèè èçáûòî÷íîé
Íîðìàëèçàöèÿ ÌÒ (ÈÌÒ)

о достаточно высокой эффективно
сти рестриктивных операций.
При планировании любой опе
рации есть желаемые (идеальные)
результаты, ради которых пациент
соглашается на операцию. Однако
реальные результаты не всегда соот
ветствуют желаемым. У хирурга пла
нируемые и реальные результаты
также могут не совпадать. Представ
ления пациента и хирурга об иде
альном могут значительно разли
чаться: то, что хирургу кажется иде
альным, или, по крайней мере, удов
летворительным результатом, мо
жет не соответствовать представле
ниям пациента. Это имеет особое
значение в бариатрической хирур
гии, поскольку завышенные ожида
ния пациента могут дискредитиро
вать эффективную методику. Так, ут
рата МТ на 60 кг может быть доста
точной для хирурга, но недостаточ
ной для пациента при исходной МТ
247 кг. Уменьшение МТ со 120 до 90
кг при росте 160 см хирург считает
вполне удовлетворительным ре
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11
9
12
3

14,6
26,8
22,0
29,3
7,3

4
8
13
5
2

12,5
25,0
40,6
15,6
6,3

зультатом, а пациентка, ожидающая
изменения параметров тела до 44
размера, крайне неудовлетвори
тельным. Поэтому знание измене
ний параметров при использовании
различных хирургических методик
является определяющим при выбо
ре соответствующего метода опера
тивного лечения.
При определении утраты избыт
ка ИМТ достоверные различия по
сле рестриктивных и шунтирующих
операций недостоверны — соответ
ственно 67,28 и 66,91%. То есть, не
смотря на различия абсолютного
значения утраты МТ, которые у па
циентов 2—й группы были больше,
относительные значения показате
ля не различались, что свидетельст
вовало о правильности выбора ме
тода операции в каждой ситуации.
Использование обеих методик обес
печило положительный результат,
приближающий пациента к нор
мальным трофическим показате
лям. Безусловно, уменьшение МТ да
же в пределах одной степени ожи

рения имеет для пациента значение,
особенно при утрате МТ 60 — 100 кг,
однако конечная цель и врача, и па
циента — это устранение ожирения
как причины агрессивного метабо
лического влияния. Конечная эф
фективность операций представле
на в табл. 2.
При детальном анализе установ
лено, что уменьшение МТ в преде
лах одной степени ожирения и на
одну градацию степени ожирения в
обеих группах достоверно не разли
чались. Однако после шунтирую
щих операций утрата МТ, при кото
рой степень ожирения не изменя
лась, оставаясь в пределах ожирения
3 степени, достигала 77 кг.
Нормализацию МТ после опера
ции в обеих группах отмечали при
мерно с одинаковой частотой (7,3 и
6,3%). Но после шунтирующих опе
раций наблюдали уменьшение МТ
на 4 градации (от ожирения 3 степе
ни до стадии нормальной МТ), а по
сле рестриктивных операций — на 1
— 2 градации. Уменьшение МТ до
стадии избыточной МТ в 1—й груп
пе наблюдали в 1,9 раза (р < 0,01), во
2—й группе — в 1,8 раза (р < 0,01), в
обеих группах отмечено уменьше
ние МТ на 2 градации (с 3 до 1 степе
ни). Частота утраты избытка ИМТ в
группах достоверно не различалась
— соответственно 67,28 и 66,91%.
Данные ретроспективного ана
лиза имеют прогностическое значе
ние. При выборе метода операции
следует принимать во внимание не
интуицию хирурга или желание па
циента, а фактические данные, поз
воляющие обоснованно использо
вать ту или иную методику. Таким
параметрам соответствует утрата
избытка ИМТ в единицах. При выбо
ре метода операции следует провес
ти несложные рассчеты, которые
можно выполнить в режиме он лайн
на калькуляторе определения ИМТ.
Определяют фактический ИМТ, от
него отнимают 25 (соответствую
щий верхней границе нормального
ИМТ) и анализируют полученный
показатель. Если для достижения
идеального ИМТ, равного 25, необ
ходимо уменьшить фактический
ИМТ более чем на 15 единиц, пред
почтение отдают шунтирующим
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операциям, если менее 15 единиц —
рестриктивным. Безусловно, это
ориентировочный показатель, по
скольку необходимо учитывать и тя
жесть метаболических расстройств
(при выраженных нарушениях
предпочтение отдают шунтирую
щим операциям), и состояние паци
ента, позволяющее или не позволя
ющее выполнить более сложное
шунтирующее вмешательство, и фи

нансовые возможности по обеспе
чению операции и послеопераци
онного периода.

ВЫВОДЫ

ИМТ. При необходимости уменьше
ния ИМТ более чем на 15 единиц
предпочтение отдают шунтирую
щим методикам, менее чем на 15
единиц — рестриктивным.

1. Эффективность шунтирующих
и рестриктивных операций сопос
тавима и достаточно высока.
2. При выборе метода операции
следует ориентироваться на факти
ческий и должный (идеальный)

ЛИТЕРАТУРА
1. Greenstein R. Reporting weight loss (Letter) / R. Greenstein //
Obes. Surg. — 2007. — Vol. 17. — P. 1275 — 1276.
2. Endoscopic treatments of obesity: a comprehensive review / C. J.
Neylan, D. T. Dempsey, C. M. Tewksbury [et al.] // Surg. Obes.
Relat. Dis. — 2016. — Vol. 12, N 5. — P. 1108 — 1115.
3. Korenkov M. Bariatric Surgery: Technical Variations and
Complications / M. Korenkov. — Berlin; Heidelberg: Springer—
Verlag, 2012. — 322 p.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 9

4. Procedures in bariatric surgery [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://asmbs.org/patients/bariatric—surgery—proce*
dures
5. Deitel M. Reporting weight loss / M. Deitel, K. Gawdat, J. Melissas
// Obes. Surg. — 2007. — Vol. 17. — P. 565 — 568.
6. Intragastric balloon for obesity treatment: results of a multicentric
evaluation for balloons left in place for more than 6 months /
A. Genco, R. Maselli, F. Frangella [et al.] // Surg. Endosc. — 2015.
— Vol. 29. — P. 2339 — 2343.

hirurgiya.com.ua

11
УДК 616.33+616.34]—002.44—005.1—085—089.12

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ШЛУНКОВО—КИШКОВІЙ
КРОВОТЕЧІ ВИРАЗКОВОГО ГЕНЕЗУ
М. В. Трофімов, В. П. Кришень, С. О. Мунтян
Дніпропетровська медична академія МОЗ України

THE TREATMENT TACTICS IN GASTROINTESTINAL
ULCER HEMORRHAGE
М. V. Тrofimov, V. P. Kryshehn, S. О. Мuntyan
Dnipropetrovsk Medical Academy of MH of Ukraine

Л

ікування виразки шлунка та
дванадцятипалої
кишки
(ДПК), ускладненої ШКК, є
важливою проблемою су
часної охорони здоров'я. В останні
роки спостерігають збільшення час
тоти виникнення цього тяжкого ус
кладнення в Україні з 50 до 75 на 100
тис. населення [1]. У Дніпропет
ровську цей показник становить
61,2 на 100 тис. населення. Нові ал
горитми надання допомоги таким
хворим передбачають переважне
застосування методів місцевого ен
доскопічного гемостазу. Клініка бе
ре активну участь у розробці цих ал
горитмів.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В 1993 р. на базі 2—го хірургічно
го відділення Дніпропетровського
клінічного об'єднання швидкої ме
дичної допомоги створений Мі
ський центр надання допомоги хво
рим з приводу ШКК. В структурі є
ендоскопічне відділення цілодобо
вого чергування, де, поряд з діагнос
тичною езофагогастродуоденоско
пією (ЕГДС), проводять різні ліку
вальні ендоскопічні маніпуляції та
операції з метою забезпечення міс
цевого ендоскопічного гемостазу. З
2011 р. ендоскопічне відділення ос
нащене сучасним обладнанням, ак
тивно впроваджує заходи з припи
нення ШКК та профілактики її реци
диву шляхом застосування місцево
го ендоскопічного гемостазу за су
часними стандартами.
Хворих при припущенні про ви
никнення кровотечі з верхніх відді
лів травного каналу негайно госпі
талізують в хірургічний стаціонар.
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Реферат
Узагальнений досвід лікування хворих з приводу шлунково—кишкової кровотечі
(ШКК) виразкового генезу у Міському центрі надання допомоги таким хворим.
Встановлено, що проведення ендоскопічного моніторингу показане всім хворим
при ШКК виразкового генезу для раннього виявлення ознак рецидиву кровотечі і
проведення заходів з її попередження. Впровадження місцевого ендоскопічного
гемостазу, ендоскопічного моніторингу в комплексі консервативної терапії
дозволило зменшити частоту виконання оперативних втручань у 2,5 разу.
Ключові слова: виразка шлунка і дванадцятипалої кишки; шлунково—кишкова
кровотеча; лікувальна тактика; ендоскопічний моніторинг.

Abstract
Experience of the patients treatment, suffering gastrointestinal ulcer hemorrhage, in
Municipal Centre, dealing with such cases,was summarized. There was established,
that conduction of endoscopic monitoring is indicated in all patients, suffering gas*
trointestinal ulcer hemorrhage for early diagnosis of the hemorrhage recurrence signs
and conduction of prophylactic measures. Introduction of local endoscopic hemosta*
sis, еndoscopic monitoring in complex of conservative therapy have permitted to
reduce the operative interventions conduction rate in 2,5 times.
Keywords: gastroduodenal ulcer;gastrointestinal hemorrhage; tactics of treatment;
еndoscopic monitoring.

Показанням до проведення екст
реної ЕГДС є припущення про на
явність кровотечі з верхніх відділів
травного каналу (блювання кров'ю
або "кавовою гущиною", мелена). За
лежно від тяжкості стану хворі роз
поділені на три групи. І група —
хворі з ознаками триваючої крово
течі (блювання алою кров'ю, стрімке
зниження артеріального тиску, рід
кий чорний кал), порушення гемо
динаміки, критичний стан. Цим хво
рим ЕГДС проводили в умовах опе
раційної або реанімаційної, що є
підрозділом операційної. ІІ група —
хворі з вираженими проявами пост
геморагічної анемії без ознак трива
ючої кровотечі. Цим хворим ЕГДС
здійснювали в умовах хірургічної
реанімації. У хворих з ознаками кро
вотечі, що відбулась, та нетяжкої
постгеморагічної анемії без пору
шення вітальних функцій дослід

ження проводили в умовах оглядо
вого кабінету ендоскопічного відді
лення. Метою ендоскопічного до
слідження є остаточне чи тимчасове
припинення кровотечі, профілакти
ка рецидиву кровотечі.
Для оцінки ендоскопічних ознак
джерела кровотечі використовували
класифікацію активності кровотечі
J. A. H. Forrest, що дозволяє визначи
ти та обґрунтувати лікувальну такти
ку при ШКК виразкового ґенезу [2].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Найчастіше гостра ШКК спричи
нена виразкою ДПК. Її частота ста
новила 42,4%. Виразка шлунка діаг
ностована у 21,1% хворих, синдром
Меллорі — Вейсса — у 13,2%, рак
шлунка — в 11,5%, пептична виразка
анастомозів — у 3,1%, геморагічна
гастропатія — у 3,9%.
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ШКК І класу небезпеки (Forrest І)
виявлена у 40,77% спостережень, ІІ
класу (Forrest ІІ) — у 59,53%.
За ендоскопічних ознак активної
кровотечі (Forrest І) застосовували
методи місцевого ендоскопічного
гемостазу з метою тимчасового та
остаточного припинення кровотечі.
Після остаточного припинення кро
вотечі здійснювали ендоскопічний
моніторинг для контролю гемостазу
через 2 — 4 год. Тимчасове припи
нення кровотечі дає можливість під
готувати хворого, що перебуває у
тяжкому стані, до виконання від
строченого оперативного втручан
ня. Неефективність методів ендо
скопічного гемостазу є показанням
до здійснення екстреного оператив
ного втручання. При припиненні
кровотечі за високого ризику її ре
цидиву (Forrest ІІ) проводили ендо
скопічну профілактику рецидиву,
призначали комплекс консерватив
ної терапії з ендоскопічним моніто
рингом через 4 — 6 год.
Після застосування заходів ендо
скопічного гемостазу хворих за
нестійкого гемостазу госпіталізува
ли до відділення реанімації для про
ведення інтенсивної терапії, ди
намічного спостереження та ендо
скопічного моніторингу.
Усім хворим після госпіталізації
призначали консервативне лікуван
ня, що, включало корекцію крововт
рати, гемостатичну, противиразко
ву, антигелікобактерну терапію,

лежність ймовірності виникнення
рецидиву кровотечі від зазначених
чинників, що дозволила визначити
імовірність виникнення рецидиву
кровотечі за даної величини інтег
рального показника. За даними до
слідження встановлені три харак
терні ділянки графіка залежності
ймовірності виникнення рецидиву
кровотечі від величини інтегрально
го показника. Перша ділянка харак
теризується малим рівнем статис
тичної значущості оцінки ймовір
ності виникнення рецидиву крово
течі; на другій ділянці ймовірність
стрімко збільшується за величини
параметра 1215 балів (р=0,1) і змі
нюється за лінійним законом, що
виражають формулою:
y = 0,028x  0,2747
до значення інтегрального по
казника 1920 балів; третя ділянка
характеризується збільшенням ймо
вірності з р=0,27 до р=1 при зна
ченні інтегрального показника по
над 24 бали.
Показаннями до оперативного
лікування ШКК виразкового генезу
є:
— активна (триваюча) кровотеча
за неефективності методів ендо
скопічного гемостазу;
— рецидивна кровотеча на тлі
неефективної комплексної консер
вативної терапії;
— високий ризик виникнення
рецидивної кровотечі на тлі тяжкої
крововтрати.

симптоматичну терапію пацієнтам,
у яких перебіг захворювання обтя
жений супутніми захворюваннями.
На відміну від існуючих схем ліку
вання ШКК виразкового генезу, при
значали антибактеріальні препара
ти та імуномодулятор галавіт за схе
мою: у 1—шу та на 2—гу добу — по
200 мг двічі на добу внутрішньо
м'язово; на 3—5—ту добу — по 100
мг 1 раз на добу внутрішньом'язово
протягом 5—10 діб. Препарат гала
віт (натрію амінодигідрофталазин
діон) обраний нами з огляду на те,
що він має не тільки імуномоделюю
чий, а й гастропротективний ефект,
його призначають в комплексі ліку
вання виразки шлунка й ДПК. Ос
новна дія препарату спрямована на
відновлення секреторної ланки гу
морального імунітету [3].
Запропоновані інтегральні шка
ли прогнозування виникнення ре
цидиву кровотечі [4, 5]. Нами на ос
нові аналізу результатів клініко—ек
спериментального
дослідження
створена інтегральна шкала для виз
начення ризику виникнення реци
диву кровотечі (див. таблицю).
Високий ризик виникнення кро
вотечі встановлювали за інтеграль
ної оцінки від 20 до 30 балів, се
редній — від 13 до 20 балів, низький
— до 12 балів.
На підставі розробленого інтег
рального показника ризику виник
нення рецидиву кровотечі нами по
будована наближена аналітична за

²íòåãðàëüíà îö³íêà éìîâ³ðíîñò³ âèíèêíåííÿ ðåöèäèâó êðîâîòå÷³
1

²ìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ðåöèäèâó êðîâîòå÷³, áàë³â
2

3

Ïîõèëèé
Ñåðåäíÿ

Ñòàðå÷èé
Âåëèêà

Äîâãîæèòåë³
Ìàñèâíà

Í³

Í³

Òàê

Äî 6 ãîä

6 ãîä – 1 äîáà

Ïåðåäíÿ ñò³íêà øëóíêà
òà ÄÏÊ

Àíòðàëüíà ÷àñòèíà
(ìàëà êðèâèíà),
êóò øëóíêà

0,8–2
FIII
Íåçíà÷íà

2–3
FII
Ïîì³ðíà

1 – 2 äîáè
Ò³ëî øëóíêà
(ìàëà êðèâèíà),
ñóáêàðä³àëüíà ÷àñòèíà,
çàäíÿ ñò³íêà ÄÏÊ
5 ³ á³ëüøå
FI
Âèðàæåíà

Ïîêàçíèê
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З оперативних втручань перева
гу віддаємо органощадним та
зберігаючим шлунок операціям —
висіченню або прошиванню джере
ла кровотечі, екстеріоризації вираз
ки, клиноподібній резекції шлунка,
антрумрезекції з ваготомією.
У 2015 р. за умови активного за
стосування методів місцевого ендо
скопічного гемостазу та ендоскопіч
ного моніторингу в комплексі кон
сервативної терапії ШКК виразково
го ґенезу вдалося істотно знизити
частоту виконання оперативних
втручань — з 14,2 до 6,18%.

ВИСНОВКИ
1. Проведення ендоскопічного
моніторингу показане всім хворим з
ШКК виразкового ґенезу з метою
раннього виявлення стигмат виник
нення рецидивної кровотечі і про
ведення заходів з профілактики її
виникнення.
2. За надзвичайно високого ри
зику оперативного втручання при
ШКК виразкового генезу доцільне
повторне застосування методів
місцевого ендоскопічного гемоста
зу з метою тимчасового припинен
ня кровотечі і підготовки хворого до
виконання відстроченої операції.

3. Широке впровадження методів
місцевого ендоскопічного гемоста
зу, ендоскопічної профілактики ви
никнення рецидивної кровотечі, ен
доскопічного моніторингу в ком
плексі консервативної терапії ШКК
виразкового генезу дозволило змен
шити частоту виконання оператив
них втручань у 2,5 разу.
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СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КРУРОРАФИИ
И ПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЛЕГЧЕННОГО
СЕТЧАТОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ БОЛЬШИХ ГРЫЖАХ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ:
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО
РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В. В. Грубник, А. В. Малиновский
Одесский национальный медицинский университет

СOMPARISON OF LAPAROSCOPIC CRURORAPHY AND
PLASTY, USING LIGHTWEIGHT NET TRANSPLANT
IN LARGE HIATAL HERNIAS:
REMOTE RESULTS OF PROSPECTIVE
RANDOMIZED INVESTIGATION
V. V. Grubnik, А. V. Маlinovskiy
Оdessa National Medical University

П

о данным мета—анализов,
установлено достоверное
уменьшение частоты реци
дивов ГПОД вдвое при ис
пользовании аллопластики по срав
нению с крурорафией [1 — 3]. Одна
ко после аллопластики возможны
"пищеводные" осложнения (дли
тельная функциональная дисфагия
без стриктуры пищевода, его рубцо
вая стриктура, аррозия трансплан
татом) с частотой 2 — 35% [2, 4, 5].
Поэтому к аллопластике пищевод
ного отверстия диафрагмы (ПОД)
отношение сдержанное, показания
к ее выполнению не определены.
Чаще осложнения возникают при
использовании жестких полипро
пиленовых и политетрафторэтиле
новых сеток первого поколения, а
также при применении методик
фиксации, предполагающих кон
такт трансплантата с пищеводом [4,
5]. Применение ОЧРС обеспечивает
существенное уменьшение частоты
осложнений, особенно при исполь
зовании безопасных методик фик
сации, и так же эффективно, как и
жесткие сетки, препятствует возник
новению рецидивов [4, 6, 7]. К сожа
лению, данные литературы об их ис
пользовании ограничены. Кроме
того, в двух проспективных рандо
мизированных исследованиях, со

Реферат
В проспективном рандомизированном исследовании сравнивали два метода ла*
пароскопической пластики больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД): крурорафии (I группа) и двухслойной пластики с применением облегчен*
ной частично рассасывающейся сетки (ОЧРС) Ultrapro (II группа). Результаты ле*
чения изучены в сроки от 24 до 27 мес, в среднем (24,4 ± 0,72) мес. Частота ис*
тинных симптомных анатомических рецидивов, в том числе в сочетании с функци*
ональными рецидивами, достоверно меньше во II группе; частота длительной
функциональной дисфагии (без стриктуры) в группах достоверно не различалась.
Таким образом, при больших ГПОД проведение двухслойной пластики с приме*
нением ОЧРС позволяет уменьшить частоту анатомических рецидивов без увели*
чения частоты осложнений, ее можно считать операцией выбора.
Ключевые слова: большие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы; аллопла*
стика; облегченный частично рассасывающийся сетчатый трансплантат; про*
спективное рандомизированное исследование.

Abstract
Two procedures of laparoscopic plasty of large hiatal hernias (HH): cruroraphy (group
I) and a two—layered plasty, using lightweight partially absorbable net (LPAN) Ultrapro
(group II) were compared in prospective randomized investigation. The results of treat*
ment were studied in terms from 24 to 27 mo, (24.4 ± 0.72) mo at average. The pure
symptomatic anatomical recurrences rate, including those in conjunction with function*
al recurrences, were trustworthily less in group II; duration of functional dysphagia
(without stricture) did not differ in the groups trustworthily. Тhus, in large HH a two—lay*
ered plasty conduction, using LPAN, permits to reduce the anatomical recurrences
rate, not enhancing the complications rate, and it may be considered the operation of
choice.
Keywords: large hiatal hernias; аlloplasty; lightweight partially absorbable net trans*
plant; prospective randomized investigation.

ставивших основу многих мета—
анализов, изучали жесткие сетки, а
также не учитывали размеры грыже
вого дефекта [8, 9]. Таким образом,
ОЧРС ранее не изучали в проспек
тивных рандомизированных иссле
дованиях, в том числе их примене
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ние при больших ГПОД, с площадью
ПОД (ППОД) 10 — 20 см2.
Целью исследования было изуче
ние отдаленных результатов про
спективного рандомизированного
исследования по сравнению лапа
роскопической крурорафии и двух
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слойной пластики с применением
ОЧРС по поводу больших ГПОД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Двойное слепое клиническое ис
следование III фазы, зарегистриро
ванное в международном реестре
Clinicaltrials. gov под названием
"LARGE" (№ NCT01408108), начато в
январе 2013 г., набор пациентов за
вершен в июне 2014 г. Гипотеза: при
больших ГПОД оригинальная мето
дика двухслойной пластики с при
менением ОЧРС обеспечивает
меньшую частоту рецидивов, чем
крурорафия, и сопоставима с ней по
частоте пищеводных осложнений.
Критерии включения: 1) ГПОД I, II и
III типа (по Hill), включая осложнен
ную гастроэзофагеальную реф
люксную болезнь (ГЭРБ); 2) ППОД
10 — 20 см2 (интраоперационный
критерий). Критерии невключения:
1) тяжелые сопутствующие заболе
вания (ASA III и более); 2) конверсия;
3) возраст до 20 и старше 80 лет; 4)
индекс массы тела (ИМТ) менее 16 и
более 39 кг/м2; 5) нарушения мотор
ной функции пищевода (при оценке
тяжести дисфагии по визуальной

Òàáëèöà 1.

аналоговой шкале — ВАШ более 4
баллов и продолжительность пасса
жа контрастного вещества по пище
воду — ППКВП по данным рентге
носкопии более 10 с); 6) пептичес
кая стриктура пищевода; 7) диверти
кулы пищевода, нерефлюксный
хронический эзофагит, заболевания
соединительной ткани (в частности,
системная склеродермия); 8) укоро
чение пищевода (интраоперацион
ный критерий, определяют как не
возможность достичь длины брюш
ной части пищевода, как минимум, 3
см, несмотря на осуществление рас
ширенной параэзофагеальной ме
диастинальной диссекции); 9) пи
щевод Барретта.
Методы исследования: ВАШ ос
новных пищеводных (изжога/от
рыжка, загрудинная боль/боль в
надчревной области, дисфагия) и
внепищеводных (кашель/удушье,
охриплость, кардиалгия/аритмия)
симптомов; опросник качества жиз
ни GERD — HRQL и удовлетворения
состоянием; рентгенологическое,
эндоскопическое исследования; су
точный рН—мониторинг.
Техника операции. У 45 пациен
тов (I группа) после полной моби

Õàðàêòåðèñòèêà áîëüíûõ
Ïîêàçàòåëü

I

Âîçðàñò, ëåò
47,7  14,3
Ïîë, ì/æ
19/27
ASA, I/II
38/8
ÈÌÒ, êã/ì 2
25,9  3,9
2
ÏÏÎÄ, ñì
12,0  2,3
Òèï ÃÏÎÄ ïî Hill, I/II/III, àáñ.
39/1/6
Âèä ÃÏÎÄ, êàðäèàëüíàÿ/ôóíäàëüíàÿ/êîðïîðàëüíàÿ, àáñ.
6/39/1
Ïðèìå÷àíèå.
* – êðèòåðèé Ìàííà –Óèòíè; † – êðèòåðèé 2. Òî æå â òàáë. 2.

Òàáëèöà 2.

лизации ножек диафрагмы и брюш
ной части пищевода с устранением
его укорочения и иссечением гры
жевого мешка выполняли заднюю
крурорафию с помощью 2 — 3 не
рассасывающихся узловых швов с
применением шовного материала
Ethibond 3—0 (Ethicon). У 44 паци
ентов (II группа) двухслойную плас
тику с применением ОЧРС Ultrapro
(Ethicon) выполняли по оригиналь
ной методике: после мобилизации
ножек диафрагмы к ним фиксиро
вали края сетки треугольной формы
размерами 4  3 см позади пищевода
с обеих сторон с помощью 4 нерас
сасывающихся узловых швов с ис
пользованием шовного материала
Ethibond 3—0 (Ethicon). Затем 2 — 3
аналогичными швами ножки диа
фрагмы сшивали до полного закры
тия трансплантата, который оказы
вался полностью изолированным от
пищевода. В обеих группах выпол
няли фундопликацию по Ниссену
(длина манжеты 3 — 3,5 см) с ис
пользованием калибровочного зон
да 30 Fr.
Статистическая обработка ре
зультатов проведена с помощью
программы Statistica 10.0 с исполь

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x  m)
II

ð

48,8  13,5 (24 – 78)
12/34
36/10
26,4  4,4
12,3  2,5
41/0/5
4/40/2

0,6035*
†
0,1226
†
0,5992
0,5712*
0,6117*
†
0,5358
†
0,7647

Ñðàâíåíèå ñóáúåêòèâíûõ è îáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé äî îïåðàöèè
Ïîêàçàòåëü

Èçæîãà ïî ÂÀØ, áàëëîâ
Áîëü ïî ÂÀØ, áàëëîâ
Äèñôàãèÿ ïî ÂÀØ, áàëëîâ
Âíåïèùåâîäíûå ñèìïòîìû ïî ÂÀØ, áàëëîâ
GERD–HRQL, áàëëîâ
Óäîâëåòâîðåíèå ñîñòîÿíèåì, ÷àñòè÷íî/íåò, àáñ.
Ðåôëþêñ–ýçîôàãèò, Ë A 0/A/B/C/D, àáñ.
Èíäåêñ DeMeester (I ãðóïïà n = 42, II ãðóïïà n = 41)
ÏÏÊÂÏ, ñ
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Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x  m)
II

ð

5,9  2,5
4,9  2,8
0,8  1,4
1,6  3,0
19,0  8,0
16/30
7/23/9/5/2
91,7 56,4
4,9  1,3

5,3  2,4 (0 – 10)
5,0  2,5 (0 – 10)
1,0  1,5 (0 – 4)
1,7  2,9 (0 – 8)
17,5  8,2 (3 – 35)
21/25
9/21/10/6/0
92,1  64,6
4,9  1,5

0,2971
*
0,5954
0,4012 *
*
0,7906
*
0,3232
0,2877 †
†
0,6764
*
0,7395
*
1,0000

*
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Òàáëèöà 3.

Ñðàâíåíèå íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ îïåðàöèè
Ïîêàçàòåëü

I

60,6  9,2

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè, ìèí

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x  m)
II
79,0  11,9

Èíòðàîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ
0
Ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ, àáñ. (%)
3
(âñå – Clavien–Dindo êëàññà I)
(6,7)
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíîãî â ñòàöèîíàðå, äíåé
5,8  1,7
*
#
Ïðèìå÷àíèå.
– êðèòåðèé Ìàííà –Óèòíè; – òî÷íûé êðèòåðèé Ôèøåðà. Òî æå â ò àáë. 4.
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<0,0001

*

–
0,5000 #
0,9937

*

Ñðàâíåíèå ñóáúåêòèâíûõ è îáúåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ÷åðåç 24 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè
Ïîêàçàòåëü

Èçæîãà ïî ÂÀØ, áàëëîâ
Áîëü ïî ÂÀØ, áàëëîâ
Äèñôàãèÿ ïî ÂÀØ, áàëëîâ
Âíåïèùåâîäíûå ñèìïòîìû ïî ÂÀØ, áàëëîâ
GERD–HRQL, áàëëîâ
Óäîâëåòâîðåíèå ñîñòîÿíèåì, äà/÷àñòè÷íî/íåò, àáñ.
Ðåôëþêñ–ýçîôàãèò, Ë A 0/A, àáñ.
Èíäåêñ DeMeester (I ãðóïïà n = 40, II ãðóïïà n = 39)
ÏÏÊÂÏ, ñ

Òàáëèöà 5.

(50 – 110)
0
2
(4,3)
5,8  1,9 (3 – 10)

ð

I
1,1  1,6
0,7  1,5
0,3  0,5
0,2  0,7
2,3  2,9

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ (x  m)
II
0,4  0,8
0,2  0,4
0,3  0,6
0,2  0,6
1,3  1,6

39/4/2
43/2
14,8  23,0
3,6  1,0

43/1/0
44/0
8,0  9,6
3,7  0,9

ð

0,0073*
0,0345*
0,9215*
1,0000*
0,0613*
§
0,0586
§
0,2528
0,0003*
0,3710*

Ñðàâíåíèå îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ îïåðàöèè
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
Ïîêàçàòåëü

I

Èñòèííûé ñèìïòîìíûé àíàòîìè÷åñêèé ðåöèäèâ
â ñî÷åòàíèè ñ ôóíêöèîíàëüíûì ðåöèäèâîì
áåç ôóíêöèîíàëüíîãî ðåöèäèâà
Èñòèííûé áåññèìïòîìíûé àíàòîìè÷åñêèé
ðåöèäèâ
â ñî÷åòàíèè ñ ôóíêöèîíàëüíûì ðåöèäèâîì
áåç ôóíêöèîíàëüíîãî ðåöèäèâà
Âñå èñòèííûå àíàòîìè÷åñêèå ðåöèäèâû
Ëîæíûå àíàòîìè÷åñêèå ðåöèäèâû
Èñòèííûé ôóíêöèî íàëüíûé ðåöèäèâ
ñèìïòîìíûé
áåññèìïòîìíûé
Äëèòåëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ äèñôàãèÿ áåç
ñòðèêòóðû ïèùåâîäà
Ñòðèêòóðà ïèùåâîäà
Ïîâòîðíûå îïåðàöèè
#
Ïðèìå÷àíèå.
– òî÷íûé êðèòåðèé Ôèøåðà.
зованием U—критерия Манна—Уит
ни, Уилкоксона и МакНимара, кри
терия 2 и точного теста Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализировали частоту анато
мических (рецидивы ГПОД) и функ
циональных (рецидивы ГЭРБ) реци
дивов, а также частоту пищеводных
осложнений, качество жизни паци

àáñ.

%

àáñ.

%

5
2
3

11,1
4,4
6,7

0
0
0

0
0
0

0,0294
0,2528
0,1250

2

4,4

1

2,3

0,5085

1
1
7
1
1
1
0

2,2
2,2
15,5
2,2
2,2
2,2
0

0
1
1
1
2
1
1

0
2,3
2,3
2,3
4,5
2,3
2,3

0,5111
0,7416
0,0313
0,7472
0,4915
0,7472
0,4944

1

2,2

2

4,5

0,4915

0
2

0
4,4

0
0

0
0

–
0,2528

ентов, длительность операции, час
тоту послеоперационных осложне
ний, продолжительность лечения
больного в стационаре после опера
ции, влияние на внепищеводные
проявления ГПОД и ГЭРБ.
Из первоначально включенных в
исследование 100 больных 2 — не
соответствовали критериям отбора
(у 1 — выявлены нарушения мотор
ной функции пищевода, 1 пациент
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II

ка была в возрасте 82 года); 2 — от
казались от участия в исследовании
(1 — из—за переезда, 1 — отказался
от исследования); 4 — не соответст
вовали интраоперационным крите
риям отбора (ППОД вне диапазона
10 — 20 см2). Таким образом, были
рандомизированы 92 пациента в 2
группы: I группа — "крурорафия" (46
больных), II группа — "аллопласти
ка" (46 больных). Возраст, ИМТ,
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ППОД, распределение по полу, ASA,
типу и виду ГПОД достоверно не
различались в обеих группах (табл.
1). До операции частота и интенсив
ность симптомов по ВАШ, качество
жизни GERD—HRQL и удовлетворе
ние состоянием, степень рефлюкс—
эзофагита (по Лос—Анджелесской
— ЛА классификации), индекс
DeMeester и ППКВП также достовер
но не различались (табл. 2). Таким
образом, группы сопоставимы.
Средняя
продолжительность
операции во II группе была досто
верно больше, чем в І группе (табл.
3). Интраоперационных осложне
ний в обеих группах не было. Сред
няя продолжительность лечения
больного в стационаре после опера
ции достоверно не различалась. По
сле операции осложнения I класса
(по Clavien—Dindo) в I группе воз
никли у 3 (6,7%) больных, во II груп
пе — у 2 (4,3%), различия статисти
чески недостоверны.
Отдаленные результаты оценены
в I группе у 45 пациентов в сроки в
среднем (24,5 ± 0,8) мес, во II группе
— у 44 пациентов в сроки (24,4 ± 0,6)
мес, без статистически достоверных
различий (p=0,4727, критерий Ман
на—Уитни). Частота и интенсив
ность изжоги и боли, а также индекс
DeMeester во II группе были досто
верно меньше (табл. 4). Остальные
субъективные и объективные пока
затели достоверно не различались.
Частоту рецидивов и пищевод
ных осложнений, определяемых по
совокупности субъективных и объ
ективных показателей, оценивали в
соответствии с оригинальной клас
сификацией [4] (табл. 5). В I группе
истинный симптомный анатомиче
ский рецидив возник у 5 (11,1%)
больных, из них у 2 (4,4%) — в соче
тании с функциональным рециди
вом, один пациент оперирован по
вторно через 1 год после первого
вмешательства. Во II группе истин
ных симптомных анатомических
рецидивов не было, различия в
группах по этому показателю стати
стически достоверны. В общем, ис
тинные симптомные и истинные
бессимптомные анатомические ре
цидивы в I группе выявлены у 7
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(15,5%) больных, во II группе — у 1
(2,3%), различия статистически до
стоверны. Частота ложных анато
мических рецидивов (аксиальное
выпячивание через ПОД диаметром
до 2 см, выявленное по данным
рентгенологического исследования
при отсутствии каких—либо симп
томов и других патологических
объективных данных) и функцио
нальных рецидивов статистически
достоверно не различалась. У всех
больных функциональные рециди
вы устранены консервативными
средствами. Длительная (более 3 мес
после операции) функциональная
дисфагия без объективных призна
ков стриктуры пищевода в I группе
отмечена у 1 (2,2%) больного, во II
группе — у 2 (4,5%), различия стати
стически недостоверны. У всех
больных осложнение успешно уст
ранено с помощью баллонной дила
тации. Стриктура пищевода в обеих
группах не выявлена. Качество жиз
ни и степень удовлетворения состо
янием были выше во II группе.
В настоящее время четкие пока
зания к аллопластике ПОД не опре
делены, хотя большинство авторов
считают размеры грыжевого дефек
та основным критерием для выбора
метода пластики [4, 5, 10]. Правиль
но оценить размеры ПОД можно с
помощью показателя ППОД [10], ко
торый рассчитывают по формуле:
ППОД = arcsin (ПР / 2 / ВР)  ВР2,
где — ВР — вертикальный раз
мер; ПР — поперечный размер.
Принципиальной особенностью
способа определения ППОД являет
ся существенный вклад поперечно
го размера в результат [10]. Это важ
но, поскольку, чем больше попереч
ный размер дефекта, тем более вы
ражена атрофия ножек диафрагмы,
следовательно, тем выше риск воз
никновения рецидива и тем более
обоснованны показания к выполне
нию аллопластики. На основании
анализа этого показателя, по дан
ным ретроспективного исследова
ния результатов 787 операций в сро
ки от 10 до 48 мес, в среднем 28,6
мес, создана классификация ГПОД, в
соответствии с которой выделяем

малую ГПОД (ППОД менее 10 см2),
большую (ППОД 10 — 20 см2), ги
гантскую (ППОД более 20 см2) [6].
Правильность выбранных значений
ППОД для разделения грыж на эти
три вида подтверждена по данным
факторного анализа ANOVA [6].
Прикладное значение предложен
ной классификации в четком опре
делении показаний к выбору метода
пластики: при малой ГПОД показа
но выполнение крурорафии, при
большой и гигантской — аллоплас
тики [6]. Однако такая тактика осно
вана на ретроспективном, хотя и хо
рошо спланированном, исследова
нии. Для окончательного выбора
метода при большой ГПОД необхо
димо проведение проспективного
рандомизированного исследова
ния.
Как свидетельствуют данные ли
тературы и наш личный опыт, опти
мальными трансплантатами для
пластики большой ГПОД являются
ОЧРС,
в
частности,
Ultrapro
(Ethicon), хотя многое зависит и от
методики фиксации трансплантата
[4, 6, 7]. Так, при выполнении двух
слойной пластики с применением
такой сетки по поводу большой
ГПОД частота рецидивов составила
4,9%, при осуществлении крурора
фии — 11,9%, частоты длительной
функциональной дисфагии — 2,1%
[8, 9]. Поэтому именно эту методику
сравнивали с крурорафией в про
спективном рандомизированном
исследовании.
Отдаленные (через 2 года) ре
зультаты подтвердили выдвинутую
гипотезу. Двухслойная аллопластика
с применением ОЧРС Ultrapro
(Ethicon) оказалась более эффек
тивной в профилактике анатомиче
ских рецидивов, чем крурорафия, и
сопоставимой в плане частоты воз
никновения пищеводных осложне
ний.

ВЫВОДЫ
1. При большой ГПОД показано
выполнение аллопластики.
2. Рекомендована оригинальная
методика двухслойной пластики с
применением ОЧРС как оптималь
ная при большой ГПОД.
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ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ АЛОПЛАСТИКИ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ДЕФІЦИТУ ТКАНИН
ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
Р. Б. Лисенко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

APPLICATION OF VARIOUS KINDS OF ALLOPASTY,
DEPENDING ON DEGREE OF THE ANTERIOR ABDOMINAL
WALL TISSUES DEFICIENCY
R. B. Lysenko
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
іагностика і подальше виз
начення анатомічних особ
ливостей різних дефектів
ПЧС потребують детальної
інформації про їх розміри. Як пра
вило, визначення розмірів дефекту
ПЧС необхідне для прогнозування
труднощів при виконанні пластики
ПЧС. Існують кілька класифікацій
дефектів ПЧС [1, 2], проте, вони не
дозволяють досконало визначити їх
розміри. За результатами наради ек
спертів Європейської асоціації хі
рургів—герніологів (Гент, 2008), не
було досягнуто консенсусу щодо по
вноцінного визначення розмірів де
фекту ПЧС за її СД, через це застосо
вують напівкількісний поділ, тобто,
визначають тільки ширину як ос
новний параметр дефекту. В табли
цю класифікації були включені 3 ос
новні розміри дефектів ПЧС: W1 —
до 4 см, W2 — 4 — 10 см, W3 —
більше 10 см. Недоліком цього спо
собу є визначення тільки ширини
дефекту, оскільки знання висоти,
площі та співвідношення розміру де
фекту і розміру ПЧС суттєво впливає
на вибір методу операції.
Важливе значення у досягненні
позитивних результатів хірургічно
го лікування СД ПЧС має адекватний
вибір способу алопластики. За жод
ного хірургічного захворювання не
використовують таку велику кіль
кість пластичних способів та їх мо
дифікацій, як при СД ПЧС [1 — 3].
Основною проблемою сучасної гер
ніології є складність правильного
вибору способу пластики, немає
єдиних рекомендацій щодо варіанта
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Реферат
Наведені результати застосування різних видів алопластики з приводу складних
дефектів (СД) передньої черевної стінки (ПЧС) залежно від ступеня дефіциту її тка*
нин, що визначали за запропонованим способом. Застосування цього способу
дозволило об'єктивно оцінювати дефіцит тканин ПЧС, індивідуалізувати вибір
способу алопластики для покращення результатів лікування хворих.
Ключові слова: складні дефекти передньої черевної стінки; ступінь дефіциту тка*
нин; алопластика.

Abstract
There were results adduced, concerning application of various kinds of alloplasty, done
for complex defects of anterior abdominal wall, depending on degree of it tissues defi*
ciency, what was determined, using the method proposed. Application of the method
have permitted to estimate objectively the anterior abdominal wall tissues deficiency,
and to individualize the choice of alloplasty method for the treatment results improve*
ment.
Keywords: complex defects of anterior abdominal wall; degree of the tissues deficien*
cy; alloplasty.

розташування імплантатів під час
закриття СД ПЧС [1 — 6]. Недоліком
існуючих способів є те, що розміри
дефекту не співвідносять з розміром
ПЧС, що неадекватно відображає
справжній дефіцит тканин ПЧС, а це
суттєво впливає на вибір хірургічної
тактики.
Актуальність проблеми зумовле
на збільшенням кількості пацієнтів,
яким показана реконструкція ПЧС з
приводу її дефектів [1 — 4].
Метою дослідження було визна
чення ефективності вибору способу
алопластики залежно від ступеня
дефіциту тканин ПЧС.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В хірургічному відділенні 1—ї
Міської клінічної лікарні Полтави за
період з 2005 по 2015 р. оперовані
360 хворих з приводу СД ПЧС, в то

му числі жінок — 309 (85,8%), чо
ловіків — 51 (14,2%), віком у серед
ньому 61 рік. Серединна локалізація
дефекту ПЧС (M) відзначена у 306
(85%) хворих, бічна (L) — у 31 (8,6%),
поєднана (ML) — у 23 (6,4%). Дефек
ти M1 — М3 виявлені у 96 (31,4%)
хворих, M3 — М4 — у 82 (26,8%), M4
— М5 — у 73 (23,8%). У 55 (18,0%)
пацієнтів СД ПЧС був поширеним —
M1 — М5. У 57 (15,8%) хворих вияв
лені 2 і більше дефектів ПЧС. Розмір
основного дефекту W1 відзначений
у 103 (28,6%), W2 — у 188 (52,2%), W3
— у 69 (19,2%) хворих. Супутній діас
таз прямих м'язів живота виявлений
у 179 (49,7%) пацієнтів, в тому числі
1 ступеня — у 88, 2 ступеня — у 74, 3
ступеня — у 17.
Хворі розподілені на 2 групи: ос
новну — 219 (60,8%) пацієнтів з СД
ПЧС ("складна ситуація"), що потре
бували спеціального (особливого,
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нестандартного) підходу до лікуван
ня; контрольну — 141 (39,2%) паці
єнт з СД ПЧС ("легка ситуація"), у
яких застосовували стандартні під
ходи до лікування. Групи сформо
вані методом типологічного відбору
за основною ознакою — наявність
СД ПЧС. Групи за основними клініч
ними показниками, віком, статтю
хворих, даними анамнезу тощо ре
презентативні.
Крім загальноприйнятого обсте
ження з використанням клінічних,
лабораторних та інструментальних
методів, у хворих проводили антро
пометричні вимірювання у поло
женні лежачи на спині у спокою.
Вивчаючи проблему вибору спо
собу алопластики під час хірургіч
ного лікування СД ПЧС, ми зіткнули
ся з проблемою визначення дійсно
го розміру дефекту залежно від інди
відуальних розмірів ПЧС. Дефекти
ПЧС мають різні розміри і форми.
Тому справжній розмір дефекту
складно відобразити одним вимі
ром. Оскільки часто дефекти мають
неправильну форму, можуть бути
множинними, для правильної оцін
ки їх розміру під час операції всі де
фекти об'єднували в один, що за
формою наближувався до овалу.
Нами запропонований спосіб,
оснований на визначенні співвідно
шення площі дефекту до площі ПЧС,

Òàáëèöÿ 2.

1

2

Òàáëèöÿ 1.

пацієнтів брахіморфної статури —
відстань між передніми краями X ре
бер, у пацієнтів доліхоморфної ста
тури — відстань між верхніми пе
редніми клубовими остями.
Ширину дефекту ПЧС визначали
як найбільшу горизонтальну від
стань між бічними краями дефекту з
обох боків. За наявності множинних
дефектів ширину вимірювали між
найбільш латерально розташовани
ми краями дефектів. Довжину де
фекту ПЧС визначали як найбільшу
відстань по вертикалі між найбільш
краніальним та найбільш каудаль
ним краями дефекту. За наявності
множинних дефектів по ходу одно
го рубця довжину вимірювали між
краніальним краєм найбільш крані
ального дефекту та найбільш кау
дальним краєм найбільш каудально
го дефекту.
Для обчислення площі дефекту
припускали певних спрощень:
оскільки формула площі овалу до
сить складна для повноцінного об
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що дозволяє об'єктивізувати, індиві
дуалізувати вибір виду і обсягу хі
рургічного втручання.
В усіх хворих до операції визна
чали показник дефекту (ПД) ПЧС
шляхом обчислення співвідношен
ня площі дефекту та площі ПЧС.
Послідовність дій: визначення
параметрів ПЧС — параметрів де
фекту ПЧС — зіставлення площі де
фекту та площі ПЧС — визначення
ПД ПЧС — визначення ступеня дефі
циту тканин ПЧС.
У хворого вимірювали за допо
могою сантиметрової смужки: від
стань від мечоподібного відростка
до верхнього краю лобка (поз
довжній розмір живота) — D1; най
більшу ширину ПЧС (поперечний
розмір живота) — D2; максимальну
довжину дефекту ПЧС — d ; макси
мальну ширину дефекту ПЧС — d .
Найбільшою шириною ПЧС вва
жали: у пацієнтів нормостенічної
статури — відстань між латеральни
ми краями прямих м'язів живота; у
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числення площі дефекту ПЧС, засто
совували формулу визначення пло
щі ромба, вписаного в овал, намага
ючись у такий спосіб оцінити реаль
ну поверхню. Всі розміри виражали
в сантиметрах.
На підставі визначених розмірів
обчислювали площу ПЧС (S) як пло
щу опуклого чотирикутника за фор
мулою S= 1/2 D1  D2·sin . Оскільки
sin 90 = 1, S = 1/2 D1  D2, площу де
фекту ПЧС (S1) визначали як площу
ромба, вписаного в овал, за форму
лою: S1= 1/2 d1·d2.
Обчислювали співвідношення
між площею дефекту ПЧС та пло
щею ПЧС, що виражали у відсотках
ПД ПЧС.
ПД ПЧС = S1  100/S, де :
S — площа ПЧС;
S1 — площа дефекту ПЧС.
Шляхом математичного аналізу
отримані дані залежності ступеня
дефіциту тканин ПЧС від ПД ПЧС

систематизовані та узагальнені у
табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За запропонованим способом
визначення розміру дефекту залеж
но від ПД ПЧС отримані показники
ступеня дефіциту тканин ПЧС у гру
пах (табл. 2). Слід зазначити, що в
основній групі переважали хворі, у
яких відзначали дефіцит тканин
ПЧС 3 ступеня (27,5%), у контроль
ній групі — 2 ступеня.
Спосіб дає можливість визначати
деякі анатомічні особливості ПЧС
людини (пат. України 101847 від
12.10.15).
У пацієнтів з приводу СД ПЧС за
стосовані різні види алопластики
(табл. 3).
Як основний етап лікування СД
ПЧС застосовували реконструктивні
та коригувальні способи. Перевагу

віддавали реконструкції ПЧС, що за
безпечує відновлення м'язово—апо
невротичного каркасу й функці
онального стану черевного преса. У
289 (80,3%) хворих виконані різні
види реконструктивних операцій,
переважно алопластика sub lay з ре
тромускулярним розташуванням ім
плантата, у 48 (13,3%) — реконструк
тивно—коригувальні, у 23 (6,4%) —
коригувальні.
Таким чином, визначення ПД
ПЧС залежно від статури пацієнта і
згідно з математично обґрунтова
ною систематизацією отриманих
даних дозволило об'єктивно оціни
ти ступінь дефіциту тканин ПЧС для
визначення індивідуальної лікуваль
ної тактики, обрати оптимальний
спосіб закриття дефекту, покращити
результати лікування хворих.
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ЗНАЧЕННЯ ЗМІН ФУНКЦІЇ НИРОК У ПРОГНОЗУВАННІ
ПЕРЕБІГУ ГНІЙНО—СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ПІСЛЯ НЕВІДКЛАДНИХ ВТРУЧАНЬ НА КИШЕЧНИКУ
А. Р. Стасишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

SIGNIFICANCE OF CHANGES OF RENAL FUNCTIONING
PROGNOSTICATION IN THE PURULENT—SEPTIC
COMPLICATIONS COURSE AFTER AN URGENT
INTERVENTIONS, PERFORMED ON INTESTINE
А. R. Stasyshyn
Danylo Galytskyi Lviv National Medical University
роблема своєчасної діагно
стики і операційного ліку
вання ГСУ є однією з склад
них і не вирішених у невід
кладній абдомінальній хірургії [1]. В
останні роки при гострих хірур
гічних захворюваннях органів че
ревної порожнини встановлена тен
денція до збільшення частоти після
операційних ГСУ, зокрема, абдомі
нального сепсису (АС), а також висо
ка післяопераційна летальність — 25
— 50% [2, 3].
Незадовільні результати лікуван
ня таких хворих зумовлені, насам
перед, несвоєчасною діагностикою
ускладнень і, відповідно, несвоєча
сним виконанням релапаротомії [4].
Синдром поліорганної недостат
ності (СПОН) є основною причи
ною смерті більшості хворих [2, 5].
Провідною ланкою у виникненні
функціонально—метаболічних роз
ладів, що спричиняють формування
СПОН, є синдром ендогенної інток
сикації (СЕІ) [6, 7].
Одними з перших зазнають ток
сичного впливу нирки як основний
орган детоксикації [8, 9]. Порушення
функції нирок є одним з факторів
прогресування СЕІ, а гостра ниркова
недостатність (ГНН) — прогностич
но небезпечним чинником щодо
виникнення СПОН після операції
[10 — 13].
Мета дослідження: вивчити роль і
значення параметрів функції нирок
для прогнозування ГСУ після невід
кладних операцій на кишечнику.

П

Реферат
Вивчені частота і вираженість змін функції нирок у хворих при гострій непрохід*
ності кишечнику (ГНК) в динаміці з метою визначення критеріїв ранньої діагности*
ки гнійно—септичних ускладнень (ГСУ). Проведений ретроспективний аналіз
клінічних та лабораторних показників функціонального стану нирок у 413 хворих та
проспективне дослідження 174 хворих, оперованих з приводу ГНК різної етіології.
Найбільш інформативними ранніми діагностичними й прогностичними критеріями
виникнення ГСУ є: концентраційний індекс креатиніну, зменшення клубочкової
фільтрації (КФ), абсолютна і відносна реабсорбція води, кліренс натрію, рівень
стандартизованої екскреції білка і натрію, проксимальної та дистальної реаб*
сорбції натрію, вміст пептидів середньої молекулярної маси (ПСММ) у сироватці
крові і сечі та їх концентраційні індекси.
Ключові слова: гостра непрохідність кишечнику; гнійно—септичні ускладнення;
порушення функції нирок.

Abstract
Rate and severity of the renal function changes in an acute ileus (AI) in dynamics, aim*
ing on determination of early diagnostic criteria for the purulent—septic complications
(PSC) occurrence, were studied. Retrospective analysis of clinical and laboratory
indices of renal functional state was conducted in 413 patients, and prospective inves*
tigations of 174 patients, operated for AI of various origin was done. Concentration
index of creatinine, the glomerular filtration reduction, absolute and relative reabsorp*
tion of water, the sodium clearance, level of standardized excretion of protein and sodi*
um, as well as of proximal and distal reabsorption of sodium, the middle—molecular
mass peptides content in the blood serum and their concentration indices constitutes
the most informative early diagnostic criteria of the PSC occurrence.
Keywords: acute ileus; purulent—septic complications; renal function disorders.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений порівняльний ана
ліз результатів хірургічного лікуван
ня 413 хворих, оперованих з приво
ду ГНК різної етіології, за даними ре
троспективного
дослідження
(з 2008 по 2012 рр.) і 174 хворих —
за даними проспективного дослід
ження (2013 — 2016 рр.). Ретроспек
тивно аналізували клінічні та лабо
раторні показники функціонально
го стану нирок (величину діурезу,
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концентрацію креатиніну, сечови
ни, натрію і калію у сироватці крові,
загального аналізу сечі). Для про
спективного дослідження відібрані
80 пацієнтів (основна група) віком
до 60 років, у яких не було супутніх
захворювань, що впливали б на
функцію нирок. Функціональний
стан нирок вивчали за допомогою
кліренс—методу оцінки діяльності
клубочкового і канальцевого відділів
нефрону в динаміці за умови 3 — 4—
годинного або добового діурезу.

hirurgiya.com.ua

23
Оцінювали екскреторну, волюмо—
та іонорегулюючу функції нирок,
зміни канальцевого транспорту іо
нів натрію. Тяжкість СЕІ і детокси
каційну спроможність нирок вивча
ли за концентрацією двох фракцій
ПСММ у сироватці крові та сечі спе
ктрофотометричним методом шля
хом вимірювання УФ—поглинання
за довжини хвилі 254 і 280 нм на
спектрофотометрі СФ—46. Показ
ники функції нирок вивчали перед
операцією, у 1—шу, на 3, 5 і 7—му до
бу після неї. У контрольну групу
включені 20 практично здорових
осіб, в тому числі 10 чоловіків і 10
жінок, віком від 32 до 59 років, у се
редньому (47,4 ± 1,9) року. Результа
ти досліджень аналізували методом
варіаційної статистики з викорис
танням прикладного пакету про
грам медико—статистичних обчис
лень Statistica for MS Windows 5.0
(Stat Soft, USA) з визначенням віро
гідних діапазонів достовірності.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними ретроспективного
аналізу, у 158 (38,3%) хворих, оперо
ваних з приводу ГНК, не було клі
нічних та лабораторних ознак пору
шення функції нирок, перебіг після
операційного періоду без усклад
нень. Порушення функції нирок ви
явлене у 255 (61,7%) хворих, у 137
(53,7%) з них виникла ГНН. ГСУ
відзначені у 89 (21,5%) хворих, по
мерли 30 хворих, післяопераційна
летальність становила 7,2%, хворих
з ГСУ — 33,7%. Порушення функції
нирок характеризувалося збільшен
ням концентрації креатиніну і сечо
вини у сироватці крові — у 45
(17,7%) пацієнтів, змінами загально
го аналізу сечі — у 61 (23,9%),
поєднанням цих змін — у 149
(58,4%). У хворих без ГСУ після опе
рації порушення функції нирок були
короткотривалими і невираженими.
В усіх хворих, оперованих з приводу
ГНК, показники функції нирок після
операції погіршувалися, виникли
ГСУ, що супроводжувалися ГНН.
У 57 (22,4%) хворих при пору
шенні функціонального стану ни
рок відзначали період помірного
збільшення концентрації креа
тиніну в сироватці крові без суттєво
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го зменшення діурезу (прихований
період ГНН). Саме цей період є най
більш ефективним для запобігання
ГНН як ознаки можливості виник
нення після операції ГСУ. Єдиною
ознакою ушкодження нирок у цьому
періоді була протеїнурія.
За даними проспективного до
слідження, у хворих, оперованих у
ранніх стадіях ГНК без ускладнень,
спостерігали короткотривалі зміни
функції нирок: збільшення концент
рації та екскреції білка з сечею, ка
нальцевої реабсорбції води, пору
шення виведення натрію з сечею.
При виникненні ГСУ збільшувалася
концентрація креатиніну в сиро
ватці крові, що корелювало з змен
шенням КФ та діурезу за незначних
змін концентрації креатиніну в сечі,
що проявлялося зменшенням кон
центраційного індексу креатиніну і
було ознакою порушення концент
раційної функції нирок. Протеїнурія
та збільшення екскреції білка, особ
ливо стандартизованої, прогресува
ли аж до усунення ГСУ. Зміни ка
нальцевого транспорту іонів калію і
натрію проявлялися зменшенням в
сечі концентрації натрію та збіль
шенням концентрації калію. Відпо
відно, відзначали зменшення спів
відношення натрій/калій в сечі в
усіх хворих, що продовжувало змен
шуватися у хворих при виникненні
ГСУ до рівня 1,1 аж до їх усунення.
Кліренс натрію зменшився у порів
нянні з таким у контрольній групі у
2,4 разу (р<0,0001).
Особливо стрімко збільшувалася
стандартизована та відносна екс
креція калію, що зумовлене інтен
сивним виходом калію з клітин
внаслідок розпаду білків. У хворих
при виникненні ГСУ реабсорбція
натрію і його транспорт по прокси
мальному відділу нефрону зменшу
валися поряд з зниженням фільтра
ційного заряду натрію, що поєдну
валося з вираженою гіпонатріємією,
зменшенням концентраційного ін
дексу натрію з одночасним збіль
шенням стандартизованої екскреції
натрію. Водночас, в усіх хворих
відзначене збільшення абсолютного
і стандартизованого транспорту іо
нів натрію по дистальному відділу
нефрону, що стрімко збільшувався
при виникненні ГСУ.

При ГСУ в черевній порожнині
основним ушкодженням, що най
більш суттєво впливає на виникнен
ня та перебіг ГНН, є порушення
транспорту натрію в канальцях. Такі
показники, як збільшення стандар
тизованої екскреції натрію, поряд з
зменшенням його реабсорбції та
збільшенням транспорту по дис
тальному відділу нефрону, є одним з
найважливіших критеріїв ушкод
ження нирок.
Одним з основних показників
тяжкості стану і прогнозу хворих
при ГСУ є також об'єктивна оцінка
тяжкості СЕІ і стану органів детокси
кації. У хворих за неускладненого
перебігу післяопераційного періоду
рівень ПСММ у сироватці крові у
порівнянні з таким у контрольній
групі був в 1,4 разу вищим, в сечі — в
1,9 разу (р< 0,0001). З 3—ї доби всі
показники починали нормалізува
тися, насамперед, рівень ПСММ у си
роватці крові у порівнянні з їх кон
центрацією в сечі, що свідчило про
швидке усунення запального проце
су в черевній порожнині. У хворих,
оперованих в стадії перитоніту, про
те, без післяопераційних усклад
нень, рівень ПСММ у сироватці кро
ві до операції був значно вищим.
Після операції відбувалося його по
ступове зниження, на 7—му добу —
до показників у контрольній групі.
Рівень ПСММ в сечі в перші дні після
операції був значно вищим, ніж до
операції, і, незважаючи на поступове
зниження, в подальшому був вищим,
ніж у контрольній групі, протягом
усього періоду спостереження. Кон
центраційні індекси ПСММ зменшу
валися паралельно з зниженням
рівня ПСММ у сечі. При виникненні
ГСУ рівень ПСММ як у крові, так і в
сечі продовжував збільшуватися,
проте, в сечі — менш інтенсивно, що
зумовило зменшення концентра
ційних індексів ПСММ. У 5 хворих,
оперованих з приводу ГНК з ознака
ми АС, концентраційні індекси
ПСММ зменшилися до 1,00 — 0,98,
що свідчило про обмеження здат
ності нирок до адекватної елімінації
з організму токсинів і формування
ГНН. Лише своєчасне виконання ре
лапаротомії, у тому числі повторної
програмованої, дозволило усунути
ускладнення, здійснити санацію че
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Ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó ÃÍÊ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ
ðåòðîñïåêòèâíîãî
ïðîñïåêòèâíîãî
àáñ.
%
àáñ.
%

Ïîêàçíèê

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
ç íèõ ïîìåðëè
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ â³êîì äî 60 ðîê³â
ç íèõ ïîìåðëè
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ç ïîøèðåíèì ïåðèòîí³òîì
ç íèõ ïîìåðëè
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ç ÃÑÓ
ç íèõ ïîìåðëè
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ç ÀÑ
ç íèõ ïîìåðëè
×àñòîòà âèíèêíåííÿ ÀÑ çà ïîøèðåíîãî ïåðèòîí³òó
Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ, äí³â
ревної порожнини, що попередило
виникнення тяжкого сепсису з від
повідними наслідками. Аналіз вмісту
і розподілу ПСММ у крові і сечі дав
можливість у ранні строки виявляти
і прогнозувати порушення функцій
нирок у хворих при ГСУ. Діагнос
тичне значення має не стільки абсо
лютний рівень ПСММ у крові і сечі,
скільки його співвідношення і ди
наміка.
Визначення показників функції
нирок у ранній діагностиці післяо
пераційних ГСУ дозволило поліп
шити результати лікування хворих з
приводу ГНК у порівнянні з такими у
ретроспективному дослідженні (див.
таблицю).
Результати дослідження показа
ли, що ГСУ у хворих, оперованих з
приводу ГНК, вже на ранніх стадіях
супроводжується
порушенням
функції нирок з характерними озна
ками ушкодження клубочків і ка

413
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5
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30
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30
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28
–
13,7

–
7,3
–
2,9
–
14,3
21,5
33,7
–
80,0
16,7
–

нальців. Виявлення початкових оз
нак порушення функціональної
здатності нирок свідчило про не
адекватність лікувальних заходів і
необхідність їх корекції.

ВИСНОВКИ
1. Гостре порушення функції ни
рок, що виникає у хворих після опе
рації з приводу ГНК, завжди є вто
ринним, зумовлене ушкодженням
нирок внаслідок СЕІ, свідчить про
тяжкість основного захворювання
і/або виникнення ГСУ на певному
етапі лікування.
2. Гостре ушкодження нирок з
формуванням ГНН є важливим ком
понентом СПОН, що виникає ра
ніше, ніж порушення функцій інших
органів і систем, сприяє їх появі і є
одним з основних негативних про
гностичних чинників.
3. Величина КФ, абсолютна та
відносна реабсорбція води, кліренс
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натрію, рівень стандартизованої за
КФ екскреції білка і натрію, транс
порту іонів натрію в проксимальних
і дистальних канальцях, вміст
ПСММ у сироватці крові та сечі з
визначенням
концентраційних
індексів у динаміці є інформативни
ми критеріями оцінки тяжкості СЕІ,
ушкодження нирок і ранньої діагно
стики порушень їх функції у
пацієнтів при гострих хірургічних
захворюваннях кишечнику.
4. Порушення перебігу післяопе
раційного періоду, відсутність пози
тивних або наявність негативних
змін лабораторних показників
функції нирок свідчать про продов
ження запального процесу в че
ревній порожнині або виникнення
ГСУ, потребують пошуку причин їх
виникнення та своєчасного усунен
ня етіологічного чинника.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ
СИНДРОМА МIRIZZI
И. Н. Мамонтов
Харьковская медицинская академия последипломного образования

RESULTS OF TREATMENT FOR MIRIZZI SYNDROME
I. N. Маmontov
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
индром Mirizzi (СМ) являет
ся осложнением желчнока
менной болезни (ЖКБ),
представляет
нарушение
проходимости ЖП вследствие вос
палительно—дегенеративных изме
нений между ним и стенкой желч
ного пузыря. Это осложнение выяв
ляют у 0,2 — 5% больных [1 — 3].
Синдром назван в честь арген
тинского хирурга Pablo Luis Mirizzi,
который в 1948 г. описал нарушение
проходимости ЖП при его сдавле
нии камнем, расположенным в шей
ке желчного пузыря [4].
Существуют несколько класси
фикаций СМ: С. К. McSherry (1982),
А. Csendes (1989), М. Е. Ничитайло
(2005) [5 — 7], основанных на нали
чии или отсутствии свища между
желчным пузырем и ЖП. Первой и
наиболее распространенной явля
ется классификация С. К. McSherry
(1982), в соответствии с которой
выделяют: СМ I типа — сдавление
ЖП камнем, расположенным в
желчном пузыре, его шейке или пу
зырном протоке; СМ II типа — обра
зование свища между желчным пу
зырем и ЖП с его обструкцией кон
крементом [4].
Такая классификация удобна для
диагностики и в повседневной ра
боте хирурга, она позволяет выби
рать адекватную тактику лечения в
зависимости от наличия или отсут
ствия свища.
Основным методом в диагности
ке СМ является ЭРХПГ, позволяю
щая, кроме того, выполнять и лечеб
ные манипуляции — стентирование
ОЖП, НБД, литотрипсию и литоэкс
тракцию [1 — 3, 5]. Хирургическое
лечение направлено на устранение
причины обструкции ЖП — холе
цистэктомию при СМ I типа. Основ
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Реферат
Проанализированы результаты диагностики и лечения 21 больного по поводу
синдрома Mirizzi (СМ). Представлена информативность ультразвукового иссле*
дования (УЗИ) и эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии
(ЭРХПГ) в диагностике СМ I и II типа. Первым этапом лечения были эндоскопиче*
ские вмешательства — литотрипсия с литоэкстракцией, стентирование желчных
протоков (ЖП), назобилиарное дренирование (НБД). У 14,3% больных после эн*
доскопических вмешательств в хирургическом лечении не было необходимости.
Рассмотрены варианты хирургического лечения СМ. При СМ I типа у 5 больных
выполнена холецистэктомия, II типа — парциальная холецистэктомия с пластикой
ЖП — у 11, холецистофистулолитотомия — у 2, гепатикоеюностомия — у 1.
Ключевые слова: cиндром Mirizzi; диагностика; хирургическое лечение.

Abstract
Results of diagnosis and treatment of 21 patients, suffering Mirizzi syndrome (MS),
were analyzed. Informativity of ultrasound investigation and endoscopic retrograde
cholangiopancreatography in diagnosis of MS types I and II was presented. The first
stage of treatment consisted of endoscopic interventions — lithotripsy with lithoextrac*
tion, the biliary ducts stenting, nasobiliary drainage. In 14.3% of patients surgical treat*
ment was not necessary after endoscopic interventions. Variants of surgical treatment
for MS were analyzed. In MS type I in 5 patients cholecystectomy was performed, and
for type II — partial cholecystectomy with biliary ducts plasty — in 11, cholecystofistu*
lolithotomy — in 2, hepaticojejunostomy — in 1.
Keywords: syndrome of Mirizzi; diagnosis; surgical treatment.

ным вмешательством при СМ II типа
является холедохолитотомия с пла
стикой дефекта ЖП. Спорной явля
ется целесообразность использова
ния наружного дренирования ОЖП.
При значительном дефекте ЖП не
которые авторы рекомендуют за
вершать операцию гепатикоеюнос
томией, что значительно усложняет
вмешательство и повышает риск
возникновения осложнений [5, 8]. В
литературе описаны нестандартные
вмешательства по поводу СМ, целью
которых является уменьшение их
объема наряду с устранением при
чины обструкции ЖП [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 328 пациентов, у которых вы
явлена ЖКБ с нарушением проходи
мости ЖП, СМ диагностирован у 21

(6,4%), в том числе І типа — у 6
(28,6%), ІІ типа — у 15 (71,4%). Воз
раст больных от 49 до 86 лет, в сред
нем (65,7 ± 4,3) года. Мужчин было 7
(33,3%), женщин — 14 (66,7%). Наря
ду с общеклиническими исследова
ниями, всем больным проводили
УЗИ брюшной полости, при кото
ром оценивали состояние желчного
пузыря (объем, толщина и четкость
контуров стенок), а также внутри—
и внепеченочных ЖП. Расширение
ЖП до 8 мм и более считали призна
ком желчной гипертензии и показа
нием к выполнению ЭРХПГ. При
предположении о наличии неоплас
тического процесса и для уточнения
анатомического взаимоотношения
ЖП и желчного пузыря выполняли
компьютерную томографию (КТ) с
внутривенным болюсным контрас
тированием.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ретроспективно по данным УЗИ
у всех больных при СМ, независимо
от его типа, отмечено расширение
общего
печеночного
протока
(ОПП), но только у 15 (71,4%) — бы
ли клинические проявления желту
хи. Диаметр ОПП составил в сред
нем (11,4 ± 2,1) мм, дистальнее желч
ного пузыря ОЖП не определялся.
Содержание билирубина в сыворот
ке крови составило (76,6 ± 10,5)
мкмоль/л. У 6 (28,6%) больных отме
чен болевой синдром без гиперби
лирубинемии, хотя у 4 из них в бли
жайшем прошлом была желтуха.
По данным УЗИ при СМ I типа ус
тановлены расширение ОПП, отсут
ствие визуализации ОЖП, признаки
острого калькулезного холецистита.
Однако специфичность такой триа
ды составляла 43%.
При СМ II типа у 8 (53,3%) боль
ных в просвете ЖП обнаружены
конкременты по косвенным при
знакам: расширение ОПП при от
сутствии визуализации дистального
отдела ОЖП, наличие сморщенного
желчного пузыря. Наличие СМ II ти
па предположено у 11 (66,7%) боль
ных. С помощью УЗИ визуализиро
вать свищ между желчным пузырем
и ЖП удалось у 2 (13,3%) больных.
Более информативным исследо
ванием явилась ЭРХПГ, при которой
у больных при СМ I типа выявляли
характерное сегментарное сужение
просвета внепеченочных ЖП на
уровне расположения желчного пу
зыря и проксимальнее.
Эндоскопическое исследование
завершали НБД (у 2 больных) и
стентированием ОЖП (у 1). У 3
больных в связи с отсутствием синд
рома желтухи декомпрессию ЖП не
проводили. Наличие желтухи и су
жение ЖП на протяжении более 1,5
см у 2 больных позволило предпо
ложить неопластический процесс,
который исключен по данным КТ с
внутривенным контрастированием.
По данным ЭРХПГ, выполненной
у 15 больных при СМ II типа, у всех
обнаружен холедохолитиаз, под
тверждено наличие патологическо
го сообщения между желчным пузы
рем и ЖП. У 8 больных предпринята

попытка осуществления механичес
кой литотрипсии, которая была ус
пешной у 3 (20%). У 2 пациентов это
было завершающим этапом лече
ния, поскольку в сморщенном желч
ном пузыре конкрементов не было,
а выраженные сопутствующие забо
левания не позволяли выполнить
плановую холецистэктомию. У 11
пациентов эндоскопическое иссле
дование завершено НБД.
Информативным в диагностике
СМ является магниторезонансная
томография (МРТ) в режиме магни
торезонансной холангиографии.
Однако из—за ограниченной до
ступности этого исследования оно
проведено всего у 2 больных.
По поводу СМ оперированы 17
больных.
Лапароскопическая холецистэк
томия выполнена у 5 (89,5%) боль
ных при СМ I типа. Наличие плот
ных рубцовых сращений в зоне ЖП
и шейки желчного пузыря обусло
вило необходимость перехода к от
крытому вмешательству у 2 (23,5%)
из них. У одного пациента, в связи с
отсутствием желтухи и устранением
острого холецистита, а также нали
чием выраженных сопутствующих
заболеваний холецистэктомию не
выполняли.
Из 15 больных при СМ II типа
оперированы 12. Во время опера
ции пальпаторная идентификация
дренажа в ОЖП помогает ориенти
роваться в этой зоне, что может
быть затруднительно в условиях
воспалительно—дегенеративных
изменений
гепатодуоденальной
связки. У 9 (75,5 %) больных выпол
нили лапаротомию, субтотальную
холецистэктомию с пластикой де
фекта ОЖП участком стенки желч
ного пузыря. Наружное дренирова
ние ОЖП не проводили, поскольку
ранее было осуществлено НБД. У од
ного больного размеры дефекта ЖП
не позволяли выполнить его пласти
ку, сформирован гепатикоеюноана
стомоз на выключенной по Ру петле
кишки.
Еще у 2 пациентов пожилого воз
раста в целях минимизации объема
операции выполнено альтернатив
ное вмешательство — холецистофи
стулолитотомия [9], включавшее
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удаление камней из желчного пузы
ря и ЖП через разрез стенки желч
ного пузыря, продолженный, при
необходимости, на область свища.
Разрез зашит, а желчный пузырь не
удаляли. Вмешательство выполнено
у одного больного лапароскопичес
ки, еще у одного — с применением
минидоступа в правой подреберной
области; в обоих наблюдениях
предварительно установлен назоби
лиарный дренаж, что позволило,
во—первых, облегчить ориентацию
во время операции (после удаления
камня из области свища визуализи
рован дренаж), во—вторых, избе
жать наружного дренирования ЖП.
Для контроля состоятельности
ЖП после операции всем больным
при СМ ІІ типа на 4 — 5—е сутки
проводили контрольную холангио
графию через назобилиарный дре
наж, после чего, при состоятельнос
ти зоны вмешательства, его удаляли.
Частичная несостоятельность выяв
лена у одного больного после субто
тальной холецистэктомии с пласти
кой ЖП, что проявлялось желчеис
течением в объеме до 100 мл в сутки
в течение 8 сут. Дренаж удален на
10—е сутки, после контрольной хо
лангиографии.
Нагноение операционной раны
возникло у 3 больных, оперирован
ных по поводу СМ II типа. У больных
при СМ I типа после операции ос
ложнений не было. Все пациенты
живы.
Таким образом, первым этапом
инструментальной диагностики СМ
является УЗИ, при котором опреде
ляют признаки нарушения прохо
димости ЖП. Затем проводят эндо
скопическое исследование и ЭРХПГ,
при котором уточняют характер об
струкции ЖП, тип СМ, осуществля
ют коррекцию желчеоттока путем
стентирования или НБД. У некото
рых больных при СМ II типа воз
можно осуществить литотрипсию и
литоэкстракцию. Для исключения
опухолевой природы обструкции
ЖП выполняли КТ. После этого
больные оперированы: при СМ I ти
па у 89,5% из них выполняли холе
цистэктомию. Частота конверсии
составила 23,5%, что обусловлено
выраженным рубцовым процессом
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в зоне вмешательства. Оперативное
вмешательство по поводу СМ II типа
включало субтотальную холецис
тэктомию с пластикой ЖП, холеци
стофистулолитотомию, холецис
тэктомию с формированием гепа
тикоеюноанастомоза на выключен
ной по Ру петле кишки. Недостатком
наложения анастомоза является от
носительная сложность вмешатель
ства и исключение двенадцатипер
стной кишки из пассажа желчи. Пре
имуществом первых двух вмеша
тельств является сохранение физио
логического пассажа желчи в две
надцатиперстную кишку. При этом

холецистофистулолитотомия явля
ется малотравматичным вмешатель
ством, не требующим реконструк
тивного этапа. НБД при ЭРХПГ не
только позволяет устранить холес
таз, но и помогает в анатомической
ориентации во время операции, яв
ляется альтернативой наружному
дренированию ЖП, кроме того, дре
наж используют в раннем послеопе
рационном периоде для проведения
контрольной холангиографии.

ВЫВОДЫ
1. Первым этапом лечения боль
ных по поводу СМ являются вмеша
тельства с применением ЭРХПГ, ко
торые позволяют устранить холес
таз, в 14,3% наблюдений — это окон
чательный этап лечения.
2. Операцией выбора при СМ
I типа является лапароскопическая
холецистэктомия. Частота конвер
сии составила 23,5%.
3. При СМ II типа операцией вы
бора является холецистэктомия с
пластикой ЖП. В некоторых ситуа
циях возможно осуществление хо
лецистофистулолитотомии.
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ З ПРИВОДУ ЛОКАЛЬНО—ПОШИРЕНИХ ФОРМ
ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
О. І. Дронов, І. О. Ковальська, С. В. Земсков, П. П. Бакунец, І. С. Климнюк
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м.Київ,
Київський міський центр хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчних проток імені В. С. Земскова

REMOTE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS ,
SUFFERING LOCALLY SPREAD FORMS OF MALIGNANT
PANCREATIC TUMORS
О. І. Dronov, І. О. Коvahlska, S. V. Zemskov, P. P. Bakunets, І. S. Кlymnyuk
Bogomolets National Medical University, Kyiv,
Кyiv's Municipal Centre of Surgery for Hepatic Diseases, Pancreas and Biliary Ducts named after V. S. Zemskov
днією з актуальних про
блем в сучасній хірургічній
панкреатології є лікування
локально—поширеного ра
ку ПЗ. Триває дискусія щодо опти
мальних підходів до лікування умов
но—резектабельних пухлин, кон
сенсус відносно критеріїв резекта
бельності не досягнутий.
Мета дослідження: проаналізува
ти віддалені результати хірургічного
лікування хворих з приводу локаль
но—поширених форм ЗП ПЗ за
різних підходів.

О

Реферат
Проаналізовані віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу локаль*
но—поширених форм злоякісних пухлин (ЗП) підшлункової залози (ПЗ) з застосуван*
ням різних підходів. У ретроспективне дослідження включені 84 хворих з ЗП ПЗ з
інвазією магістральних судин. Пацієнтам І групи здійснені паліативні операції, в тому
числі Іа підгрупи — кріоабляцію ЗП ПЗ, Іб підгрупи — паліативну резекцію ПЗ з зали*
шенням пухлини на магістральній судині; хворим ІІ групи виконане радикальне вида*
лення пухлини, в тому числі ІІа підгрупи — резекцію ПЗ чи її тотальне видалення з ре*
зекцією магістральної судини, ІІб підгрупи — резекцію ПЗ чи її тотальне видалення з
кріоабляцією залишеної на судині пухлини. Показники 1—, 3— та 5—річного виживан*
ня становили у підгрупі Іа відповідно 74, 17 та 0% (медіана життя 16 міс); у підгрупі Іб —
70, 20 та 0% (медіана життя 20 міс); в підгрупі ІІа — 83, 49 та 21% (медіана життя 29
міс); в підгрупі ІІб — 73, 41 та 18% (медіана життя 26 міс). Різниця показників загально*
го виживання в підгрупах Іа та ІІа, Іб та ІІа статистично значуща. Застосування агресив*
ної хірургічної тактики сприяло покращенню показників загального виживання
пацієнтів за локально—поширених ЗП ПЗ.
Ключові слова: локально—поширена злоякісна пухлина підшлункової залози; порто—
мезентеріальна резекція; резекція артерій; кріоабляція пухлини; кріоабляція судин; по*
казники виживання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідження включені 84 хво
рих яких лікували з приводу ЗП ПЗ з
інвазією магістральних судин, за
період з 2000 по 2014 р.
У дослідження не включали хво
рих за наявності віддалених мета
стазів та без морфологічної верифі
кації пухлини.
Пацієнти розподілені на дві гру
пи залежно від виду оперативного
втручання. У пацієнтів І групи вико
нано паліативну операцію: кріоаб
ляцію пухлини ПЗ та паліативну ре
зекцію ПЗ. Втручання на уражених
пухлиною магістральних судинах
не проводили. В ІІ групу включені
пацієнти, яким здійснено резекцію
ПЗ з втручанням на магістральних
судинах, уражених пухлиною, з ме
тою досягнення R0 резекції. У паці
єнтів Іа підгрупи проводили кріоде
струкцію пухлини ПЗ з накладанням
обхідних анастомозів або без тако

Abstract
Remote results of surgical treatment of patients, suffering locally spread forms of pancreat*
ic malignancies (PM), using different approaches, were analyzed. In retrospective investiga*
tion were included 84 patients with PM and invasion of the main vessels. In the group І
patients palliative operations were performed, including in a subgroup Іа— cryoablation of
PM, in a subgroup Іb — palliative pancreatic resection with leaving the tumor on the main
vessels intact; and in patients of group ІІ the tumor was resected radically, including in a sub*
group ІІа—pancreatic resection or total pancreatectomy with resection of the main vessels,
and in subgroup ІІb — pancreatic resection or total pancreatectomy with cryoablation of
tumor, which was left on the main vessel. The one—year, three—years and five—years sur*
vival indices have constituted in a subgroup Іа, accordingly 74, 17 and 0% (survival median
16 mo); in a subgroup Іb — 70, 20 and 0% (survival median 20 mo); in a subgroup ІІа — 83,
49 and 21% (survival median 29 mo); in a subgroup ІІb — 73, 41 and 18% (survival median
26 mo). Difference between the general survival indices in subgroups Іа and ІІа, Іb and ІІа is
statistically significant. Application of aggressive surgical tactics have permitted to improve
the general survival indices of the patients.
Keywords: locally spread malignant pancreatic tumors; porto—mesenteric resection;
resection of arteries; cryoablation of the tumor; cryoablation of vessels; indices of survival.

го; у хворих Іб підгрупи — паліатив
ну резекцію ПЗ з залишенням пух
лини на магістральній судині; у
пацієнтів ІІа підгрупи — резекцію ПЗ
чи її тотальне видалення з резекцією
магістральної судини; у хворих ІІб
підгрупи — резекцію ПЗ чи її тоталь
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не видалення з кріоабляцією зали
шеної на судині пухлини.
Клініко—морфологічна характе
ристика хворих, включених у
дослідження, наведена у табл. 1, 2.
У табл. 2 представлена характе
ристика хворих з огляду на морфо
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íåäèôåðåíö³éîâàíà (G4)
Çàãàëîì ...
логічні особливості і ступінь дифе
ренціювання пухлин.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Безпосередні результати лікуван
ня хворих опубліковані раніше [1].
Для оцінки віддалених резуль
татів лікування хворих вивчали та
порівнювали показники 1—, 3— та
5—річного виживання, медіану та
якість життя пацієнтів.
В підгрупі Іа показники 1—, 3— та
5—річного виживання становили
відповідно 74, 17 та 0% (медіана жит
тя 16 міс). В цій підгрупі більше 1 ро
ку жили 17 пацієнтів, більше 3 років
— 4, з них 2 — живуть 37 і 39 міс
після операції. Тобто, у 1—й рік після
операції померли 6 хворих, у строки
до 3 років — 13, ще 2 — через 40 і 42
міс.
В підгрупі Іб показники 1—, 3—
та 5—річного виживання становили
відповідно 70, 20 та 0% (медіана жит
тя 20 міс). У строки до 1 року помер
ли 3 хворих, до 3 років — 5, 2 — по
мерли через 38 і 42 міс після опера
тивного втручання. Для порівняння
показників виживання в підгрупах Іа
і Іб використаний метод Kaplan —
Meier.
Статистично значущої різниці
показників у цих підгрупах не було
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(р = 0,9389; Log rank test); Hazard
ratio (HR) = 1,02 (0,31 — 3,2).
При порівнянні показників ви
живання в підгрупах Іа та ІІа, Іб та ІІа
відзначена статистично значуща
різниця (відповідно р=0,0005, р=
0,0035).
В підгрупі ІІа показники 1—, 3—
та 5—річного виживання становили
відповідно 83, 49 та 21% (медіана
життя 29 міс). Протягом першого
року життя після операції померли 5
хворих, третього року — 10, 8 паці
єнтів жили більше 3 років, з них 5 —
померли, 3 — живі; 6 хворих жили
більше 5 років після оперативного
лікування (61, 62, 91, 92, 72, 101 міс).
Оцінка вірогідності виживання у
підгрупах ІІа та Іа становила: HR=2,6
(1,1 — 6,1); у підгрупах ІІа та Іб
HR=2,4 (1,2 — 7,2).
В підгрупі ІІб показники 1—, 3—
та 5—річного виживання становили
відповідно 73, 41 та 18% (медіана
життя 26 міс). Протягом першого
року після оперативного лікування
померли 6 хворих; до трьох років —
4, 3 — живі протягом 17, 16 і 17 міс; в
період від 3 до 5 років померли 4
хворих, один живий; 5 років жили 4
пацієнта, з них один живе 106 міс.
Для оцінки показників виживан
ня в цих підгрупах застосований ме
тод Kaplan — Meier.

Ðàçîì
àáñ.

%

3
1
80
9
40
29
2

3,5
1,2
95,2
11,2
50
36,2
2,5
84

Отже, статистично значущої різ
ниці показників виживання немає
(р = 0,8814), HR=1,3 (0,6 — 2,8).
Стан хворих після операції
оцінювали за шкалою ECOG. Анкету
вання проводили через 6 міс після
операції (табл. 3).
Слід відзначити, що в Іа підгрупі
21 (91,3%) хворому на момент анке
тування не потрібно було застосу
вання наркотичних аналгетиків, 5
(23,8%) — для контролю вираже
ності больового синдрому було до
статньо введення ненаркотичних
аналгетиків 1 — 2 рази, 65% пацієн
тів Іа підгрупи не потрібне знебо
лення.
Поліморфізм пухлин потребує
використання різних підходів до їх
лікування. В останні роки захворю
ваність на рак ПЗ в світі прогресив
но збільшується. Єдиним методом
радикального лікування хворих з
приводу раку ПЗ є хірургічний, про
те, він можливий лише у 15 — 20%
хворих, оскільки у решти діагносту
ють локально—поширені пухлини з
інвазією судин, віддалені метастази
тощо [2].
Актуальність проблеми зумовле
на високою частотою інвазії пухли
ною магістральних судин, що, за різ
ними даними, становить 21 — 86%;
низькими показниками виживання
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хворих після проведення паліатив
ного і симптоматичного лікування
(тривалість життя хворих у середнь
ому 3 — 6 міс), незадовільними ре
зультатами комбінованої резекції ПЗ
з резекцією судин (частота післяо
пераційних ускладнень становить
60—90%, максимальні показники
5—річного виживання близько 10%,
медіана життя 12—19 міс) [3].
Вибір тактики лікування хворих і
прогноз при пухлинах ПЗ з уражен
ням судин, насамперед, залежить від
морфологічних особливостей та ло
калізації пухлини, глибини і рівня
інвазії стінки судин.
Найчастіше з пухлин ПЗ виявля
ють протокову аденокарциному ра
зом з її морфологічними варіантами
(муцинозною некістозною карци
номою, перснеподібноклітинною
карциномою, залозисто—плоско
клітинною карциномою), її частота
становить понад 90% в структурі
всіх пухлин ПЗ.
Обговорюється питання щодо
резектабельності пухлин ПЗ при
ураженні магістральних судин. За
даними консенсусу NCCN (Nafional
Comprehensive Cancer Network),
критеріями нерезектабельності є
інвазія пухлиною верхньої брижо
вої артерії, черевного стовбура, аор
ти, нижньої порожнистої вени, кон
флюенса ворітної вени, ураження
одночасно артеріальної і венозної
системи, двобічна деформація або
повна оклюзія верхньої брижової
вени, ворітної вени, інвазія пухли
ною більш ніж 50% просвіту судини.
Умовно—резектабельними вважа
ють ураження менше 1/2 окруж
ності стінки, довжину інвазії пухли

83
17

²²á
àáñ.

%

15
5

69
22

ною верхньої брижової вени, воріт
ної вени, верхньої брижової артерії
1,5 см, ураження гастродуоденаль
ної артерії до відходження печінко
вої артерії.
Донедавна абсолютним критері
єм нерезектабельності раку ПЗ вва
жали інвазію пухлиною венозних
та/або артеріальних магістральних
судин гепатопанкреатодуоденаль
ної зони (ГПДЗ), що зумовило широ
ке використання симптоматичного
хірургічного лікування. При аналізі
даних літератури за останні 10 років
(загальна кількість 18 досліджень)
відзначено, що en bloc резекція ПЗ з
резекцією ворітної і верхньої бри
жової вени є безпечним й ефектив
ним методом хірургічного лікуван
ня. Летальність та частота післяопе
раційних ускладнень становили від
повідно від 0 до 7,47% та від 12,5 до
54%, при цьому медіана життя від 12
до 22 міс; показники 1— та 5—річно
го виживання відповідно від 31 до
83%, від 9 до 18% [4]. З іншого боку,
існує думка, що виконання панкреа
тодуоденальної резекції (ПДР) з ре
зекцією магістральної венозної су
дини за умови її інвазії пухлиною не
забезпечує збільшення показників
виживання, які значно менші, ніж
після стандартної ПДР, і становлять
відповідно 15 і 34%. В свою чергу,
інвазія пухлиною артерій є проти
показанням до резекції ПЗ, хоча в
літературі все частіше повідомляють
про результати її виконання. Про
аналізовані 26 досліджень, що вклю
чали 366 пацієнтів, яким виконано
резекцію ПЗ з резекцією магістраль
них артерій та 224 — без резекції су
дин [5]. При резекції артерій ле
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тальність становила 24%, показники
1—річного виживання — 35%. Авто
ри досягли значно кращих показ
ників виживання і якості життя хво
рих у порівнянні з такими у хворих,
яким проведене симптоматичне
хірургічне лікування [5]. Проте,
більшість хірургів—панкреатологів
вважають, що резекція артерій не
покращує якість життя і показники
виживання хворих [6].
Сьогодні немає єдиного консен
сусу щодо діагностично—лікуваль
ної тактики при інвазії судин пухли
нами ПЗ. Більшість авторів визна
ють, що за інвазії вен показана їх ре
зекція, що є безпечним та ефектив
ним методом лікування. Проте, по
казання до резекції артерій за
комбінованої інвазії судин не визна
чені.
Отже, застосування агресивної
хірургічної тактики дозволило по
кращити показники 1—, 3—річного
виживання пацієнтів за локально—
поширених форм ЗП ПЗ ІІ групи та
досягти 5—річного виживання 21%
хворих ІІа підгрупи та 18% — ІІб
підгрупи. У хворих І групи за немож
ливості виконання R0 резекції по
казники 5—річного виживання не
досягнуті. Статистично значущої
різниці між групами за частотою
післяопераційних ускладнень (2
=3,68; р=0,06), виконання релапаро
томії (р=0,36), тривалості лікування
хворих у стаціонарі після операції
(p=0,47) та летальності (р= 0,91) не
було.
Використання таких хірургічних
технологій, як кріоабляція залише
ної пухлини на магістральних суди
нах, протективне обгортання зони
кріовпливу судини синтетичним су
динним протезом типу "манжети"
[7], резекція артерій та/або вен з
відповідною пластикою судин при
локально—поширених пухлинах
ПЗ, що забезпечує R0 — резекцію,
сприяло покращенню показників
виживання хворих, вони можуть бу
ти успішно застосовані в спеціалізо
ваних центрах за умови ретельного
відбору пацієнтів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДООПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ОБТУРАЦІЙНОЇ
ЖОВТЯНИЦІ НА ТЛІ ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ
В. І. Десятерик, О. В. Котов, Д. В. Мамчур
Дніпропетровська медична академія МОЗ України

ОPTIMIZATION OF PREOPERATIVE PREPARATION
AND CONSERVATIVE TREATMENT OF OBTURATION
JAUNDICE, OCCURRING ON BACKGROUND
OF BILIARY CALCULOUS DISEASE
V. І. Desyateryk, О. V. Коtov, D. V. Mamchur
Dnipropetrovsk Medical Academy
дним з ускладнень ЖКХ, що
загрожують життю хворих,
є синдром ОЖ. Внаслідок
механічної обструкції під
вищується тиск у жовчних протоках,
що гальмує секрецію жовчі. Накопи
чення жовчних кислот з поверхне
во—активними
властивостями
спричиняє пошкодження гепато
цитів, формування холестазу й пе
чінкової недостатності. Швидке
прогресування ОЖ має прямий ко
реляційний зв'язок з тяжкістю стану
пацієнта, ендогенної інтоксикації та
прогнозом захворювання [1]. Про
блема лікування та профілактики
печінкової недостатності актуальна.
Одним з можливих шляхів її вирі
шення є пошук нових засобів меди
каментозного захисту печінки на
різних етапах лікування хворих [2].
Мета дослідження: поліпшити
результати лікування хворих з при
воду ОЖ на тлі ЖКХ шляхом допов
нення стандартної терапії капіляро
стабілізуючим препаратом L—лізи
ну есцинатом та гепатопротектором
глутаргіном.

О

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження й лікування хворих з при
воду ЖКХ, ускладненої ОЖ, в хірур
гічних відділеннях 2—ї міської клі
нічної лікарні (Кривий Ріг) та Мі
ської лікарні № 1 (Нікополь).
Хворі залежно від виду лікування
розподілені на 2 групи: у 61 хворого
(І група) лікування протягом 48 — 72

Реферат
Обтураційна жовтяниця (ОЖ) на тлі жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ) діагностована
у 61 хворого. Вивчений вплив на результати лікування L—лізину есцинату та глу*
таргіну, які включали в комплекс стандартної передопераційної підготовки, що пе*
реходила в консервативне лікування при зникненні ОЖ без оперативного втручан*
ня. За результатами біохімічних досліджень, що характеризують функціональний
стан печінки, у хворих при використанні запропонованого лікування ОЖ зникала
швидше. Позитивні результати лікування свідчили про актуальність обраного на*
прямку та необхідність його подальшого вивчення.
Ключові слова: обтураційна жовтяниця; жовчнокам'яна хвороба; доопераційна
підготовка.

Abstract
Оbturation jaundice (ОJ) on background of biliary calculous disease (BCD) was diag*
nosed in 61 patients. There was studied the impact of L—lysine escinate and glutargin
on the treatment results, which were included in complex of standard preoperative
preparation, and what had transformed into conservative treatment and disappearing
of ОJ without operative intervention. In accordance to the biochemical investigations
results, which characterize a functional state of the liver, OJ had disappeared more rap*
idly while application of the treatment proposed. Positive results of treatment had wit*
nessed actuality of the trend choosed and necessity of its further studying.
Keywords: obturation jaundice; biliary calculous disease; preoperative preparation.

год виявилося ефективним, доопе
раційна підготовка переходила в
консервативне лікування, хірургічні
втручання виконані у більш пізні
строки, після усунення ОЖ; у хворих
ІІ групи консервативна терапія про
тягом 48 — 72 год була неефектив
ною, всі вони оперовані. В роботі
представлені результати обстежен
ня й лікування хворих І групи.
Хворі умовно розподілені на дві
підгрупи: А і Б. Підгрупа А — 28 хво
рих, яких лікували консервативно
відповідно з існуючими стандарта
ми [3]; підгрупа Б — 33 хворих, у
яких, поряд з стандартним консер
вативним лікуванням, призначали
L—лізину есцинат та глутаргін. L—

Клінічна хірургія. — 2016. — № 9

лізину есцинат 0,1% раствор 10 мл
вводили внутрішньовенно у 50 мл
ізотонічного розчину натрію хло
риду двічі на добу; глутаргін 40%
розчин 5 мл — внутрішньовенно у
250 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду двічі на добу. За тяжкого
стану хворих, наявності клінічних
та лабораторних ознак печінкової
недостатності добову дозу глутаргі
ну підвищували вдвічі — до 20 мл,
розділивши її на два введення.
Хворим обох підгруп проведені
стандартні лабораторні досліджен
ня: загальний аналіз крові та сечі, ко
агулограма, визначення часу зсідан
ня крові, вмісту білірубіну (загально
го, зв'язаного та вільного), загально
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го білка, глюкози в крові, активності
амілази в крові та сечі, лужної фос
фатази, аспартат— та аланінтранс
ферази (АсТ, АлТ), тимолової проби.
Всім хворим проведені ультразвуко
ве дослідження (УЗД) органів черев
ної порожнини, електрокардіогра
фія, відеоезофагогастродуодено
скопія з обов'язковим оглядом вели
кого сосочка дванадцятипалої киш
ки та контролем наявності жовчі в
ній. Комп'ютерну (КТ) та магніторе
зонансну (МРТ) томографію в ре
жимі холангіопанкреатографії за
стосовували з метою більш деталь
ного дослідження органів гепато
панкреатодуоденальної зони в
складних діагностичних ситуаціях.
Тяжкість ОЖ визначали за кри
теріями М. Ю. Ничитайло [4]. Отри
мані дані обробляли з використан
ням статистичних методів, парамет
ричних та непараметричних, за
стандартними методиками [5, 6].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Чоловіків було 24 (39,3%), жінок
— 37 (60,7%). Більшість (75,4%) хво
рих були віком старше 50 років.
Більшість — 40 (65,6%) пацієнтів
госпіталізовані протягом першого
тижня від початку захворювання, 7
(11,5%) — пізніше ніж через 2 тиж, у
2 з них тривалість ОЖ близько 8
тиж.
Кінцеві результати лікування па
цієнтів обох підгруп залежали не
тільки від тривалості захворювання
до госпіталізації в хірургічний стаці
онар, а й тяжкості ОЖ. Так, у 9,2%
хворих ОЖ була середньої тяжкості
та тяжкою.
КТ проведена у 5 хворих, МРТ в
режимі холангіопанкреатографії —
у 8.
В експериментальній частині
дослідження статистично доведе
ний позитивний вплив препаратів
L—лізину есцинату та глутаргіну на
стан клітин печінки, встановлений
сильний кореляційний зв'язок
(0,75< |  |< 0,95) між кількісними та
якісними показниками, що об'єктив
но відображали стан печінки за умо
ви ОЖ, що прогресує. Для аналізу з
подальшою оцінкою відібрані такі
об'єктивні біохімічні показники:
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вміст білірубіну, активність АлТ та
АсТ. Представлені показники у кож
ній підгрупі порівнювали залежно
від тривалості захворювання та між
підгрупами як на етапі госпіталізації,
так і в динаміці; як на тлі лікування за
стандартною схемою, так і при ви
користанні запропонованих препа
ратів.
Проведений статистичний ана
ліз представлених показників за різ
них видів лікування дозволив отри
мати відповідні траєкторії коорди
нат. Відбирали пацієнтів з найбіль
шими, найменшими і середніми по
казниками вмісту білірубіну та ак
тивності ферментів. До першої су
купності, позначеної як вибірка A1,
віднесені хворі підгрупи А, яких ліку
вали відповідно до існуючих стан
дартів; до другої сукупності (A2) —
хворі підгрупи Б, у яких, поряд з
стандартним консервативним ліку
ванням, застосовували L—лізину ес
цинат та глутаргін.
Аналіз наведених даних свідчив
про різний характер змін показни
ків, проте, з загальною тенденцією
до зменшення залежно від трива
лості лікування. Такий характер змін
показників можна пояснити не
стільки різним початковим станом
самих хворих, скільки станом функ
ціонування печінки на момент ви
никнення ОЖ. Так, відомості в анам
незі про захворювання печінки (пе
реважно різного за етіологією гепа
титу) справляло безпосередній не
гативний вплив на стан пацієнта та
перебіг хвороби. Наприклад, госпі
талізовані два пацієнта, майже одна
кових за статтю та віком, тривалістю
захворювання, станом позапечінко
вої жовчної протоки (за даними УЗД,
МРТ), проте, різних за тяжкістю ОЖ
[4]. Саме тяжкість ОЖ зумовлювала
тяжкість стану хворого і мала вирі
шальне значення у виборі подаль
шої хірургічної тактики. Дослідивши
наведені графіки, ми виявили, що
навіть при лікуванні хворих протя
гом 15 діб вміст білірубіну та ак
тивність ферментів печінки на за
вершальному етапі лікування не від
повідали таким при одужанні. Це
відбувалось через величину показ
ників у пацієнтів, у яких тяжкість ОЖ
не відповідала тривалості захворю

вання і даним додаткових методів
дослідження. Проте, для виборки А2
спостерігали кращу динаміку пе
ребігу ОЖ з точки зору наближення
до ділянки одужання (р<0,001).
Результати лікування хворих з
використанням стандартної терапії
та препаратів L—лізину есцинату і
глутаргіну в основному однакові,
проте, покращення стану хворих
підгрупи Б за результатами набли
ження аналізів до норми було стати
стично значущим в динаміці всього
періоду лікування (р<0,001).
Вміст в крові білірубіну та ак
тивність ферментів в динаміці ліку
вання у хворих обох підгруп про
аналізовані за допомогою критерію
Манна—Уїтні. Об'єднуючи вибірки з
двох сукупностей і групуючи їх зна
чення в порядку збільшення, обчис
лювали ранги. Формували статисти
ку U, величина якої дозволяла зроби
ти відповідний висновок. Нульова
гіпотеза H0 передбачала, що сукуп
ності рівно ймовірні, тобто, обидві
вибірки витягувалися випадково і
незалежно одна від одної, з однієї і
тієї самої генеральної сукупності.
Іспит був значущим на рівні значу
щості a, якщо виконувалась нерів
ність P (U  U) = , де Ua — таблична
величина критерію Манна—Уїтні,
що відповідала рівню значущості a і
обсягам вибірок, що порівнювали.
Якщо наведена нерівність не вико
нувалась, приймали альтернативну
гіпотезу H1, яка передбачала, що на
рівні значущості  були дві різні су
купності, тобто, вибірки з різних су
купностей. Так, в підгрупі А (вибірка
A1) протягом першого тижня ліку
вання для показника х1 (вміст білі
рубіну) емпірична величина кри
терію Uемп = 219, що менше критич
них величин цього критерію U0,01 =
249 і U0,05 = 291. Це означає, що вміст
в крові білірубіну змінювався стати
стично значущо протягом від 1 — 3
до 4 — 7 діб, крім того, його показ
ники зменшувались, тобто, стан хво
рих покращувався. В свою чергу, для
показників x2 і x3 (активність фер
ментів АлТ і АсТ) протягом від 1 — 3
до 4 — 7 діб емпіричні величини
критеріїв склали відповідно Uемп =
283 і Uемп = 257. Порівнявши з кри
тичними величинами U0,01 = 249 і
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U0,05 = 291, ми дійшли висновку про
статистичну невизначеність, оскіль
ки 249 < 283 і 249 < 257 < 291. Таким
чином, протягом першого тижня лі
кування у хворих підгрупи А рівень в
крові білірубіну достовірно знизив
ся (р<0,001), а активність ферментів
(АлТ і АсТ) статистично невизначе
на, що свідчило про слабу гепато
протекторну дію препаратів.
В більш пізні строки (від 4 — 7 до
8 — 12 діб) в підгрупі А емпіричні ве
личини критерію Манна—Уїтні Uемп
були менше табличних критичних
величинU (Uемп < Uкр), що свідчило
про їх статистичне розташування в
зоні значущості. Це означає, що
вміст в крові білірубіну та активність

ферментів і, відповідно, зміна стану
хворих на краще в підгрупі А (вибір
ка А1) статистично значущі в більш
пізні строки лікування.
В підгрупі Б (вибірка A2) емпі
ричні величини критерію Манна—
Уїтні Uемп для показників х1, х2 та х3
були менше табличних критичних
величин U (Uемп < Uкр) протягом
всього періоду лікування; це свідчи
ло, що ці емпіричні величини пере
бувають в зоні значущості. Таким чи
ном, зменшення показників вмісту в
крові білірубіну та активності фер
ментів і, відповідно, зміна стану хво
рих на краще в підгрупі Б статистич
но значущі протягом всього періоду
лікування.

ВИСНОВКИ
1. Проведений нами аналіз ре
зультатів застосування препаратів
вітчизняного виробництва L—лізи
ну есцинату та глутаргіну у пацієнтів
при ЖКХ, ускладненій ОЖ, свідчив
про їх ефективність на етапі доопе
раційної підготовки, яка переходила
у консервативне лікування за відсут
ності потреби у виконанні невід
кладного хірургічного втручання.
2. Одержані нами попередні ре
зультати свідчать про доцільність
обраного напрямку дослідження й
потребують подальшого вивчення .
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МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТРАНСПАПІЛЯРНИХ ВТРУЧАНЬ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ
ЇХ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ,
Київський міський центр хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчних проток імені В. С. Земскова

POSSIBILITY OF ENHANCING OF THE TRANSPAPILLARY
INTERVENTIONS EFFICACY, APPLYING OPTIMIZATION
OF THEIR ANESTHESIOLOGICAL SUPPORT
О. І. Dronov, І. L. Nastashenko, І. О. Коvahlska, D. B. Areshnykov, Yu. P. Shvets,
G. Yu. Khynich, D. Yu. Khrysanfov
Bogomolets National Medical University, Kyiv,
Кyiv's Municipal Centre of Surgery for Hepatic Diseases, Pancreas and Biliary Ducts named after V. S. Zemskov
исока діагностична цінність
ендоскопічної ретроградної
панкреатохолангіографії
(ЕРПХГ) значною мірою зу
мовлена її інвазивністю, що може
спричинити небажані реакції та ус
кладнення. Після проведення ЕРПХГ
найчастіше спостерігали три види
реакцій та ускладнень: панкреатит,
холангіт, перфорацію дванадцяти
палої кишки (ДПК) [1].
Гострий панкреатит виникає
внаслідок введення надмірної кіль
кості контрастної речовини у про
токи підшлункової залози (ПЗ), ви
никнення в них гіпертензії, що зу
мовлює механічну травму найслаб
шої ланки екскреторної системи ПЗ
— ацинусів. Контрастна речовина
потрапляє безпосередньо в парен
хіму ПЗ, до механічного ушкоджен
ня приєднується її гіперосмолярна
дія. Внаслідок цього запускаються
механізми активації панкреатичних
ферментів. Зважаючи на можливість
такого механізму виникнення пан
креатиту, з метою його попереджен
ня пропонують додавати до розчину
рентгеноконтрастних препаратів
інгібітори протеаз, аспірувати кон
трастну речовину з проток напри
кінці дослідження, після нього про
водити профілактично—лікувальні
заходи, спрямовані на усунення
спазму сфінктерного апарату вели
кого сосочка ДПК (ВСДК) та поліп
шення відтоку з протокових систем
печінки і ПЗ [2].

В
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Реферат
У 2015 р. ендоскопічні транспапілярні втручання (ЕТВ) з приводу захворювань ор*
ганів гепатопанкреатодуоденальної зони виконані у 697 пацієнтів. У 315 (45,2%) з
них ЕТВ були діагностичними, у 382 (54,8%) — виконані з лікувальною метою. Ме*
дикаментозне супроводження ЕТВ у 631 (90,5%) хворого передбачало здійснення
поверхневої седації та місцевої анестезії глотки. Анестезіологічне забезпечення
застосоване у 66 (9,5%) хворих, в тому числі тотальна внутрішньовенна анестезія
— в 11 (16,6%), ендотрахеальний наркоз — у 55 (83,4%). Використання загально*
го знеболювання у порівнянні з поверхневою седацією створює більш сприятливі
умови для виконання ЕТВ, що дозволило вдвічі зменшити їх тривалість і частоту
ускладнень.
Ключові слова: ендоскопічні транспапілярні втручання; ускладнення; загальна
анестезія.

Abstract
In 2015 yr еndoscopic transpapillary interventions (ЕТI), performed for diseases of the
hepatopancreatoduodenal zone organs, were done in 697 patients. In 315 (45.2%) of
them ЕТI were diagnostic, in 382 (54.8%) — performed with treatment objective.
Меdicinal support for the ЕТI conduction in 631 (90.5%) patients have included con*
duction of superficial sedation and local anesthesia of pharynx. Аnesthesiological sup*
port was applied in 66 (9.5%) patients, including total intravenous anesthesia — in 11
(16.6%), еndotracheal narcosis — in 55 (83.4%). Using of general anesthesia in com*
parison to superficial sedation creates more favorable conditions for the ЕТI perform*
ance, what have permitted to reduce their duration and complications rate twice.
Keywords: еndoscopic transpapillary interventions; complications; general anesthe*
sia.

Гнійні ускладнення ЕРПХГ (заго
стрення холангіту, нагноєння кіст
ПЗ, жовчних проток — ЖП) виника
ють, як правило, за наявності обст
рукції досліджуваних протокових
систем або порожнинних утворень,
пов'язаних з ними. Для профілакти
ки прогнозованого загострення пе
ребігу захворювання слід зменшува
ти тривалість періоду між проведен
ням ЕРПХГ та подальшим виконан
ням оперативного втручання — ен
доскопічної або хірургічної деком
пресії ЖП, порожнинних утворень

[3]. Після проведення ЕРПХГ мож
ливі й інші загальні та місцеві неспе
цифічні ускладнення, що виникають
при проведенні звичайних ендо
скопічних досліджень: розрив стра
воходу, дивертикулів верхніх відділів
травного каналу, заклинювання ен
доскопа у стравохідно—шлунково
му переході під час здійснення рет
роверсії.
Лікувальні ЕТВ — ендоскопічна
папілосфінктеротомія (ЕПСТ), літо
екстракція, літотрипсія, стентування
ЖП тощо — є складними хірургіч
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ними втручаннями, ще більшою мі
рою, ніж ЕРПХГ, супроводжуються
ризиком виникнення як безпосе
редніх, так і віддалених ускладнень,
спричинені розсіченням тканин
ВСДК та інтрамуральної частини
спільної жовчної протоки, травма
тизацією дистального відділу ЖП та
головки ПЗ.
Кровотеча з країв папілотомної
рани виникає у 0,8—6,5% спостере
жень. Одночасне розсічення з три
валою дією електричного струму, за
надто сильний натяг електрода, до
вжина розрізу, наявність папіліту та
аденоми ВСДК зумовлюють підви
щену кровоточивість рани та навіть
профузну кровотечу з неї [4].
Появу транзиторної амілазурії,
що супроводжується помірним бо
лем у надчеревній ділянці та минає
самостійно, без застосування лікар
ських засобів, виявляють майже у
30% хворих, яким раніше виконані
ендоскопічні втручання на ВСДК [5,
6].
Клінічні ознаки гострого панкре
атиту після ЕПСТ виявляють в 1,3 —
3,2% спостережень, що зумовлене
технічними недоліками під час ви
конання операції, термічним ура
женням тканин або анатомічними
особливостями протокових систем
печінки та ПЗ [4]. Тяжкі форми пан
креатиту після ЕПСТ досить рідкісні,
швидкоплинні, при цьому не вияв
ляють причинного зв'язку між вико
нанням ЕРПХГ і ЕПСТ та виникнен
ням панкреатиту, оскільки не вико
нували панкреатографію, папіло
томію здійснювали технічно просто
й швидко, без пошкодження устя
протоки ПЗ. Летальність за таких ус
кладнень сягає 13% [7, 8].
У 0,6 — 2,5% пацієнтів виявляють
прогресуючу підшкірну емфізему
верхньої половини тулуба, шиї, об
личчя, що є ознакою ймовірної пер
форації стінки ДПК. Симптоми пер
форації ДПК у 90% хворих виника
ють гостро — протягом однієї доби
після ендоскопічної операції. Швид
кість її появи пов'язують з розмірами
пошкодження. Загальновизнано, що
консервативними заходами можна
усунути точкову перфорацію ДПК,
оперативне лікування показане при
прогресуванні симптомів, його про

водять на 7 — 9—ту добу після ЕПСТ
[9].
Відмова від виконання ЕТВ в
спеціалізованих центрах та широке
впровадження їх в лікарнях загально
хірургічного профілю зумовили
збільшення частоти та тяжкості ус
кладнень. В профілактиці таких ус
кладнень, крім вдосконалення ма
теріально—технічного забезпечен
ня, обгрунтування показань та опра
цювання методики їх виконання,
суттєвим вважаємо забезпечення
адекватної медикаментозної підго
товки та супроводу ЕТВ.
Мета дослідження: оцінити вплив
застосованих методів знеболення
на ефективність та безпечність ви
конання ЕТВ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В Київському міському центрі
хірургії печінки, підшлункової зало
зи та жовчних проток імені В. С. Зем
скова у 2015 р. ЕТВ виконані у 697
пацієнтів, в тому числі з приводу різ
них форм холедохолітіазу (ХЛ) — у
312 (44,8%), стенозуючого папіліту
— у 58 (8,3%), хронічного панкреа
титу — у 24 (3,4%), ятрогенного уш
кодження ЖП — у 27 (3,9%), з них 24
(88,9%) — направлені з інших ліку
вальних закладів, вроджених вад
розвитку ЖП — у 7 (1,0%), бластома
тозної біліарної обструкції — у 269
(38,6%).
У 315 (45,2%) хворих ЕТВ були
діагностичними, канюляція ВСДК з
контрастуванням необхідної систе
ми проток без папілотомії виявила
ся вдалою у 264 (83,8%) пацієнтів, у
51 (16,2%) — виникла потреба у ви
конанні діагностичної ЕПСТ. З 382
(54,8%) хворих, яким здійснені ліку
вальні ендоскопічні втручання,
ЕПСТ виконана у 374 (97,9%), холе
дохолітоекстракція — у 241 (63,0%),
механічна літотрипсія — у 26 (6,8%),
ендобіліарне стентування ЖП — у 54
(14,1%), видалення сторонніх тіл
ЖП (стенти, лігатури, кліпси) — у 8
(2,1%).
Медикаментозне супроводження
більшості ЕТВ — у 631 (90,5%) хво
рого — передбачало проведення по
верхневої седації та місцевої анес
тезії глотки. Для цього здійснювали
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премедикацію з використанням
бензодіазепінів: внутрішньом'язово
вводили розчини промедолу 2% 1
мл, сибазону 0,5% 2 мл. Для пригні
чення салівації, попередження впли
вів блукаючого нерва вводили роз
чин атропіну 0,1% 0,5 — 1 мл за 40 хв
до маніпуляції. Глотку, корень язика
зрошували 10% розчином лідокаїну.
Для пригнічення перистальтики
внутрішньом'язово вводили 2,5%
розчин бензогексонію 0,5 — 1 мл за
40 хв до втручання.
Перевагами цього методу меди
каментозного забезпечення опе
рації є відносна простота для лікарів:
немає необхідності у залученні ане
стезіологічної бригади, додаткового
обладнання, не витрачається додат
ковий час, необхідний для організа
ції проведення загального знебо
лення та пробудження хворого. Крім
того, зберігається вербальний кон
такт з пацієнтом, що, з огляду на спе
цифіку виконання ЕТВ, є суттєвим.
Саме можливість оцінки відчуттів та
реакції хворого під час пошукової
канюляції необхідної системи про
ток (в глибині ампули ВСДК за межа
ми візуального контролю на відстані
1 — 1,5 см від устя сосочка) забезпе
чувала пріоритетність такого мето
ду знеболення під час виконання
ЕТВ. З недоліків наведеного методу
анестезії — виникнення психомо
торного збудження (у 50 — 80% па
цієнтів), посилення, незважаючи на
застосовану премедикацію, пери
стальтики ДПК внаслідок її механіч
ного подразнення ендоскопом (у 30
— 40%). Вираженістю цих реакцій
визначається рівень додаткових тех
нічних перешкод здійсненню ЕТВ.
Ускладнення умов виконання втру
чання значно подовжує їх трива
лість, негативно впливає на резуль
тати або взагалі унеможливлює їх
виконання в повному обсязі. Крім
того, за таких умов (тривале значне
фізичне навантаження з вираженим
підвищенням внутрішньочеревного
тиску) досить високим є ризик ви
никнення загально соматичних ус
кладнень, особливо у літніх пацієн
тів з супутніми серцево—судинними
захворюваннями.
Все це змусило нас розширити
показання до застосування загаль
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ного знеболення під час виконання
ЕТВ: наявність серцево—судинної,
дихальної недостатності, психоемо
ційна лабільність або неадекват
ність пацієнтів, наявність у них пси
хічних захворювань, неперенос
ність ендоскопії, наполягання паці
єнтів на застосуванні певного виду
знеболення. Якщо за попередні роки
такі ситуації були поодинокими (не
більше 1,5%), у 2015 р. втручання з
анестезіологічним забезпеченням
виконані у 66 (9,5%) хворих. При
цьому за показаннями тотальна
внутрішньовенна анестезія застосо
вана в 11 (16,6%) пацієнтів, ендотра
хеальний наркоз — у 55 (83,4%), що
пов'язане з необхідністю гермети
зації дихальних шляхів під час зміни
положення тіла пацієнта при вико
нанні операції.
Основні вимоги до наркозу:
швидка індукція та пробудження, ке
рованість, безпека для пацієнта. На
передодні проведення ендоскопії
пацієнтів оглядав анестезіолог, ви
конували повноцінне обстеження з
використанням лабораторних та ін
струментальних методів: ЕКГ, загаль
ний аналіз крові та сечі, визначення
групи крові, біохімічне дослідження
крові, коагулограма, визначення рів
ня глюкози в крові, рентгенографія
органів грудної клітки, оцінка ризи
ку інтубації за Mallampati [10].
У день виконання ЕТВ з метою
премедикації внутрішньом'язово
вводили розчини атропіну 0,1% 0,5
— 1 мл, промедолу 2% 1 мл за 40 хв
до операції. До стандартної схеми
медикаментозної профілактики гос
трого післяопераційного панкреа
титу додатково призначали однора
зове
застосування
ректальних
свічок диклоберлу 100 мг.
Для індукції анестезії використо
вували емульсію пропофолу 1,5 —
2,5 мг/кг, розчин фентанілу 50 — 100
мкг. Інтубацію трахеї здійснювали
через 60 — 90 с після введення трак
ріуму в дозі 0,5 — 0,6 мг/кг. Для під
тримки анестезії вводили розчин

пропофолу 4 — 12 мг/(кг  год),
фентанілу 50 — 100 мкг через кожні
15 — 20 хв, тракріум 0,1—0,2 мг/кг
через 30 — 35 хв. Для точного дозу
вання пропофолу використовували
шприцевий насос.
Вибір тракріуму (атракурію бен
зилату) як міорелаксанта зумовле
ний особливістю його метаболізму
(елімінація Хофманна), його фарма
кокінетичні показники мало відріз
няються у здорових осіб і хворих за
печінкової недостатності, які пере
важають на прийомі в ендоскопіч
ному кабінеті в Центрі.
Протягом періоду перебування
хворого у стані наркозу здійснюва
ли моніторинг артеріального тиску,
SpO2, ЕКГ.
Запропонований метод загаль
ного знеболення добре переносять
більшість пацієнтів. Екстубацію здій
снюють, як правило, через 5 хв після
закінчення операції. В окремих хво
рих виникає блювання після пробу
дження, для його попередження в
шлунок встановлювали зонд (в пері
од наркозу, після закінчення ендо
скопії), можливе включення в ком
плекс премедикації осетрону, нефо
паму.
Слід зазначити, що поєднання дії
опіатів, гангліоблокаторів (за відсут
ності протипоказань) та міорелак
сантів ефективно пригнічує пери
стальтику ДПК, що забезпечує опти
мальні умови для роботи хірурга.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Перевагою виконання ЕТВ в умо
вах загального знеболення є зведен
ня до мінімуму технічних перешкод
у вигляді індукованої перистальтики
ДПК та позивів до блювання [10]. То
му вважаємо досить важливими ас
пекти анестезіологічного забезпе
чення: обладнання повноцінного
робочого місця анестезіолога в
рентгенкабінеті, де проводять ЕТВ, з
дотриманням стандартів безпеки:
централізоване подавання кисню,

ЛІТЕРАТУРА
1. Корекція порушень жовчовідтоку у хворих на хронічний біліар*
ний панкреатит за наявності парафатеральних дивертикулів /
О. І. Дронов, І. Л. Насташенко, І. О. Ковальська [та ін.] // Акту*
альні проблеми сучасної медицини. — 2013. — Т. 13, вип. 1
(41). — С. 89 — 91.
2. Насташенко І. Л. Транспапілярні втручання з приводу гострого

hirurgiya.com.ua

наявність дихальної, слідкуючої апа
ратури, аспіратора тощо.
За даними когортного дослід
ження результатів ЕТВ, що виконува
ли під поверхневою седацією, часто
та ускладнень становила: кровотечі з
папілотомної рани — 2,4%, прогре
сування гнійного холангіту — 1,6%,
гострого післяопераційного пан
креатиту — 1,4%, перфорації ДПК —
0,3%, синдрому "розвантаження" —
0,3%. З 66 хворих, яким ЕТВ здійсню
вали під загальною анестезією,
тільки в 1 (1,5%) виникла кровотеча
з папілотомної рани, припинена ен
доскопічно.
Застосування анестезіологічного
забезпечення дозволило суттєво
зменшити тривалість ЕТВ. За дани
ми літератури, тривалість ЕПСТ у
хворих, яким здійснювали седацію,
становила у середньому (45 ± 25) хв,
у хворих, яким проводили наркоз —
(30 ± 20) хв; за нашими даними, три
валість ЕТВ у пацієнтів з приводу за
хворювань органів гепатопанкреа
тобіліарної зони — відповідно (31 ±
14) та (23 ± 10) хв.

ВИСНОВКИ
1. Використання загального зне
болювання у порівнянні з поверхне
вою седацією забезпечує більш
сприятливі умови виконання ЕТВ,
що дозволило вдвічі зменшити їх
тривалість, створити комфорт паці
єнту, безпеку операції, та, відповідно,
зменшити період післяопераційної
реабілітації.
2. Запропонований метод анес
тезіологічного забезпечення ЕТВ ха
рактеризується швидким початком
загальної анестезії та пробуджен
ням, високою керованістю та безпе
кою.
3. Застосування міорелаксантів
та опіатів сприяло гальмуванню пе
ристальтики ДПК, що створювало
сприятливі умови для виконання ен
доскопічних втручань на ВСДК.
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ПРОГНОСТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ КЛІНІЧНО МІСЦЕВО—
ПОШИРЕНОГО РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
В. М. Григоренко, М. В. Вікарчук, Р. О. Данилець, О. О. Банас,
Н. В. Бровко, С. С. Волков
Інститут урології НАМН України, м. Київ

PROGNOSTIC STRATIFICATION OF CLINICALLY LOCALLY
SPREAD CANCER OF PROSTATIC GLAND
V. М. Grygorenko, М. V. Vikarchuk, R. О. Danylets, О. О. Banas, N. V. Brovko, S. S. Volkov
Іnstitute of Urology NAMS of Ukraine, Kyiv
ісцево—поширений РПЗ
діагностують при пророс
танні пухлини за межі кап
сули передміхурової зало
зи (ПЗ), в тому числі з інвазією в пе
рипростатичну жирову клітковину,
верхівку або шийку сечового міхура
або сім'яні пухирці за відсутності ре
ґіонарних або віддалених мета
стазів. За оцінками фахівців, РПЗ у
12 — 35% хворих діагностують у ста
дії Т3 [1]. В останні роки частота ви
явлення РПЗ у ІІІ стадії значно змен
шилася завдяки покращенню ран
ньої діагностики, широкому засто
суванню ПСА як онкомаркера, про
веденню тонкоголкової мультифо
кальної біопсії ПЗ. У 2003 р. в Україні
частота виявлення РПЗ у ІІІ стадії
становила 31,1%, у 2013 р. — 23,1% у
хворих за вперше діагностованого
РПЗ [2].
Тактика лікування місцево—по
ширеного РПЗ — одне з невизначе
них питань сучасної онкології. За
відсутності рандомізованих клініч
них досліджень з порівняння ефек
тивності РПЕ, променевої терапії
(ПТ), гормональної терапії (ГТ) або
поєднаного застосування цих ме
тодів, складно визначити оптималь
ну тактику лікування хворих. РПЕ з
розширеною тазовою лімфаденек
томією — один з методів вибору лі
кування хворих з приводу місцево—
поширеного РПЗ за міжнародними
стандартами [3]. Перевагою РПЕ є
досягнення максимального вида
лення пухлини, а подальше морфо
логічне дослідження дозволяє віді
брати хворих для проведення ад'ю
вантного лікування. Проспективні
дослідження, проведені в цьому на
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Реферат
За період з 2002 по 2015 р. в клініці радикальна простатектомія (РПЕ) здійснена у
403 хворих з приводу раку передміхурової залози (РПЗ), з них у стадії сТ3 — у 102
(25,3%). На підставі аналізу основних клінічних факторів ризику створена модель
прогностичної стратифікації клінічно місцево—поширеного РПЗ на три групи:
низького ризику — за відсутності даних про інвазію в сім'яні пухирці (стадія сТ3а),
вміст простат—специфічного антигену (ПСА) менше 20 нг/мл, ступінь дифе*
ренціювання пухлини за Глісоном за даними біопсії 6 і менше; проміжного ризику
— за наявності одного з несприятливих чинників прогнозу (стадія сТ3b), ПСА 20
нг/мл і більше, показник за Глісоном 7 і більше; високого ризику — за наявності 2
і більше негативних прогностичних чинників. Тривалість спостереження у серед*
ньому 50,6 міс. Біохімічний рецидив у групах за низького, проміжного та високого
ризику виник відповідно у 14,3, 37,1 та 62,3% хворих (р<0,05), ризик його виник*
нення у хворих за проміжного ризику у 3,5 разу, за високого — у 9,9 разу більший,
ніж за низького ризику. Стратифікація може бути корисною для практичних лікарів
і дослідників при виборі тактики лікування хворих ІІІ клінічної стадії РПЗ.
Ключові слова: місцево—поширений рак передміхурової залози; прогностична
стратифікація.

Abstract
In 2002 — 2015 yrs in the clinic radical prostatectomy was performed in 403 patients for
prostatic cancer, including those having stage cТ3 — in 102 (25.3%). Basing on analy*
sis of main risk factors, a model of prognostic stratification of clinically locally spread
prostatic cancer on three groups was created: with low risk — in the absence of data,
confirming invasion into seminal vesicles (stage cТ3а), the prostate—specific antigen
(PSA) content less than 20 ng/ml, degree of cellular differentiation of tumor (Glisson's
index) in accordance to biopsy data — 6 and less; with intermediate risk — while pres*
ence of one of unfavorable prognostic factors (stage cТ3b), PSA 20 ng/ml and more,
Glisson's index 7 and more; with high risk — while presence of two and more unfavor*
able prognostic factors. The follow—up duration was 50,6 mo at average. Biochemical
recurrence in the groups while low, intermediate and high risk presence have occurred,
accordingly, in 14.3, 37.1 and 62.3% patients (р<0.05), and its occurrence risk in
patients while intermediate risk present is in 3,5 times, in high risk — in 9.9 times big*
ger, than in a low risk. Stratification may appear useful for practical physicians and
investigators while choosing tactics of treatment in patients with prostatic cancer clini*
cal stage ІІІ.
Keywords: locally spread prostatic cancer; prognostic stratification.

прямку, окреслили лише загальні
підходи до лікування таких хворих
[4, 5].
У більшості робіт, присвячених
оцінці онкологічних результатів
РПЕ, ПТ або мультимодального ліку
вання хворих з приводу місцево—
поширеного РПЗ, проблемою є не
однорідність груп [6, 7]. Коли у

більшості хворих на РПЗ у стадії сТ3
лікування виявляється ефективним,
деякі хворі вмирають, незалежно від
застосованої тактики. Отже, потріб
но переглянути існуючу систему
розподілу хворих за місцево—по
ширеного РПЗ і розробити опти
мальну стратифікацію цієї гетеро
генної групи.
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Мета дослідження: розробити
модель прогностичної стратифіка
ції клінічно місцево—поширеного
РПЗ для прогнозування онкологіч
них результатів РПЕ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період з 2002 по 2015 р. в
клініці РПЕ виконана у 403 хворих з
приводу РПЗ. Обстежені 102 (25%)
хворих, у яких до операції діагнос
тований РПЗ у стадії сТ3N0M0. Вік
хворих від 40 до 74 років, у середнь
ому 62,1 року. Тривалість спостере
ження від 12 до 159 міс, у середньо
му 50,6 міс.
В усіх хворих до проведення
пальцевого ректального досліджен
ня або трансректального ультразву
кового дослідження (УЗД) визнача
ли рівень ПСА. Діагноз РПЗ ве
рифікований за даними трансрек
тальної мультифокальної біопсії ПЗ
щонайменше з 6 точок. Усім хворим
проведено остеосцинтиграфію, КТ
або МРТ органів малого таза. За на
явності ознак реґіонарних або від
далених метастазів пацієнтів не
включали у дослідження. Клінічну
стадію встановлювали за класифі
кацією Міжнародного протираково
го союзу за системою TNM 7—го ви
дання (2010) [8]. Клінічна стадія сТ3а
встановлена за наявності ознак ін
вазії пухлини за межі капсули ПЗ, без
інвазії в сім'яні пухирці, cT3b — за
наявності МРТ— або КТ— ознак
інвазії пухлини в сім'яні пухирці.
Клінічна характеристика хворих
до операції наведена у табл. 1.
В усіх хворих здійснено відкриту
або лапароскопічну РПЕ з білате
ральною розширеною тазовою лім
фаденектомією. Після втручання
проводили морфологічне дослід
ження видаленої ПЗ, сім'яних пу
хирців та лімфатичних вузлів, виз
начали ступінь диференціювання
пухлини за Глісоном, оцінювали
стан хірургічного краю. Препарати
для гістологічного дослідження го
тували за стандартною методикою,
фарбували гематоксиліном та еози
ном.
Після операції визначали рівень
ПСА у сироватці, проводили пальце
ве ректальне дослідження через

Òàáëèöÿ 1.

Äîîïåðàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè õâîðèõ, ÿê³ óâ³éøëè
â äîñë³äæåííÿ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

Ïîêàçíèê

Ð³âåíü ÏÑÀ, íã/ìë
äî 10
10 – 20
á³ëüøå 20
Ïîêàçíèê çà Ãë³ñîíîì â á³îïñ³éíîìó ìàòåð³àë³
2–6
7
8 – 10
Ñòàä³ÿ ñÒ3à
Ñòàä³ÿ ñÒ3 b

кожні 3 міс протягом 2 років, через
кожні 6 міс — протягом 3 — 5 років,
у подальшому — щороку. Наявність
біохімічного рецидиву визначали як
підвищення рівня ПСА до 0,2 нг/мл і
більше. За показаннями проводили
остеосцинтиграфію, КТ або МРТ.
Ад'ювантне лікування розпочинали
через 1 — 3 міс після операції, за на
явності несприятливих морфоло
гічних факторів ризику (позитив
ний хірургічний край, периневраль
на інвазія, метастази в реґіонарних
лімфатичних вузлах). Паліативне
лікування розпочинали пізніше ніж
через 3 міс після операції у хворих
при виникненні біохімічного реци
диву або клінічно підтвердженого
прогресування пухлинного процесу.
Характеристику пацієнтів, пере
допераційну, інтраопераційну та
післяопераційну інформацію зано
сили в захищену базу даних та оці
нювали ретроспективно. Для стати
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Показники безрецидивного
виживання хворих за місцево*
поширеного РПЗ у прогностичних
групах.

8
29
65

7,8
28,4
63,7

49
33
20
52
50

48,0
32,4
19,6
51,0
49,0

стичної обробки всі дані внесені в
електронні таблиці EXCEL. Статис
тичний аналіз отриманих резуль
татів проведений з використанням
статистичних програм SPSS 18.0 for
Windows. Для оцінки взаємозв'язку 2
ознак здійснювали кореляційний
аналіз за критерієм Кендалла або бу
дували таблиці спряженості. Три
валість життя оцінювали від першо
го дня операції (РПЕ) до останнього
дня спостереження або смерті хво
рого. Безрецидивні показники ви
живання оцінювали за методом Ка
плана—Майера. Різницю приймали
статистично значущою при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За період спостереження живі 86
(84,3%), померли 16 (15,7%) хворих,
в тому числі 7 (6,9%) — від РПЗ або
його ускладнень. У 45 (44,1%) паці
єнтів період спостереження переви
щив 5 років. Біохімічний рецидив
виник у 48 (47,1%) хворих. Показни
ки п'ятирічного безрецидивного ви
живання становили 51,9%, канцер
специфічного — 93,5%.
За даними одноваріантного ана
лізу, найбільш достовірним прогно
стичним фактором ризику виник
нення біохімічного рецидиву РПЗ
були клінічні ознаки інвазії пухлини
в сім'яні пухирці (оцінка ризику —
ОР 4,8; 95% довірчий інтервал — ДІ
1,9 — 12,1), ступінь диференціації
пухлини за Глісоном 7 і більше в
біопсійному матеріалі (ОР 2,2; 95%
ДІ 0,8 — 6,1) та рівень ПСА до опе
рації 20 нг/мл і більше (ОР 1,5; 95%
ДІ 0,6 — 3,8).
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Òàáëèöÿ 2.

Õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ ï³ñëÿ îïåðàö³¿
Ïîêàçíèê

íèçüêîãî
àáñ.

%

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà ðèçèêó
ïðîì³æíîãî
àáñ.
%

Ïîêàçíèê Ãë³ñîíà â îïåðàö³éíîìó ìàòåð³àë³
2–6
7
50,0
18
51,4
7
5
35,7
13
37,1
8
2
14,3
4
11,4
Ñòóï³íü ïîøèðåííÿ ïåðâèííî¿ ïóõëèíè
ðÒ2
5
35,7
9
25,7
ðÒ3à
4
28,6
17
48,6
ðÒ3b
3
21,4
8
22,9
ðÒ4
2
14,3
1
2,9
Ìåòàñòàçóâàííÿ â ðå´³îíàðí³ ë³ìôàòè÷í³
–
–
3
8,6
âóçëè
ÏÍ²
6
42,9
17
48,6
ÏÕÊ
2
14,3
10
28,6
Àä‘þâàíòíà ÏÒ
2
14,3
8
22,9
Àä‘þâàíòíà ÃÒ
4
28,6
12
34,3
Ïàë³àòèâíà ÏÒ
–
–
4
11,4
Ïàë³àòèâíà ÃÒ
1
7,1
4
11,4
Á³îõ³ì³÷íèé ðå öèäèâ
2
14,3
13
37,1
Ïðèì³òêà.
ÏÕÊ – ïîçèòèâíèé õ³ðóðã³÷íèé êðàé; ÏÍ² – ïåðèíåâðàëüíà ³íâàç³ÿ ïóõëèíè.

На підставі аналізу трьох основ
них клінічних факторів ризику
створена модель прогностичної
стратифікації клінічно місцево—по
ширеного РПЗ на три групи: низько
го ризику (у 14 хворих) — за відсут
ності даних про інвазію в сім'яні пу
хирці (стадія сТ3а), ПСА менше 20
нг/мл, показник Глісона за даними
біопсії 6 і менше; проміжного ризи
ку (у 35 хворих) — за наявності од
ного з несприятливих чинників
прогнозу (стадія сТ3b), ПСА 20
нг/мл і більше, показник Глісона 7 і
більше; високого ризику (у 53 хво
рих) — за наявності 2 і більше нега
тивних прогностичних чинників.
Онкологічні результати та мор
фологічні особливості пухлини в
групах статистично достовірно різ
нилися. Біохімічний рецидив у гру
пах низького, проміжного та висо
кого ризику виник відповідно у 14,3,
37,1 та 62,3% хворих (р<0,05) (див.
рисунок), ризик його виникнення у
хворих за проміжного ризику в 3,5
разу, за високого ризику — у 9,9 разу
більший, ніж за низького ризику.
При використанні запропонова
ної моделі встановлено, що у біль
шості хворих групи низького ризи
ку РПЕ як самостійний метод ліку
вання виявилась ефективною, ад'ю
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вантна ПТ проведена 14,3% хворих,
ад'ювантна ГТ — 26,8%, біохімічний
рецидив виник у 2 (14,3%) хворих. У
35,7% пацієнтів за даними морфо
логічного дослідження діагностова
ний локалізований РПЗ, тобто, від
значене завищення клінічної стадії.
З іншого боку, у значної кількості
хворих за високого ризику виявлені
несприятливі морфологічні харак
теристики пухлини ПЗ, зокрема, по
зитивний хірургічний край — у
45,3%, периневральна інвазія — у
52,8%, метастази в реґіонарних лім
фатичних вузлах — у 32,1%. У біль
шості хворих за високого ризику
проведене мультимодальне лікуван
ня (ад'ювантна ПТ — у 30,2%, ад'ю
вантна ГТ — у 56,6%); біохімічний
рецидив виник у 33 (62,3%) хворих
(табл. 2).
Очевидно, в групі високого ризи
ку захворювання мало агресивний
перебіг, незважаючи на обрану так
тику лікування. Саме ці хворі повин
ні бути в центрі уваги дослідників
нових методик та схем комплексно
го підходу до лікування РПЗ.
Неоднозначним є група проміж
ного ризику щодо визначення опти
мального обсягу лікування. Оскільки
у 62,9% хворих за період спостере
ження біохімічний рецидив не вияв

âèñîêîãî

ð

àáñ.

%

4
28
21

7,5
52,8
39,6

0,0004

4
7
37
5

7,5
13,2
69,8
9,4

0,0001

17

32,1

0,0034

28
24
16
30
4
6
33

52,8
45,3
30,2
56,6
7,5
11,3
62,3

0,785
0,0574
0,434
0,049
0,402
0,894
0,0021

лений, ад'ювантна ПТ проведена у
22,9%, ад'ювантна ГТ — у 34,3% хво
рих, частота несприятливих про
гностичних характеристик менша,
ніж в групі високого ризику, таким
пацієнтам може бути запропонова
на РПЕ як метод вибору з подаль
шим мультимодальним лікуванням
після дослідження морфологічних
особливостей пухлини.

ВИСНОВКИ
1. Запропонована прогностична
стратифікація місцево—поширено
го РПЗ є простою у застосуванні
практичними лікарями для вибору
оптимальної тактики лікування хво
рих ІІІ клінічної стадії РПЗ.
2. У більшості хворих за низького
ризику РПЕ може бути ефективною
як самостійний метод лікування.
3. Ризик виникнення біохімічно
го рецидиву місцево—поширеного
РПЗ у хворих за проміжного ризику
— у 3,5 разу, за високого ризику — у
9,9 разу вищий, ніж за низького ри
зику.
4. За високого ризику у більшості
пацієнтів захворювання має агре
сивний перебіг, необхідні дослід
ження нових методик та схем ком
плексного підходу до їх лікування.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 9

42
ЛІТЕРАТУРА
1. Van den Ouden D. Management of locally advanced prostate can*
cer / D. Van den Ouden, F. H. Schroder // World J. Urol. — 2000.
— Vol. 18. — P. 194 — 203.
2. Рак в Україні: бюлетень національного канцер—реєстру Ук*
раїни. — К., 1989 — 2013.
3. NCCN guidelines on prostate cancer, version 1.2016. National
Comprehensive Cancer Network Website. — Режим доступу:
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.
pdf.
4. Phase III postoperative adjuvant radiotherapy after radical prosta*
tectomy compared with radical prostatectomy alone in pT3
prostate cancer with postoperative undetectable prostate—spe*
cific antigen: ARO 96—02/AUO AP 09/95 / T. Wiegel, D. Bottke, U.
Steiner [et al.] // J. Clin. Oncol. — 2009. — Vol. 27. — P. 2924 —
2930.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 9

5. Adjuvant androgen deprivation for high—risk prostate cancer after
radical prostatectomy: SWOG S9921 study / T. B. Dorff, T. W.
Flaig, C. M. Tangen [et al.] // Ibid. — P. 2040 — 2045.
6. Secondary therapy, metastatic progression, and cancer—specific
mortality in men with clinically high—risk prostate cancer treated
with radical prostatectomy / O. Yossepowitch, S. E. Eggener,
A. M. Serio [et al.] // Eur. Urol. — 2008. — Vol. 53. — P. 950 —
959.
7. Long—term outcome following radical prostatectomy in men with
clinical stage T3 prostate cancer / B. S. Carver, F. J. Bianco Jr.,
P. T. Scardino, J. A. Eastham // J. Urol. — 2006. — Vol. 176. —
P. 564 — 568.
8. Sobin L. H. International Union against Cancer. 7th ed. 2009 / L. H.
Sobin, M. K. Gospodarowicz, Ch. Wittekind. — Chichester, West
Sussex, UK; Hoboken, NJ: Wiley—Blackwell, 2010. — P. 243 —
248.

hirurgiya.com.ua

43
УДК 616.613—003.7—08

БЕЗДРЕНАЖНАЯ ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ.
НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ
А. И. Сагалевич, С. А. Возианов, Б. В. Джуран, В. В. Когут, Ф. З. Гайсенюк,
М. В. Мариниченко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

DRAINLESS TRANSCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY.
OUR FIRST EXPERIENCE
А. I. Sagalevich, S. А.Vozianov, B. V. Juran, V. V. Kogut, F. Z. Gaysenyuk, М. V. Marinichenko
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
етодика ЧНЛТ, которую
впервые применили в 1976
г. I. Fernstrоm и В. Johansson
[1], стандартизировал в
1981 г. J. Wickham [2], является ос
новным методом лечения больных
по поводу конкрементов почки диа
метром 1,5 — 2 см и более, который
вытеснил открытые методы лечения
нефролитиаза [3, 4]. Сегодня стан
дартное выполнение ЧНЛТ предус
матривает завершение операции
путем установления чрескожного
нефростомного дренажа вдоль неф
ростомного канала в целях обеспе
чения гемостаза и адекватного дре
нирования чашечно—лоханочного
сегмента (ЧЛС) почки, исключаю
щего обструкцию верхних мочевых
путей (ВМП) и паранефральные за
теки [2, 4—6]. Метод обоснован ре
зультатами исследования, проведен
ного J. Winfield и соавторами (1986),
в котором были описаны наблюде
ния ЧНЛТ с послеоперационными
осложнениями (кровотечение, обо
стрение обструктивного пиелонеф
рита) вследствие преждевременно
го удаления нефростомы, которые
можно было предотвратить при ус
ловии удерживания нефростомного
дренажа [5, 7]. Эти наблюдения оп
ровергли мнение, что ЧНЛТ можно
выполнять безопасно, без значи
тельных осложнений даже без уста
новки нефростомного дренажа [2,
8]. В связи с этим установка чрес
кожного нефростомного дренажа
была включена в стандарт выполне
ния ЧНЛТ, который большинство
урологов соблюдают в своей прак
тике, считая, что чрескожное дрени
рование почки после ЧНЛТ является
обязательным условием [5, 9].

М
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Реферат
Обобщен опыт выполнения бездренажной чрескожной нефролитотрипсии (ЧНЛТ)
по поводу конкрементов почки. У 245 больных выполнена мини—ЧНЛТ, операция
закончена установкой нефростомного дренажа — у 224 (91,4%), без таковой — у
21 (8,6%), у этих больных антеградно устанавливали в мочеточник JJ—стент.
Обоснованы показания к выполнению бездренажной ЧНЛТ, отобраны пациенты
для такого лечения, приведены особенности выполнения бездренажной ЧНЛТ.
JJ—стенты из мочеточника удаляли на 2 — 7—е сутки после операции, у некото*
рых пациентов — в амбулаторном режиме. После операции больным без нефро*
стомного дренажа вдвое реже требовалось обезболивание. Бездренажная ЧНЛТ
является безопасной процедурой, которую должен выполнять опытный хирург, с
соблюдением всех требований и критериев чрескожной хирургии почек, что поз*
воляет уменьшить выраженность болевого синдрома в раннем послеоперацион*
ном периоде и продолжительность лечения больных в стационаре после опера*
ции.
Ключевые слова: нефролитиаз; чрескожная нефролитотрипсия; нефростомный
дренаж; стент мочеточника.

Abstract
Experience of performance of a drainless transcutaneous nephrolitotripsy (DTN) for
renal concrements was summarized. In 245 patients mini—DTN was done, оperation
was finished with the nephrostomic drain installation — in 224 (91.4%), and without
such procedure — in 21 (8.6%), in these patients an ureteric JJ—stent was installed in
antegrade fashion. Indications for the DTN performance were substantiated, the
patients for such treatment were selected, peculiarities of the DTN performance are
adduced. JJ—stents were removed from ureter on the 2—nd — 7—th postoperative
day, and in some patients — in ambulatory setting. After the operation the patients with*
out nephrostomic drain needed anesthesia in twice rarely. DTN constitutes a secure
procedure, which must be conducted by experienced surgeon, сomplient with all
demands and criteria of renal transcutaneous surgery, what permits to reduce the pain
syndrome severity in patients in the early postoperative period stationary state.
Keywords: nephrolithiasis; transcutaneous nephrolitotripsy; nephrostomal drain;
ureteric stent.

В последние десятилетия отме
чено активное распространение
чрескожных методов лечения неф
ролитиаза. Эта тенденция обуслов
лена совершенствованием техники
ЧНЛТ, особенно на фоне техничес
кой миниатюризации нефроскопи
ческих инструментов (mini—PNL,
micro—PNL) уменьшением внешне
го диаметра тубусов (с 26 до 7 Ch и
менее) [4], поскольку нефростом
ный дренаж является одной из ос
новных причин возникновения
урологических жалоб у пациентов в

раннем послеоперационном перио
де. В связи с этим было показано,
что использование нефростомы ма
лого диаметра, стента мочеточника
и бездренажная ЧНЛТ позволяют
уменьшить интенсивность боли по
сле операции и продолжительность
лечения больных в стационаре [3, 4].
В частности, термин "бездренаж
ной" ЧНЛТ (tubeless PNL) впервые
использовали Bellman и соавторы [4,
8]. Так, бездренажной ЧНЛТ считают
операцию, выполненную без уста
новки чрескожного нефростомного
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дренажа, ограниченную установкой
внутреннего JJ—стента в мочеточ
ник либо удерживанием катетера в
мочеточнике в раннем послеопера
ционном периоде [2, 6]. Однако в по
следующем S. M. Aghamir [7], Karami,
Gholamrezaie [10] предложили "пол
ную бездренажную" ЧНЛТ ("totall
tubeless" PNL), предусматривающую
завершение операции не только без
наложения чрескожной нефросто
мы, но и без установления JJ—стента
(или J—катетера) в мочеточник. Но
вый подход к выполнению полно
стью бездренажной ЧНЛТ и данные
проспективных рандомизирован
ных исследований [4, 8, 9] показали,
что техника полностью бездренаж
ной ЧНЛТ при правильном отборе
пациентов и при четком соблюде
нии всех технических требований к
выполнению операции способство
вала уменьшению продолжительно
сти лечения больных в стационаре,
дискомфорта и выраженности бо
левого синдрома у больных после
операции, стоимости лечения с
применением ЧНЛТ [4, 8].
Однако сегодня есть сторонники
и противники выполнения бездре
нажной ЧНЛТ.
Цель исследования: обоснование
показаний к выполнению бездре
нажной ЧНЛТ, отбор пациентов для
такого лечения, изучение особенно
стей выполнения бездренажной
ЧНЛТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период 2014 — 2016 гг. в кли
нике урологии (на базе урологичес
кого отделения КГКБ № 6, г. Киев)
ЧНЛТ выполнена у 245 больных.
Возраст больных от 18 до 73 лет,
женщин было 56%, мужчин — 44%.
Размер конкрементов почки (еди
ничных или множественных) от 1
до 5,5 см.
В практической работе при вы
полнении ЧНЛТ мы использовали
набор для мини—ЧНЛТ, диаметр
внешнего тубуса 14, 16 и 21 Ch (Karl
Storz, Германия), лазерный контакт
ный литотриптор Н—20 (Dornier,
Франция), цифровую рентгенов
скую систему (Shimadzu, Япония),
рентгенопрозрачный многофунк

циональный операционный стол
(Mquet, Германия), ультразвуковой
аппарат с допплерографической
приставкой (Е—CUBE, Корея). Об
следование больных перед опера
цией проводили по общепринятым
критериям: общий анализ крови и
мочи, биохимическое исследование
крови, бактериологическое иссле
дование мочи с определением чув
ствительности возбудителей к анти
биотикам, УЗИ мочевых путей, об
зорная и экскреторная урография,
спиральная компьютерная томогра
фия (СКТ), динамическая сцинти
графия (при необходимости).
Операцию ЧНЛТ выполняли под
регионарной эпидуральной анесте
зией у 224 (91,4%) больных, под эн
дотрахеальным наркозом — у 21
(8,6%). У 228 (93,1%) больных опера
цию выполняли в стандартном по
ложении лежа на животе, у 17 (6,9%)
— в положении лежа на спине.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все операции ЧНЛТ выполняли
по стандартной методике: осуще
ствляли предварительную катетери
зацию мочеточника с последующей
подачей промывной жидкости в по
лостную систему почки; укладывали
больного на операционном столе в
положении на животе или на спине;
выполняли пункцию ЧЛС (под обя
зательным ультразвуковым и рент
генологическим контролем), дила
тацию нефростомного канала, уста
новку тубуса нефроскопа, разруша
ли конкремент с последующим уда
лением фрагментов.
Чрескожный доступ в почку осу
ществляли через нижние почечные
чашки — у 183 (74,7%) больных,
среднюю — у 37 (15,1%), верхнюю —
у 25 (10,2%). Одиночный доступ
применили у 211 (86,1%) больных,
множественные (от 2 до 4) — у 34
(13,9%). Как правило, множествен
ные доступы применяли при нали
чии кораллоподобных конкремен
тов (со сложной стереометричес
кой конфигурацией), множествен
ных конкрементов или миграции
крупных фрагментов конкремента
(диаметром 4 — 5 мм) в недоступ
ные (из первичного чрескожного
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доступа) почечные чашки. Стан
дартная методика ЧНЛТ предусмат
ривала завершение операции уста
новкой нефростомного дренажа —
у 224 (91,4%) больных, без таковой
— у 21 (8,6%).
При установке после операции
нефростомного дренажа использо
вали различные технические при
емы: 1) установка по тубусу нефро
скопа в ЧЛС почки нелатонового ка
тетера (12 — 16 Ch) с последующим
извлечением тубуса нефроскопа; 2)
установка проводника (струны) в
полостную систему почки через ту
бус нефроскопа, извлечение тубуса
нефроскопа и установка катетера
Фоллея (по струне) в полостную си
стему почки, струну извлекали, бал
лон катетера Фоллея раздували в
ЧЛС почки (1 — 3 мл), катетер фик
сировали к коже.
При установке нефростомного
дренажа строго соблюдали такие
требования: этапы манипуляции
проводили под обязательным рент
геновским контролем, диаметр дре
нажа не должен превышать диаметр
тубуса нефроскопа. Предпочтение
отдавали методике установки неф
ростомного дренажа с использова
нием катетера Фоллея, поскольку
наличие баллона на конце катетера
позволяло выполнить внутреннюю
фиксацию дренажа, а при возникно
вении кровотечения из нефростом
ного свища раздутый баллон катете
ра обеспечивал компрессию сосу
дов как в паренхиматозном канале,
так и в шейке чашек и в самих по
чечных чашках, при этом объем
раздувания баллона не должен пре
вышать диаметр полости или кана
ла, в который его устанавливали,
иначе возможен дополнительный
разрыв канала или почечной чашки
с последующим увеличением крово
течения.
Во время установки нефростом
ного дренажа после ЧНЛТ ретро— и
проспективно анализировали тя
жесть кровотечения по нефростом
ному каналу вдоль струны. У 48
(19,6%) больных возникло интен
сивное кровотечение, которое у 31
(12,7%) из них самостоятельно пре
кратилось после установки нефрос
томного катетера Фоллея (после
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раздувания баллона и переворачи
вания больного на спину), у 17
(6,9%) — ЧЛС промывали раствора
ми гемостатических препаратов
(аминокапроновая кислота) и/или
осуществляли тампонирование ЧЛС
почки "собственным" сгустком. У
всех больных кровотечение оста
новлено консервативными средст
вами, конверсия в открытое вмеша
тельство не потребовалась.
У 95 (38,8%) больных отмечено
умеренное "подкровливание", кото
рое практически прекращалось по
сле сдавления почки (пальцем) или
установки нефростомного дренажа.
У 81 (33,1%) больных выявлено не
большое кровотечение, что не тре
бовало применения гемостатичес
ких средств. Удаление нефростом
ных дренажей на 3 — 5—е сутки без
осложнений послужило основани
ем к рассмотрению вопроса о завер
шении ЧНЛТ без установления дре
нажей, что в последующем приме
нено нами у 21 (8,6%) больного.
Еще одним фактором, способст
вовавшим внедрению бездренаж
ной методики, было то, что при при
менении мультидоступового входа
(2 — 4 доступа) в ЧЛС почки (у 34
больных) и соблюдении правиль
ной чрескожной траектории пунк
ции почечных чашек мы стали
уменьшать число дренажей (не ме
нее одного) и оставляли дренаж
только в том нефростомном канале,
из которого отмечали выраженное
или умеренно выраженное кровоте
чениое, другие каналы не дрениро
вали. При этом после операции ге
моррагических осложнений не бы
ло, а адекватно установленного
единственного дренажа было доста
точно для дренирования почки.
Итак, первые операции бездре
нажной ЧНЛТ (у 3 больных) закан
чивали оставлением в мочеточнике
наружного катетера (на 1 — 2 сут),
при этом на 1 сутки в чрескожном
канале оставляли страховую струну,
наружный конец которой фиксиро
вали под повязку на случай возник
новения после операции кровотече
ния, что позволяло в любой момент
установить по ней нефростомный
дренаж. Страховочную струну уда
ляли через 1 — 2 сут после опера
ции. Кровотечения не было.
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В последующем (у 18 больных)
ЧНЛТ завершали антеградной уста
новкой в мочеточнике JJ—стента (6
— 7Ch) как по антеградно (чрескож
но) заведенной в мочеточник стру
не (у 13), так и по ретроградно выве
денной струне из катетера, установ
ленного в мочеточник, через тубус
нефроскопа наружу (у 5).
При этом, в почечном конце JJ—
стента оставляли регулирующие ни
ти, которые при установке стента
находились снаружи, на рану накла
дывали шов кожи, концы регулируе
мых нитей фиксировали под асеп
тической повязкой. Эти нити вы
полняли страховочную функцию,
что позволяло, при необходимости,
вывести стент мочеточника чрес
кожно и, установив по его просвету
струну в ЧЛС почки, антеградно уда
лить стент, а по струне установить
нефростомный дренаж (катетер
Фоллея). Эти нити также позволяют
чрескожно (путем подтягивания за
них в условиях перевязочной) уда
лить JJ—стент мочеточника, что вы
полняли на 2 — 7—е сутки после
операции, как перед выписыванием
больного, так и в амбулаторных ус
ловиях.
Продолжительность
лечения
больных в стационаре после опера
ции составила в среднем 3,5 дня, что
вдвое меньше, чем после стандарт
ной ЧНЛТ (с нефростомным дрена
жем) — 7,2 дня.
При применении бездренажной
ЧНЛТ у 21 больного после операции
осложнений (урогематома, кровоте
чение, обострение пиелонефрита)
не было. Хорошие результаты обус
ловлены рядом факторов: тщатель
ный отбор пациентов, строгое со
блюдение правил выполнения
ЧНЛТ. Отбирали пациентов молодо
го возраста, без сопутствующих за
болеваний; при непродолжитель
ном существовании камней в поч
ках; отсутствии в анамнезе указаний
на пиелонефрит; наличии бактери
ологического исследования мочи с
анализом чувствительности возбу
дителей к антибиотикам; сравни
тельно небольших солитарных кон
крементов (диаметром от 1 до 2,5
см); без аномалий развития почек и
ВМП, выраженной инфравезикаль
ной обструкции; небольшом по объ

ему ЧЛС. Соблюдение правил вы
полнения ЧНЛТ включало: тщатель
ное изучение структуры и анатомии
ЧЛС (КТ с внутривенным контрас
тированием, при необходимости с
ангиографией и 3—D моделирова
нием); правильная пункция ЧЛС че
рез вершину чашки под рентгенов
ским и ультразвуковым контролем, с
цветным допплеровским картиро
ванием "пункционной трассы"; от
носительно небольшая продолжи
тельность основного этапа опера
ции (не более 60 мин); выполнение
не более одного чрескожного досту
па; отсутствие перфорации ЧЛС
почки; интраоперационная антире
флюксная и антибактериальная
профилактика; статус "stone free".
Полагаем, что установление неф
ростомного дренажа обязательно
при выполнении операции на един
ственной или единственно функци
онирующей почке; нарушениях сис
темы свертывания крови; наличии
хронической почечной недостаточ
ности; длине интрапаренхиматоз
ного хода более 15 — 16 мм; возник
новении интраоперационного кро
вотечения; исходном выраженном
гидронефрозе или большом объеме
ЧЛС, поскольку при возникновении
кровотечения возможна тампонада
ЧЛС с образованием большого сгу
стка крови, что значительно ослож
няет течение и увеличивает продол
жительность послеоперационного
периода.
После операции у больных без
нефростомного дранажа вдвое реже
требовалось обезболивание. Это на
иболее четко проявлялось, если чре
скожный канал проходил под ХІІ ре
бром или в межреберье, где наличие
дренажа поддерживало паратубу
лярный отек и обусловливало сдав
ление межреберных нервов, что
проявлялось выраженным диском
фортом или болевым синдромом и
требовало многократного обезбо
ливания в раннем послеоперацион
ном периоде. В частности, при вы
полнении бездренажной ЧНЛТ зна
чительно уменьшались выражен
ность этих симтомов, необходи
мость послеоперационного обезбо
ливания.
Таким образом, бездренажная
ЧНЛТ у больных по поводу нефро
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литиаза является обоснованным ме
тодом, позволяющим уменьшить
продолжительность лечения боль
ных в стационаре после операции,
дискомфорт (отсутствие дренажей,
мочеприемников), выраженность

болевого синдрома в раннем после
операционном периоде, примене
ние анестетиков. Однако методика
требует дальнейших исследований в
целях накопления опыта ее приме
нения, при этом необходимо тща

тельно отбирать пациентов, четко
выполнять правила пред— и интра
операционного подхода, строго со
блюдать технику ЧНЛТ, что требует
ее выполнения только опытными
эндоурологами.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
ПРИ АТРОФИИ ЛИЦА РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
М. С. Старцева
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

POSSIBILITIES OF THE FAT TISSUE TRANSPLANTATION
FOR THE FACE ATROPHY OF VARIOUS ETIOLOGY
М. S. Startseva
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
трофия мягких тканей лица
— это симптомокомплекс,
который характеризуется
уменьшением
толщины
подкожно—жировой клетчатки в
различных зонах лица вследствие
врожденных аномалий, травмы, хи
рургического вмешательства и др.
[1, 2]. Как правило, при отсутствии
функциональных нарушений целью
лечения является восстановление
естественных контуров лица и его
симметрии [1, 2].
Целью исследования была оцен
ка возможности трансплантации
ЖТ при атрофии лица различной
этиологии.

А

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2011 по 2015 г. транс
плантация ЖТ при различных видах
атрофии лица произведена у 4 па
циентов.
Хирургическое вмешательство
выполняли по поводу: врожденной
гемиатрофии лица, посттравмати
ческой, рубцовой, послеоперацион
ной атрофии лица.
Перед операцией у всех пациен
тов в позиции стоя размечали опе
рационное поле: области дефицита
тканей и донорской зоны.
Трансплантацию ЖТ можно осу
ществлять как под общим обезболи
ванием, так и с использованием ме
стной инфильтрационной анесте
зии. Во время операции образуются
два операционных поля — зона, где
забирают жировую ткань (донор
ская) и зона ее введения (реципи
ентная). При планировании опера
ции под местным обезболиванием
реципиентную зону обезболивают
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Реферат
Обобщен опыт пересадки жировой ткани (ЖТ, липофиллинг) у 4 пациентов по по*
воду атрофии лица различной этиологии: врожденной гемиатрофии лица, пост*
травматической атрофии в сочетании с нарушением целостности костного скеле*
та, рубцовой и ятрогенной атрофии вследствие ранее выполненной операции. У
всех пациентов использовали технологию подготовки жирового трансплантата
методом ручной липоаспирации и центрифугирования. При необходимости липо*
филлинг осуществляли в несколько этапов. Результат у 3 пациентов оценен как
хороший, у 1 — удовлетворительный, из—за значительной резорбции ЖТ.
Липофиллинг имеет определенные преимущества по сравнению с существующи*
ми методами устранения дефектов мягких тканей на лице: отсутствие видимого
рубца, долгосрочный хороший эстетический и функциональный результат, нату*
ральные естественные контуры лица.
Ключевые слова: атрофия лица; пересадка жировой ткани; липофиллинг.

Abstract
Experience of transplantation of the fat tissue (FT, lipofilling) in 4 patients, treated for
facial atrophy of various origin, was analyzed. Pathological states in the patients have
included facial inborn hemiatrophy, posttraumatic atrophy in conjunction with the bone
sceleton integrity disorder, cicatricial and iatrogenic atrophy due to earlier performed
operation. In all the patients the fat transplant preparation technology, using method of
manual lipoaspiration and centrifugation, was applied. In necessity, lipofilling was per*
formed in several stages. Result in 3 patients was estimated as good, in 1 — fair,
because of significant resorption of FT. Lipofilling has certain advantages over existing
methods of elimination of the facial soft tissues defects: absence of visible cicatrix,
long—term good esthetic and functional result, natural outlines of the face.
Keywords: аtrophy of the face; transplantation of the fat tissue; lipofilling.

частично, путем проводниковой
анестезии точек выхода тройнично
го нерва, в зависимости от локализа
ции дефекта и мест введения каню
ли. При планировании липофил
линга большого объема на лице или
у пациентов при повышенном боле
вом пороге предпочтительно ис
пользовать общее обезболивание.
ЖТ забирали из нижней части
живота с использованием техники S.
R. Сoleman [3]. После инфильтрации
донорской зоны (независимо от вы
бранного вида анестезиии) 1% рас
твором лидокаина с добавлением
адреналина 1:200 000 с помощью ту
поконечной канюли, надетой на
шприц объемом 10 мл с Люер—лок
разъемом, забирали ЖТ с использо

ванием ручной липосакции, созда
вая в шприце отрицательное давле
ние путем постепенного оттягива
ния поршня.
Аспират ЖТ центрифугировали
со скоростью 450 g в течение 3 мин.
При этом жировой трансплантат
разделяли на 3 фракции: верхняя
фракция — лизированный жир, со
стоял из погибших жировых клеток,
непригоден к введению; нижняя
фракция — остатки раствора и кро
ви — также удаляли; среднюю фрак
цию — готовый (очищенный) жир
переносили в шприцы объемом 3
мл и 1 мл.
Жир вводили, как правило, через
2 — 4 противоположные точки для
его равномерного распределения.
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Объем вводимого жира от 18 до 100
мл. Небольшое (10 — 20%) превыше
ние объема необходимо для ком
пенсации резорбции жира. В целях
уменьшения отека на область введе
ния ЖТ наклеивали пластырь мик
ропор, который снимали через 5 —
7 сут.
В зависимости от полученных
результатов процедуру липофил
линга повторяли 2 — 3 раза с интер
валом 3 мес — 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

а

б
Рис. 1.
Пациент 51 года. Травматическая атрофия мягких тканей лица.
а * до липофиллинга; б * через 13 мес после пересадки 100 мл ЖТ.

а

б

в

г
Рис. 2.
Пациентка 21 года. Врожденная гемиатрофия лица.
а * до липофиллинга; б, в * через 12 мес после первого этапа;
г * через 8 мес после второго этапа пересадки 30 мл ЖТ.
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Результаты трансплантации ЖТ
оценивали путем фотодокументи
рования, субъективной оценки па
циентом и хирургом.
Период наблюдения от 7 до 36
мес. Приводим наблюдения.
1. Пациент в возрасте 51 года, в
прошлом боксер. В анамнезе указа
ние на множественные различные
травмы лица с переломом костей
лицевого черепа. Объективно: час
тичное отсутствие кости верхней
челюсти и нижнего края глазницы.
Атрофия мягких тканей инфраор
битальной области и средней зоны
лица (более выражена справа).
Трансплантация ЖТ для восстанов
ления объемов лица произведена в 2
этапа.
Первым этапом пациенту введе
но 100 мл ЖТ (рис 1). Результат опе
рации оценен в сроки после перио
да наблюдения 13 мес как удовле
творительный в связи со значитель
ной (около 50%) резорбцией жиро
вого трансплантата. Вторым этапом
липофиллинга введено 120 мл ЖТ,
одномоментно осуществлена под
тяжка тканей средней зоны лица. Ре
зультат операции в отдаленные сро
ки проследить не удалось.
2. Пациентка в возрасте 21 года с
врожденной гемиатрофией лица
справа. Отмечен дефицит тканей
лица, преимущественно локализо
ванный в височной, скуловой и щеч
ной областях (рис 2). Транспланта
ция ЖТ в область гипотрофии про
ведена в 2 этапа. Первым этапом вве
дено 80 мл ЖТ, вторым этапом (че
рез 12 мес) — 30 мл. Период наблю
дения составил 20 мес. Объективно
отмечен очень хороший косметиче
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ский результат. Резорбция ЖТ не
значительная. Пациентка полно
стью удовлетворена достигнутым
результатом.
3. Пациентка в возрасте 59 лет,
около 1 года назад выполнена под
тяжка нижних 2/3 лица с липоаспи
рацией ЖТ в подбородочной облас
ти. Объективно: незначительная
асимметрия лица вследствие ло
кального западения тканей в облас
ти нижней челюсти справа. Для кор
рекции образовавшейся асиммет
рии введено 7 мл ЖТ в область пра
вой нижней челюсти (рис. 3) с одно
временной локальной липоаспира
цией приграничной зоны для вы
равнивания контура лица. Период
наблюдения составил 9 мес. Эстети
ческий результат операции объек
тивно оценен пациенткой и хирур
гом как хороший.
4. Пациентка 24 лет, атрофичес
кий рубец в области подбородка по
сле травмы в детстве (падение). ЖТ в
объеме 2 мл введена в один этап
(рис. 4). Пациентка полностью удов
летворена результатом пересадки.
В нашем исследовании мы не на
блюдали таких осложнений, как ин
фекции, гематомы, образование па
тологических рубцов.
При коррекции дефицита мяг
ких тканей лица широко использу
ют аутотрансплантацию кровоснаб
жаемых комплексов тканей на сосу
дистых ножках [2, 4, 5]. Лоскуты на
сосудистых ножках эффективны
для восстановления дефектов, осо
бенно при выраженном дефиците
как мягких тканей, так и костной ос
новы. Такие оперативные вмеша
тельства достаточно сложны, требу
ют владения микрососудистой тех
никой. Применение таких реконст
руктивных вмешательств оправдано
при дефекте покровных тканей (ко
жи), когда восполнение лишь объе
ма тканей недостаточно. Необходи
мы закрытие дефекта в донорской
области, длительный реабилитаци
онный период, возможны различ
ные сосудистые осложнения при
живления трансплантата, что требу
ет дополнительной коррекции для
достижения удовлетворительного
результата. При наличии неповреж
денной кожи и подлежащей кост
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а

б
Рис. 3.
Пациентка 59 лет. Послеоперационная атрофия мягких тканей лица.
а * до липофиллинга; б * через 9 мес после пересадки 7 мл ЖТ
и одновременной липосакции прилегающей зоны.

а

б
Рис. 4.
Пациентка 24 лет. Рубцовая субатрофия мягких тканей лица.
а * до липофиллинга; б * через 6 мес после пересадки 2 мл ЖТ.

ной основы приемлемых эстетичес
ких результатов можно достичь бо
лее простыми методами, в частнос
ти, путем трансплантации ЖТ.
Трансплантация ЖТ является от
носительно простой техникой, ко
торую используют в пластической
хирургии лица для восполнения де
фицита объема: заполнения складок
лица или различных дефектов.
Первое сообщение об успешной
трансплантации кусочка ЖТ сделал
в 1893 г. немецкий хирург G. Neuber,
который применил ее для восполне
ния дефекта инфраорбитальной об

ласти лица после перенесенного по
лиомиелита. Размер трансплантата
составил приблизительно 1 см2 [6]. С
тех пор прошло 100 лет, взгляды и
методики трансплантации ЖТ пол
ностью пересмотрены. В 1980 г. P. F.
Fournier и Y. G. Ullouz предложили
забирать микрографты путем липо
аспирации в шприц. Шприцевую
методику пересадки ЖТ еще в 1911 г.
пробовал для введения в нос E. J.
Bruning, однако результаты оказа
лись кратковременными. Осново
положником современного липо
филлинга считают американского
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хирурга S. R. Сoleman [3], который
разработал и описал основные
принципы оперативного вмеша
тельства и предложил термин "ли
поскульптура".
В клинических ситуациях, когда
ткани пригодны для введения ЖТ,
для восстановления объема лица це
лесообразно использовать именно
метод липофиллинга.
Трансплантация ЖТ имеет мно
жество преимуществ по сравнению
с другими хирургическими вмеша
тельствами: практически нет проти
вопоказаний, отсутствует рубец, хо
рошие долговременные результаты
как с эстетической, так и с функцио
нальной точки зрения.
Одним из важных вопросов явля
ется приживление свободного жи
рового трансплантата. По данным
литературы, степень резорбции ЖТ
зависит от многих факторов. В 1987
г. Американская ассоциация пласти
ческих и реконструктивных хирур
гов отметила, что через 1 год после
операции только 30% пересаженых
жировых клеток остаются живыми
[7]. Рекомендуют значительное (до
30 — 50%) превышение объема пе
ресаженной ЖТ. Мы не подтвердили
этот факт и наблюдали значитель
ную вариабельность приживления
ЖТ. Степень гиперкорреции, кото
рую мы использовали в работе, со
ставила от 10 до 20%.
По мнению S. R. Сoleman [3], ус
пех трансплантации ЖТ зависит от
многих факторов на каждом этапе
операции: в момент изъятия ЖТ —
это минимальное давление в шпри
це, при подготовке трансплантата —
минимальный контакт с воздухом,
при введении — равномерное рас
пределение в тканях и увеличение
площади соприкосновения путем
многослойного введения.
S. R. Сoleman рекомендовал цент
рифугирование ЖТ для удаления не
жизнеспособных частичек жира,
крови, лидокаина [3]. Другие авторы
не выявили преимуществ центрифу
гирования по сравнению с другими
методами и считают, что это только

увеличивает продолжительность
операции без улучшения выживае
мости клеток [8]. Некоторые иссле
дователи не установили значитель
ных различий между отмытой и
центрифугированной ЖТ [9].
При рассмотрении техники вве
дения жирового трансплантата важ
но использование многоуровневого
введения небольшого количества
ЖТ. При применении болюсной
техники введения ЖТ ограничен
контакт свободных жировых клеток
с окружающими (реципиентными)
тканями, что чревато в последую
щем лизисом и некрозом тканей в
месте наихудшего кровоснабжения.
С другой стороны, выживаемость
клеток зависит от кровоснабжения
тканей и может уменьшаться при ку
рении, наличии сосудистых заболе
ваний — сахарного диабета, эндар
териита.
Зоной, наиболее богатой стволо
выми клетками, считают нижнюю
часть живота [1].
Для обеспечения лучшего при
живления ЖТ в последнее время ши
роко используют аутологичные
стволовые клетки, которые добавля
ют в ЖТ [10]. Это обеспечивает мак
симальную выживаемость жирового
трансплантата. Недостатком такой
техники является высокая стои
мость, необходимость приобрете
ния дорогостоящего оборудования
для приготовления стволовых кле
ток. В своей практике для повыше
ния выживаемости жирового транс
плантата мы используем плазму,
обогащённую тромбоцитами [10].
Несмотря на кажущуюся просто
ту, при использовании липофил
линга возможны осложнения, очень
редко — гематома или серома в об
ласти донорской зоны при большом
объеме взятой ЖТ [11]. Также есть
единичные сообщения о снижении
зрения (с одной стороны), возник
новении инфаркта мозга вследствие
эмболии сосудов после введения ЖТ
[12].
Альтернативные методы лечения
атрофии лица — это применение
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различных наполнителей — филле
ров на основе гиалуроновой кисло
ты, коллагена, гидроксиаппатита
кальция, силикона. Наиболее безо
пасный препарат — наполнитель на
основе гиалуроновой кислоты, од
нако его существенными недостат
ками являются временный эффект и
высокая себестоимость.
Силикон и полиакриламидный
гель применяют в отдельных ситуа
циях [13]. Их использование требует
большого опыта, поскольку они не
рассасываются и могут мигриро
вать. В некоторых странах при та
кой процедуре предусмотрены
страховые выплаты (в частности,
при ВИЧ атрофии лица).
Для лечения гемиатрофии лица
эффективным оказалось примене
ние L—полимолочной кислоты.
Преимуществом этого наполнителя
является частичная биодеградация в
тканях, но не такая быстрая, как гиа
луроновой кислоты [13]. Однако ее
использование показано только при
небольшом дефиците тканей лица.
Максимальную резорбцию на
блюдали у пациентов при большом
объеме ЖТ, введенном пациенту по
поводу посттравматической гемиат
рофии лица при сопутствующем ча
стичном отсутствии костного ске
лета.
Липофиллинг имеет определен
ные преимущества по сравнению с
существующими методами устране
ния дефектов мягких тканей на ли
це:
— отсутствие видимого рубца
— долгосрочный хороший эсте
тический и функциональный ре
зультат
— натуральные естественные
контуры лица.
Недостатком метода является не
всегда четко контролируемый ре
зультат, что обусловлено различной
выживаемостью жировых клеток.
Небольшое число пациентов и от
сутствие их четкой рандомизации
не позволяют сделать окончатель
ное заключение об эффективности
метода.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТАЦИОННОГО ЛОСКУТА НА ОСНОВЕ
ЛАТЕРАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ И ПОДОШВЕННЫХ ПЛЮСНЕВЫХ
АРТЕРИЙ, ТКАНЕЙ V ПАЛЬЦА СТОПЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ПОДОШВЫ
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рофические язвы и раны
стопы, особенно в области
подошвы, являются нере
шенной проблемой хирур
гии, поскольку сопровождаются ут
ратой опорных тканей, структурно
и функционально приспособлен
ных к большим нагрузкам. Ткани ло
скутов из других анатомических об
ластей не обеспечивают полноцен
ной замены утраченных тканей по
дошвы. Оптимально для пластики
таких утраченных тканей использо
вать идентичные покровные ткани
подошвы или пальцев стоп, лишен
ные костных структур (digital fillet
flaps), с сохранением сосудов, нер
вов, обеспечивающих их трофику, а
также устойчивость и опороспособ
ность тканей во время ходьбы [1 —
3].
Актуальны совершенствование су
ществующих и разработка новых
способов и методов хирургического
лечения, направленных на органо
типичное восстановление опоро
способных тканей стопы.
Цель исследования: усовершен
ствовать возможности реконструк
ции переднего отдела стопы с при
менением подошвенного лоскута с
включением краевой ветви лате
ральной подошвенной артерии, пя
той поверхностной плюсневой ар
терии, а также других подошвенных
плюсневых артерий четвертого
межплюсневого промежутка и тка
ней V пальца стопы.

Т

Реферат
Предложен и применен в клинической практике лоскут передне—бокового отде*
ла подошвы с включением латеральной подошвенной артерии (a. plantaris lateralis
digiti quinti — fibular plantar marginal artery) и вариабельных подошвенных плюсне*
вых артерий (а. metatarseae plantares) четвертого межплюсневого промежутка в
сочетании с пластикой с использованием мягких тканей V пальца (fillet flap). Спо*
соб позволяет устранить дефект подошвы с применением опороспособного лос*
кута с множественным осевым кровоснабжением и чувствительной иннервацией.
Лоскут успешно применен для восстановления тканей при нейротрофической яз*
ве переднего отдела стопы.
Ключевые слова: подошва; нейротрофическая язва; пластическая хирургия;
краевая ветвь латеральной подошвенной артерии; нервно—сосудистые ротаци*
онные кожно—фасциальные лоскуты.

Abstract
The flap of anterior—lateral portion of the sole with inclusion of lateral plantar artery (a.
plantaris lateralis digiti quinti—fibular plantar marginal artery) and variable
aа. metatarseae plantares of the fourth intermetatarsal gap in conjunction with plasty,
using the fifth toe soft tissues (fillet flap), was proposed and applied in clinical practice.
The method permits to remove the sole defect, using a supporting flap, owing multiple
axial blood supply and sensitive innervation. The flap was applied successfully for the
tissues restoration in neurotrophic ulcer of the foot anterior portion.
Keywords: sole; neurotrophic ulcer; plastic surgery; marginal branch of lateral plantar
artery; neuro—vascular rotational cutaneo—fascial flaps.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Площадь раны и лоскута измеря
ли с точностью до 1% (р=0,05) по
собственной методике [4]. В качест
ве теста адекватности микроцирку
ляции в покровных тканях исполь
зовали симптом "белого пятна"
(сроки восстановления капилляр
ного кровотока кожи после сдавле
ния). Общепринятые анатомичес
кие термины приведены в соответ
ствии с Международной анатомиче
ской терминологией на латинском
и английском языках, термины ва

Клінічна хірургія. — 2016. — № 9

риантной анатомии — в соответст
вии с названиями, использованны
ми авторами, детально исследовав
шими сосудистые структуры подош
венной поверхности передне—бо
кового отдела стопы [2, 5]. Предло
женный и примененный способ
восстановления тканей при нейрот
рофической язве переднего отдела
подошвы и техника операции осно
ваны на анализе данных вариант
ной анатомии сосудов [5 — 8] и ре
зультатов клинических исследова
ний [1 — 3].
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Анатомическое
обоснование.
Кровоснабжение тканей подошвы
стопы обеспечивается в основном
подошвенными артериальными ду
гами: поверхностной (ППАД) и глу
бокой (ГПАД) (arcus plantaris superfi
cialis, superficial plantar arch et arcus
plantaris profundus, deep plantar
arch). ППАД формируется путем
анастомозирования поверхност
ных ветвей медиальной подошвен
ной артерии (r. superficialis arteria
plantaris medialis) и латеральной по
дошвенной артерии (r. superficialis
arteria plantaris lateralis). Из нее обра
зуются общие подошвенные паль
цевые артерии (aa. digitales plantarеs
communes; common plantar digital
arteries), каждая из которых прохо
дит вперед соответственно к перво
му, второму, третьему и четвертому
межпальцевым промежуткам. Эти
общие подошвенные пальцевые ар
терии всегда плохо развиты, дохо
дят только до плюснефаланговых
суставов, где анастомозируют на
стороне червеобразных мышц с
пальцевыми ветвями подошвенных
плюсневых артерий (aa. metatarsalis
plantares; plantar metatarsal arteries).
ГПАД формируется путем анастомо
зирования глубокой подошвенной
ветви тыльной артерии стопы (r.
plantaris profundus arteria dorsalis
pedis ) с глубокой ветвью латераль
ной подошвенной артерии (r. plan
taris profundus arteria plantaris later
alis ). Эта дуга лежит на подошвен
ной поверхности межкостных
мышц обычно вместе с глубокой
терминальной ветвью латерального
подошвенного нерва (n. plantaris lat
eralis; lateral plantar nerve). Подош
венная дуга отдает три прободаю
щих (rr. perforantes; perforating
branches) и четыре подошвенных
плюсневых ветви (aa. metatarsales
plantares, plantar metatarsal arteries)
и многочисленные кожные и мы
шечные ветви подошвы [5 — 7]. До
полнительная латеральная пальце
вая ветвь к V пальцу, отходящая от
латеральной подошвенной артерии
возле основания пятой плюсневой
кости, называется малоберцовой
подошвенной краевой артерией,
или латеральной краевой артерией
(a. digiti minimi marginal lateralis,

hirurgiya.com.ua

fibular plantar marginal artery, s. lateral
marginal artery) [2, 5]. По данным ис
следователя вариантной анатомии
этих сосудов T. Murakami [5], в рам
ках межплюсневого промежутка
под поверхностной фасцией прохо
дит не одна, а несколько артерий,
различных по положению и направ
лению. Для четвертого межплюсне
вого промежутка они такие: 1) a. dig
iti minimi marginal lateralis, s. a. plan
taris superficialis fibularis, lateral mar
ginal or fibular plantar marginal artery,
digital plantar branch to the lateral
side of minimus [2, 5, 6], лежащая меж
ду мышцей, отводящей мизинец
стопы (m. abductor digiti minimi) и
коротким сгибателем мизинца сто
пы (m. flexor digiti minimi brevis), об
наружена в 9 (22,4%) из 40 наблюде
ний; 2) a. metatarsalis plantaris super
ficialis quintus (the fifth superfiсial
plantar metatarsal artery), лежащая
между коротким сгибателем мизин
ца стопы (m. flexor digiti minimi bre
vis) и подошвенными межкостными
мышцами (m. interosseі plantares ter
tius), обнаружена в 32 (80%) из 40
наблюдений; 3) a. intermetatarsalis
plantaris superficialis quartus, the
fourth superficial plantar inter
metatarsal artery, лежащая между по
дошвенными межкостными мышца
ми (m. interosseі plantares tertius и m.
interosseі dorsales quartus), обнару
жена в 9 (22,4%) из 40 наблюдений.
Эти артерии могут быть источни
ком питания сложно—составного
лоскута в этой области. Кроме того,
в состав лоскута при необходимос
ти можно включать a. metatarsalis
plantaris profundus quintus (the fifth
deep plantar metatarsal artery), лежа
щую между V плюсневой костью (os
metatarsus quintus), коротким сгиба
телем V пальца (m. flexor digiti mini
mi brevis) и подошвенными межко
стными мышцами (m. interosseі
plantares tertius), обнаружена в 15
(37,5%) из 40 наблюдений. Таким об
разом, в передне—латеральной об
ласти стопы поверхностно под по
дошвенной фасцией проходят две
наиболее часто выявляемые подош
венные плюсневые артерии: пятая
поверхностная плюсневая артерия
и латеральная краевая подошвенная
артерия; эта область иннервируется

латеральным подошвенным нервом
(n. plantaris lateralis; lateral plantar
nerve), они могут быть источником
кровоснабжения и иннервации ро
тационного лоскута для пластики
дефектов передне—латерального
отдела подошвенной поверхности
стопы. При отсутствии a. digiti mini
mi marginal lateralis в состав лоскута
могут быть включены две или более
aa. metatarseae plantares, лежащие
непосредственно под поверхност
ной фасцией. Недостаток тканей пе
реднего отдела стопы может быть
замещен опороспособными тканя
ми V пальца (или другого) в виде
встречных лоскутов (fillet flaps),
кровоснабжаемых тыльными и по
дошвенными собственными арте
риями. Эти данные и выводы ис
пользованы для разработки способа
и техники операции.
Техника выделения лоскутов.
Мягкие ткани V пальца стопы разде
ляют разрезом по плоскости между
подошвенной (задней) и тыльной
(передней) частями с удалением ко
стных структур и разделением дис
тальной прободающей артерии (r.
perforants distalis, s. distal perforating
artery), соединяющей сеть общей
пальцевой артерии (a. digitalis plan
taris communis, s. common plantar
digital artery), отходящих от нее двух
собственных подошвенных пальце
вых артерий (aa. digitales plantares
propriae) c сетью тыльной межплюс
невой артерии (a. metatarsalis dor
salis) и отходящих от нее двух тыль
ных пальцевых артерий (aa. digitalеs
dorsalеs). Затем разрез переходит из
четвертого межпальцевого проме
жутка на подошвенную поверхность
в направлении медиального края
нейротрофической язвы с рассече
нием подошвенного апоневроза и
отделением тканей по плоскости на
уровне подошвенной поверхности
межкостных мышц с включением
подошвенных плюсневых артерий.
Схема операции представлена на
рисунке (названия плюсневых арте
рий приведены по T. Murakami [5]).
Приводим наблюдение.
Больная К., 66 лет, госпитализи
рована в ожоговое отделение
10.08.15 по поводу трофической яз
вы подошвенной поверхности ле
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вой стопы с жалобами на боль в об
ласти трофической язвы, деформа
цию левой стопы и пальцев, сниже
ние и потерю чувствительности ле
вой стопы. В 1975 г. появились боль
и омертвение тканей I пальца левой
стопы. В 1977 — 1978 гг. отмечены
множественные патологические пе
реломы плюсневых костей обеих
стоп. С 1980 г. больную лечили в раз
личных специализированных меди
цинских учреждениях с диагнозом:
"арахноидит конского хвоста с гид
ромиелией", "сирингомиелия", хро
нический остеомиелит стопы, поли
нейропатия и нейротрофическая
язва подошвы левой стопы.
В 2002—2003 гг. выполнены 4
операции аутодермопластики язвы
левой стопы, в последующем возник
рецидив. В 2008—2009 гг. осуществ
лена двухэтапная "итальянская" пла
стика области язвы переднего отде
ла левой стопы с использованием
кожно—жирового лоскута правой
голени, отмечено полное прижив
ление лоскута, однако язва рециди
вировала в проекции IV и V плюсне
фаланговых суставов. В последую
щем не удалось достичь заживления
язвы путем иссечения фиброзно—
измененных тканей и двукратного
использования заменителя кожи
Integra (Integra Life Sciences Co,
США). Locus morbі: левая стопа де
формирована, отсутствуют I и II
пальцы и дистальные головки I, II
плюсневых костей после ранее вы
полненных операций, в проекции
IV и V плюснефаланговых суставов
на подошвенной поверхности язва,
размеры дефекта кожи 2,3  2 см, по
крыта тусклыми грануляциями,
гнойно—фибринозным налетом,
околораневой гиперкератоз. По
данным биопсии тканей и цитоло
гического исследования соскоба яз
вы, атипичные клетки не найдены.
Консультативные заключения: анги
охирурга — по результатам клини
ческих и инструментальных мето
дов патология магистральных арте
рий нижних конечностей не выяв
лена (проведена ультразвуковая
допплерография артерий нижних
конечностей, обнаружена a. digiti
minimi marginal lateralis, скорость
кровотока 12 — 20 см/с); кардиоло

а

б

Схема пластики с применением ротационного лоскута подошвы дефекта
в области IV плюснефалангового сустава и проекции основных сосудов
в передне*наружной области подошвы:
а * до перемещения тканей, б * после перемещения тканей.
1 * мягкие ткани V пальца, расщепленные на тыльный и подошвенный лоскуты,
костные структуры удалены (fillet flaps); 2 * линия разреза тканей подошвы;
3 *нейротрофическая язва подошы; 4 * пятая поверхностная плюсневая артерия
(a. metatarsalis plantaris superficialis quintus) или пятая глубокая плюсневая
артерия (a. metatarsalis plantaris profundus quintus); 5 * a. plantaris digiti quinti
(fibular plantar marginal artery, s. lateral marginal artery); 6 * перемещeнная
в область язвенного дефекта часть лоскута.

га — нейроциркуляторная дистония
по смешанному типу, суправентри
кулярная
экстрасистолическая
аритмия, СН 0 ст.; рекомендованы
диета № 10, бетаксалол 20 мг по 1/2
таблетки утром до еды, артеринорм
550 мг 1 капсула в сутки, вальсакор
(диокор) 160 мг 1 таблетка вечером;
невропатолога — дистальная нейро
патия нижних конечностей, назна
чены берлитион 600 мг утром в те
чение 2 — 3 мес, нейромедин 1 таб
летка 3 раза в сутки в течение 3 нед.
По данным спиральной компьютер
ной томографии отмечена дефор
мация суставов левой стопы, анки
лоз суставов, гиперостоз плюсневых
костей, костный нарост размерами
11  9,5 мм в области трофической
язвы.
Осуществлена пластика трофи
ческой язвы подошвенной поверх
ности левой стопы с использовани
ем ротационного кожно—фасци
ального лоскута подошвы и тканей
V пальца. Под спинальной анестези
ей (бупивакаин 0,5% раствор 1,5 мл,
лидокаин 10% раствор 0,5 мл) после
обработки операционного поля ис
сечены
фиброзно—измененные
края и дно раневого дефекта, доло
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том удален костный экзостоз в обла
сти дистальной части IV плюсневой
кости. Мягкие ткани V пальца разде
лены разрезом на подошвенный и
тыльный лоскуты, затем разрез про
длен от четвертого межпальцевого
промежутка к медиальному краю ра
невого дефекта подошвы с рассече
нием фасции. Кожно—фасциаль
ный лоскут максимальными разме
рами 6  4 см мобилизован по плос
кости на уровне подошвенной по
верхности межкостных мышц с
включением двух подошвенных
плюсневых артерий и перемещен в
область раневого дефекта подошвы.
Наложены швы на края раны. До
норская область лоскута частично
укрыта подошвенным и тыльным
лоскутами V пальца. Рана дрениро
вана полоской перчаточной рези
ны. Наложена асептическая повязка.
Течение послеоперационного
периода без осложнений. Дополни
тельно назначали солкосерил 5 мл
внутривенно 1 раз в сутки; моксиф
локсацин по 500 мг внутрь 1 раз в
сутки, в течение 10 сут; амикацин 0,5
г внутривенно 3 раза в сутки в тече
ние 8 сут; фраксипарин 0,3 мл под
кожно 2 раза в сутки в течение 9 сут.
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По данным рентгенографии левой
стопы, состояние после операции
удаления экзостоза на IV плюснефа
ланговом суставе, деструктивные
изменения костей не выявлены.
Магниторезонансная томография:
признаки остеохондроза грудного
отдела позвоночника в виде началь
ных дистрофических изменений
дисков с TІ—TІІ до TХІ—TХІІ. Пациент
ка выписана через 35 сут с восста
новленными тканями подошвы.

на" в области ротационного лоскута
2 — 3 с. Пациентка ходит в обычной
обуви со стелькой, разгружающей
передне—наружный отдел стопы.
Ткани в области трофической язвы
восстановлены с помощью опоро
способных лоскутов подошвенной
поверхности и V пальца левой сто
пы с множественным осевым крово
снабжением и чувствительной ин
нервацией.

ВЫВОДЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Достигнуто устойчивое заживле
ние нейротрофической язвы левой
стопы в сроки до 9 мес после опера
ции. После проведения курса лече
ния нейропатии восстановилась
тактильная, болевая и температур
ная чувствительность дистальных
отделов стопы, включая ткани рота
ционного лоскута. Чувствитель
ность в области "итальянской" плас
тики снижена. Симптом "белого пят

1. Предложен и успешно приме
нен в клинике ротационный лоскут
передне—латеральной подошвен
ной поверхности с включением ма
лоберцовой подошвенной краевой
артерии, плюсневых артерий, вет
вей латерального подошвенного
нерва и мягких тканей V пальца (fil
let flap) для пластики рецидивирую
щей нейротрофической язвы по
дошвы.

2. Для успешной пластики нейро
трофических язв подошвы необхо
дима коррекция деформации кос
тей и экзостоза, препятствующих
равномерному перераспределению
нагрузки на покровные ткани по
дошвы.
3. Перед выполнением операции
следует провести ультразвуковую
идентификацию артерий, входящих
в лоскут.
4. Восстановление опорных по
верхностей подошв лоскутами с со
храненными осевым артериальным
кровоснабжением и иннервацией
тканей обеспечивает в последую
щем возможность консервативного
улучшения нервной трофики тка
ней подошвы и лоскута при поли
нейропатии.
5. Мягкие ткани пальцев являют
ся источником хорошо кровоснаб
жаемого и иннервированного плас
тического материала, пригодного
для использования на опорных по
верхностях стоп.

ЛИТЕРАТУРА
1. Schade V. L. Digital fillet flaps: A systematic review/ V. L. Schade//
Foot Аnkle Specialist. — 2015.— Vol. 8, N 4. — P. 273 — 278.
2. A study of fibular plantar marginal artery with its clinical perspec*
tive / K. Anupama, G. Saraswathi, K. C. Jyothi [et al.] // Int. J. Cur.
Res. Rev. — 2014. — Vol. 6, N 6. — P. 71 — 74.
3. Chung S. The lateral lesser toe fillet flap for diabetic foot soft tissue
closure: surgical technique and case report / S. Chung, K. L.
Wong, A. E. J. Cheah // Diabet. Foot Ankle. — 2014. — Vol. 5. —
P. 1 — 5.
4. Пасичный Д. А. Метод измерения площади и оценки эффек*
тивности лечения ран / Д. А. Пасичный // Междунар. мед.
журн. — 2001. — Т. 7, № 3. — С. 117 — 120.

hirurgiya.com.ua

5. Murakami T. On the position and course of the deep plantar arter*
ies, with special reference to the so—called plantar metatarsal
arteries / T. Murakami // Okajimas Folia Anat. Jap. — 1971. —
Vol. 48, N 5. — P. 295 — 322.
6. Gray's anatomy. The anatomical basis of clinical practice /
S. Standring, N. R. Borley, P. Collins [et al.]; ed. S. Standring. —
N. Y.: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. — 40th ed. — 1551 p.
7. Attinger C. Vascular anatomy of the foot and ankle / C. Attinger, P.
Cooper, P. Blume // Oper. Tech. Plast. Reconstr. Surg. — 1997.
— Vol. 4, N 4. — P. 183 — 198.
8. Clemens M. W. Angiosomes and wound care in the diabetic foot /
M. W. Clemens, C. E. Attinger // Foot Ankle Clin. N. Am. — 2010.
— N 15. — P. 439 — 464.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 9

56
УДК 616—056.265:616.71—001—036.88

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА НОЗОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСТРАЖДАЛИХ, ЯКІ ПОМЕРЛИ ВНАСЛІДОК ПОЄДНАНОЇ
СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ
І. Д. Дужий, В. А. Сміянов, Ю. В. Шкатула, Ю. О. Бадіон, С. О. Шашин
Сумський державний університет,
Обласне бюро судово—медичної експертизи, м. Суми

ЕPIDEMIOLOGICAL AND NOSOLOGIC CHARACTERISTICS
IN INJURED PERSONS, WHO HAVE DIED IN CONSEQUENCE
OF A COMBINED SCELETAL TRAUMA
I. D. Duzhyi, V. А. Smiyanov, Yu. V. Shkatula, Yu. О. Badion, S. О. Shashin
Sumy State University,
Regional Bureau of the Court—Medical Expertise, Sumy
а сучасному етапі розвитку
суспільства у зв'язку з еска
лацією воєнного конфлікту
на сході України, масовою
міграцією населення, збільшенням
кількості автотранспорту та загост
ренням криміногенної обстановки в
загальній структурі травматизму
збільшилася частка множинних та
поєднаних пошкоджень [1, 2].
За даними ВООЗ, щоденно у світі
внаслідок травм вмирають майже 16
000 потерпілих, щороку — 300 000
осіб працездатного віку, 7 — 8 млн.
стають інвалідами [3 — 5]. У період
2000—2015 рр. травма як причина
смерті посіла четверте місце, в тому
числі потерпілих, молодших 50
років — перше.
За останні 20 років у лікарнях
травматологічного та хірургічного
профілю частка постраждалих з
тяжкою поєднаною травмою збіль
шилася у 3 — 3,5 разу, досягнувши 14
— 20%, при цьому у 85 — 90% трав
мованих відзначають поєднану ске
летну травму [6 — 8]. З огляду на те,
що в Україні щоденно продають
близько 1500 автомобілів у приват
ну власність, ймовірно, у подальшо
му кількість потерпілих з поєдна
ною скелетною травмою буде збіль
шуватися. Якість надання невідклад
ної медичної допомоги постражда
лим недостатня, про що свідчать ви
сокі показники летальності. В Ук
раїні вона становить від 81 до 124 на
100 тис. населення, що значно
більше, ніж в економічно розвине

Н

Реферат
Проаналізовані вікові та статеві ознаки 105 постраждалих, які померли внаслідок
поєднаної скелетної травми, обставини й характер пошкоджень, причини смерті
та вплив обтяжливих чинників. Встановлено, що скелетна травма була основною
причиною смерті лише у 10,48% постраждалих, проте, як компонент поєднаного
пошкодження вона значно обтяжує перебіг травматичної хвороби та, як наслідок,
збільшує ймовірність летального кінця. Встановлений достовірний зв'язок між оз*
наками статі, віку, характеру та обсягу пошкоджень, що надає певну інформацію
про перебіг травматичної хвороби та ризик летального кінця.
Ключові слова: поєднана скелетна травма; летальність; обставини й характер
пошкоджень; причина смерті.

Abstract
The age— and gender—related signs in 105 injured persons, who died because of
combined skeletal trauma, circumstances and character of injuries, causes of death
and impact of aggravating factors, were analyzed.There was established, that skeletal
trauma have constituted the main cause of death in 10.48% of injured persons only, but
as a component of combined injury it aggravates the traumatic disease course and, as
a consequence, enhances probability of exitus lethalis. Trustworthy connection
between the signs of gender, age, the injuries character and volume was established,
what gives a certain information about course of traumatic disease and risk of exitus
lethalis.
Keywords: combined skeletal trauma; lethality; conditions and character of injuries;
cause of the death.

них країнах Західної Європи [9 —
11].
Незважаючи на актуальність про
блеми, досліджень, присвячених
аналізу
безпосередніх
причин
смерті постраждалих з поєднаною
скелетною травмою, недостатньо.
Мета дослідження: вивчення
епідеміологічних та нозологічних
характеристик померлих внаслідок
поєднаної скелетної травми для роз
робки заходів з зниження леталь
ності та покращання ефективності
надання невідкладної медичної до
помоги постраждалим.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані вікові й статеві
ознаки постраждалих, які померли
внаслідок поєднаної скелетної трав
ми, обставини й характер пошкод
жень, причини смерті, вплив обтяж
ливих чинників. З цією метою вив
чена звітна документація Обласного
бюро судово—медичної експертизи
і Сумського обласного центру екст
реної медичної допомоги та меди
цини катастроф за період 2005 —
2015 рр. Аналізували померлих
віком від 18 років, у яких верифіко
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вано поєднану скелетну травму. За
гальний масив вивчення 105 пост
раждалих.
Дослідження проведене з дотри
манням морально—етичних норм
та принципів Гельсінської деклара
ції, Конвенції Ради Європи і відпо
відних законів України щодо прав
людини. Усі обчислення та аналіз да
них проводили за критеріями й ви
могами доказової медицини. Поло
ження й висновки знаходяться у ме
жах імовірності.

Òàáëèöÿ 1.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Òàáëèöÿ 2.

Встановлено, що серед померлих
чоловіків було 78,1%, жінок — 21,9%.
З метою визначення впливу віко
вої ознаки на особливості перебігу
травматичної хвороби та ризик ле
тального кінця проведене відповід
не дослідження (табл.1).
Отже, більшість померлих були
віком від 41 до 50 років (21,9%) та від
51 до 60 років (20,0%); дещо менше
— від 61 до 70 років (17,1%) та від 31
до 40 років (15,2%), тобто, літнього
та зрілого віку (р < 0,001). Такі показ
ники можна пояснити несприятли
вим преморбідним фоном, на
явністю супутніх соматичних захво
рювань та зменшенням компенса
торних можливостей організму по
страждалих, що погіршує перебіг
травматичної хвороби та спричи
няє летальний кінець. Особливо це
стосувалося постраждалих віком
старше 40 років, загальна кількість
яких становила 70,5%. Слід підкрес
лити, що особи цього віку профе
сійно найбільш підготовлені і, отже,
максимально працездатні. Втрата
таких фахівців негативно впливає
на економіку країни. Разом з тим, на
дання допомоги та лікування таких
постраждалих вимагає значних фі
нансових витрат.
За даними дослідження, у 72
(68,6%) померлих внаслідок поєдна
ної травми відзначали один або
більше обтяжливих чинників: літній
вік, хронічне зловживання алкого
лем, хронічні соматичні захворю
вання. У 9 (8,57%) осіб встановлений
стан алкогольного сп'яніння.
При вивченні обставин і строків
летального кінця встановлено, що
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70 (66,7%) постраждалих померли
на місці пригоди, 35 (33,3%) — у ліку
вальних закладах.
Результати вивчення обставин
пошкодження наведені у табл. 2.
Найбільш численною була група
померлих внаслідок дорожно—
транспортної пригоди — 58 (55,2%)
та кататравми —30 ( 28,6%). При
вивченні механізмів, що спричини

Ri*

23
7
2
5
11

21,9
6,67
1,9
4,76
10,48

2
5
7
6
4

36

34,29

1

21
105

20
100

3

ли летальний кінець, прямий удар
відзначений у 52 (49,5%) постражда
лих, падіння — у 30 (28,6%), разом
цей механізм виявлений у 82 (78,1%)
постраждалих; пошкодження шля
хом стискання/розтягнення спри
чинило смерть 10 (9,5%) постражда
лих, різного типу рани — 11 (10,5%)
(табл. 3).
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Таким чином, найбільше пост
раждалих з поєднаною скелетною
травмою померли внаслідок прямо
го удару та падіння.
З метою вивчення причини
смерті постраждалих з поєднаною
скелетною травмою ми проаналізу
вали їх розподіл залежно від доміну
ючого пошкодження (табл. 4).
Отже, у значної кількості пост
раждалих (34,29%) виникла поєдна
на травма з двома й більше тяжкими
пошкодженнями, у 20% — через тяж
кість ушкодження достовірно визна
чити окремі складові травми як до
мінуючої було неможливо.
У 63 (60%) постраждалих леталь
ний кінець спричинений травмою,
несумісною з життям, руйнуванням
життєво важливих органів, а саме:
первинним масивним руйнуванням
головного мозку, його стисканням
та дислокацією — у 43 (40,95%), по
шкодженнями хребта та спинного
мозку — у 7 (96,67%), травмою орга
нів грудної порожнини з пошкод
женням серця та аорти або утворен
ням напруженого пневмотораксу —
у 8 (7,62%), травмою органів черев
ної порожнини з пошкодженням
печінки чи селезінки — у 5 (4,76%).

У 6 (5,71%) постраждалих причи
ною смерті були ускладнення та де
компенсація соматичних захворю
вань (в 1,9%), тромбоемболія легене
вої артерії (у 2,86%), гіпостатична
пневмонія (у 0,95%). У 5 (4,76%) з
них смерть констатована у строки
пізніше ніж через 5 діб після травми.
В 11 (10,48%) постраждалих до
мінуючим пошкодженням була ма
сивна множинна скелетна травма з
утворенням специфічного циркуля
торно—метаболічного синдрому та
поліорганної недостатності, тобто,
травматичної хвороби. Припуска
ємо, що саме у таких постраждалих
летальний кінець потенційно мож
на було б попередити завдяки змен
шенню періоду направлення до ста
ціонару та чіткого виконання реко
мендацій протоколів з надання
невідкладної допомоги, покращання
матеріально—технічного забезпе
чення служб на догоспітальному
етапі.

ВИСНОВКИ
1. Домінуючими пошкодження
ми у постраждалих, які померли
внаслідок поєднаної скелетної трав
ми, були первинне масивне руйну

вання важливих структур головного
мозку, його стискання й дислокація,
пошкодження хребта і спинного
мозку, травма органів грудної по
рожнини з пошкодженням серця та
аорти або утворенням напруженого
пневмотораксу, травма органів че
ревної порожнини з пошкодженням
печінки або селезінки (у 60% спосте
режень).
2. Скелетна травма є основною
причиною смерті лише в 11
(10,48%) постраждалих, проте, як
компонент поєднаного пошкоджен
ня вона значно обтяжує перебіг
травматичної хвороби та, як наслі
док, збільшує ймовірність летально
го кінця.
3. Більшість (70,48%) померлих
були зрілого та літнього віку, у
83,81% — травма була високоенерге
тичною (дорожно—транспортна
пригода або кататравма).
4. Наявність у постраждалих об
тяжливих чинників, зокрема, не
сприятливого преморбідного фону
та хронічних соматичних захворю
вань впливає на безпосередню при
чину смерті у ранньому посттравма
тичному періоді.
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АНТИСЕПТИКИ: СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ
ЗІ ЗБУДНИКАМИ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
О. А. Назарчук
Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

АNTISEPTICS: MODERN STRATEGY OF STRUGGLE
WITH CAUSING AGENTS OF THE ІNFECTION
COMPLICATIONS
О. А. Nazarchuk
Vinnytsya Regional Clinical Hospital named after М. І. Pyrogov
а даними ВООЗ, опіки посі
дають третє місце в струк
турі травми, є серйозною
медичною, соціальною та
економічною проблемою. В світі ча
стота опіків становить 1 на 1000 на
селення. Інфекція у потерпілих за
тяжких опіків відіграє провідну роль
у виникненні фатальних усклад
нень, є причиною летальності у
76,3% спостережень. Інфікування
опікових ран відбувається екзоген
ною та ендогенною мікрофлорою,
госпітальними штамами [1].
Важливим компонентом ком
плексного лікування потерпілих з
опіками є профілактика інфекцій
них ускладнень в місці вхідних во
ріт, що передбачає ранню хірургічну
некректомію, застосування ранових
покриттів з антисептиками, адекват
ну антибіотико— та антисептикоте
рапію. З огляду на це, необхідне до
слідження етіології інфекційних ус
кладнень у потерпілих за тяжких
опіків, чутливості збудників до ан
тибіотиків, антисептиків, вдоскона
лення підходів до профілактики й
лікування з використанням анти
септиків, їх композицій, антимікро
бних матеріалів [2, 3].
Мета дослідження: вивчити клі
нічну, мікробіологічну ефективність
антисептиків, АМК декаметоксину у
профілактиці та лікуванні інфекцій
них ускладнень у потерпілих за тяж
ких опіків.

З

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене клініко—мікробіоло
гічне спостереження у 71 потерпі
лого з глибокими опіками ІІІ—ІV
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Реферат
Досліджено етіологію інфекційних ускладнень у 71 постраждалого з тяжкими
опіками. Встановлено, що основними збудниками інфекції у пацієнтів при опіковій
хворобі були S. aureus (у 35,9% спостережень), A. baumannii (у 25%), P. аeruginosa
(у 12,82%), P. mirabilis (у 5,12%). Визначена резистентність умовно патогенних
мікроорганізмів до цефалоспоринів, аміноглікозидів, іміпенему, меропенему, до*
ксицикліну. Доведено ефективну бактерицидну активність розчинів антисептиків
декасану (ДС), мірамістину (МР), хлоргексидиниу (ХГ). Відзначені високі про*
тимікробні властивості перев'язувальних матеріалів, що містять декаметоксин, ХГ,
фурагін, іони срібла щодо Staphylococcus. Доведено клінічну ефективність засто*
сування матеріалів, імпрегнованих антимікробною композицією (АМК) декаметок*
сину з карбоксиметилкрохмалем, оксиетилцелюлозою та полівінілацетатом для
профілактики й лікування інфекційних гнійно—запальних ускладнень у хворих з
опіками.
Ключові слова: опіки; інфекційні ускладнення; антибіотики; антисептики; ан*
тимікробна композиція.

Abstract
Etiology of infective complications was investigated in 71 injured persons, suffering
severe burns. There was established, that the main causing agents in patients, suffer*
ing burn disease, are S. aureus(in 35.9% of observations), A. baumannii (in 25%), P.
aeruginosa (in 12.82%), P. mirabilis (in 5.12%). Resistance of conditionally pathogenic
microorganisms towards cephalosporins, аminoglycosides, іmipenem, meropenem,
doxycycline was determined. Effective bactericidal activity of antiseptic solutions of
decasan, miramistinum, chlorhexidine was proved. High antimicrobial properties of
dressing materials, which contain decametoxine, chlorhexidine, furagin, silver ions
against Staphylococcus were noted. Clinical efficacy of application of materials,
impregnated by antimicrobial composition decametoxine with carboxymethylstarch,
oxyethylcellulose and polyvynilacetate, for prophylaxis and treatment of infective puru*
lent—inflammatory complications in patients, suffering burns, was proved.
Keywords: burns; іnfection complications; аntibiotics; аntiseptics; аntіmicrobal com*
position.

ступеня (площа ураження 30 — 85%
поверхні тіла), яких лікували у клі
ніці у 2013 — 2015 рр. Всім пацієн
там проведене хірургічне лікування
(рання некректомія в перші 3 доби,
ксенодермопластика), комплексне
загальне (збалансована інфузійно—
трансфузійна, антибактеріальна,
симптоматична терапія) і місцеве
лікування в необхідному обсязі від
повідно до протоколів лікування та
ких хворих.
Мікробіологічне дослідження
проводили до початку антибактері

альної терапії та через кожні 7 діб
протягом 1 міс за стандартними ме
тодами, визначали чутливість до ан
тибіотиків, антисептиків за Наказом
МОЗ України № 167 від 05.04.07, ре
комендаціями Міжнародного комі
тету клінічних лабораторних стан
дартів (NCCLS, 2002).
Мікробіологічні
дослідження
біологічного матеріалу, одержаного
з опікових ран, проведене в умовах
бактеріологічної лабораторії кафед
ри мікробіології, вірусології та іму
нології Вінницького національного
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медичного університету ім. М. І. Пи
рогова [4].
Досліджували чутливість ізольо
ваних штамів мікроорганізмів до ан
тисептиків ДС, МР, ХГ, повідон йоду
(бетадин — БД), АМК декаметоксину
з карбоксиметилкрохмалем, оксие
тилцелюлозою, полівінілацетатом
(пат. України 74853). Вивчали in
vitro протимікробні властивості пе
рев'язувальних матеріалів, що місти
ли антисептики (медична бавовна з
АМК, серветка для оброблення ран
антисептична з ХГ — САХГ, ХГ і фу
рагіном Активтекс ХФ, іонами сріб
ла — URGO—tulle.
Чутливість виділених збудників
інфекції визначали за показниками
мінімальної мікробіцидної концент
рації (МБцК) методом разових се
рійних розведень препаратів. Анти
мікробні властивості перев'язуваль
них матеріалів вивчали на щільних
поживних середовищах до S. aureus,
A. baumannii, P. аureginosa за величи
ною зони затримки росту бактерій
навколо шматочків пов'язок діамет
ром 5 мм через 24 год інкубації в
термостаті при температурі 37°С.
Клінічну ефективність АМК дека
метоксину для профілактики та ліку
вання інфекційних ускладнень оці
нювали за результатами досліджен
ня ступеня мікробної контамінації
ран у 71 потерпілого з глибокими
опіками ІІІ — ІV ступеня, площа ура
ження від 10 до 85% поверхні тіла.
Критеріями включення у досліджен
ня були підписання поінформованої
згоди пацієнтів на участь у дослід
женні, наявність симптомів терміч
ної травми ІІІ — IV ступеня. У дослід
ження не включали хворих, яким
призначали антибіотики до початку
дослідження, або які брали участь в
інших клінічних дослідженнях.
Хворі розподілені на дві групи:
основну (37 пацієнтів) та групу
порівняння (34). Вік пацієнтів ос
новної групи у середньому (42,64 ±
4,35) року, групи порівняння —
(42,57 ± 4,0) року. У хворих основної
групи під час перев'язок рани об
робляли розчином ДС, ранову по
верхню закривали марлевою пов'яз
кою, імпрегнованою АМК, та фіксу
вали стерильним бинтом [5]. У хво
рих групи порівняння ранову по
верхню обробляли БД, на рану на

кладали волого—висихаючі пов'яз
ки з цим самим антисептиком. В
обох групах пов'язки замінювали за
лежно від показань, щоденно або че
рез 1 добу.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Виявлені умовно патогенні мік
роорганізми, що спричиняли інфек
ційні ускладнення, у пацієнтів обох
груп в перші дні після виникнення
опіків були подібні. Провідними
збудниками інфекційних усклад
нень в групі порівняння та основній
групі були: S. aureus — відповідно у
34,1 і 35,9% спостережень, A. bau
mannii — у 20,5 та 25%, P. аeruginosa
— у 9,11 та 12,82%, Proteus spp. — у
4,54 та 5,12%.
Аналіз чутливості збудників до
антибіотиків свідчив, що клінічні
ізоляти S. aureus були резистентни
ми до оксациліну (у 67,2% спостере
жень), доксицикліну (у 50%), стреп
томіцину (у 41,07%), цефтріаксону
(у 44,25%), цефепіму (у 34,2%), цефо
перазону/сульбактаму (у 34,2%);
аміноглікозидам (амікацину — у
36,8%, гентаміцину — у 31,6%), ци
профлоксацину (у 33,33%), лево
флоксацину (у 39,5%), пефлоксаци
ну (у 13,2%); помірно стійкими — до
ампіциліну/сульбактаму (у 64,29%).
Висока чутливість S. aureus встанов
лена до амоксициліну/клавуланату
(у 82,4% спостережень), карбапе
немів (меропенему — у 93,4%), ліне
золіду (у 94,1%).
Штами P. аeruginosa були резис
тентними до ампіциліну/сульбакта
му (у 38,1% спостережень), амокси
циліну/клавуланату (у 33,3%), піпе
рациліну/тазобактаму (у 19%), цеф
тазидиму (у 80%), цефепіму (у 90%),
доксицикліну (у 33,3%), амікацину (у
36%), гентаміцину (у 52%), карбапе
немів (меропенему — у 52,4%, іміпе
нему — у 81%); менш стійкими — до
азтреонаму (у 4%).
Штами A. baumannii були стійки
ми до амоксициліну/клавуланату (у
33,3% спостережень), ампіциліну/
сульбактаму (у 36,1%), піперацилі
ну/тазобактаму (у 22,2%), гентаміци
ну (у 75,7%), амікацину (у 78,4%), ме
ропенему (у 61,1%), іміпенему (у
72,2%). Висока резистентність аци
нетобактерій встановлена до цеф
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тріаксону (у 97,3%), цефуроксиму (у
89,2%), цефтазидиму (у 97,2%), це
фепіму (у 97,3%), фторхінолонів
(ципрофлоксацину — у 75,7%, лево
флоксацину — у 83,3%, гатифлокса
цину — у 64,9%). A. baumannii були
менш стійкими до азтреонаму (в
11,1%), доксицикліну (у 19,4%).
Науково—практичний інтерес
представляло вивчення ефективно
сті антисептичних лікарських за
собів, що застосовують для профі
лактики та лікування інфекційних
ускладнень у потерпілих при опіках.
Результати дослідження свідчили
про високу чутливість мікроор
ганізмів роду Staphylococcus до ан
тисептиків та АМК. Протимікробна
дія ДС на S. aureus переважала таку
ХГ у 2,4 разу, МР — у 2 рази. Встанов
лено, що бактерицидна дія АМК на
S. aureus подібна до такої ДС (р >
0,05) і достовірно більша, ніж МР та
ХГ (р < 0,001). Високоефективними
антисептичні засоби були щодо клі
нічних штамів Enterococcus spp. з
помітним переважанням декаметок
сину(р < 0,001). Встановлено чутли
вість клінічних ізолятів Enterobacter
spp., Klebsiella spp. до АМК, ДС, МР, ХГ.
Активність ДС та МР достовірно не
різнилась (р > 0,05) і перевищувала
ефективність ХГ у 2 рази (р = 0,05).
Клінічні штами P. mirabilis були
більш витривалі до дії антисептич
них лікарських засобів. Бактерицид
ну дію ДС визначали в концентрації
(90,9 ± 6,09) мкг/мл, що не переви
щувала робочу концентрацію лікар
ської форми препарату.
Бактерицидну дію МР на протей
встановлено в концентрації (109,1 ±
14,8) мкг/мл. Це свідчило про не
ефективність МР в профілактиці,
лікуванні інфекційних ускладнень,
спричинених
цим
збудником,
оскільки готовий лікарський розчин
цього препарату містить лише 100
мкг/мл. Низькою виявилася ефек
тивність ХГ до P. mirabilis.
Клінічні штами A. baumannii були
високо чутливими до АМК, ДС, МР та
БД. Бактерицидні властивості ХГ до
ацинетобактеру були в 3,2 разу мен
шими, ніж АМК (р < 0,001).
Встановлена антипсевдомонад
на ефективність АМК — МБцК ста
новила (64,34 ± 6,27) мкг/мл. Менш
чутливою P. aeruginosa була до ДС
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Àêòèâòåêñ ÕÔ
URGO–tulle
(р<0,01). Ефективна бактерицидна
концентрація МР до P. aeruginosa пе
ревищувала середню концентрацію
готової лікарської форми. Про
тимікробна дія ХГ на P. aeruginosa бу
ла у 3,5 разу меншою, ніж АМК дека
метоксину (р<0,001).
S. aureus, Enterococcus spp., En
terobacter spp., Klebsiella spp., P. mira
bilis, A. baumannii, P. aeruginosa, що
виявляли в опіковій рановій по
верхні, були чутливими до бактери
цидної концентрації БД, що містять
ся в готових лікарських розчинах.
У дослідженні in vitro проти
мікробної ефективності перев'язу
вальних матеріалів, що містять анти
септики, встановлено високу ак
тивність зразків, імпрегнованих
АМК, щодо S. аureus, A. baumannii, P.
aeruginosa (див. таблицю). Ксено
дермоімплантати, що містили АМК
та активтекс ХФ, характеризувалися
однаково високою активністю щодо
стафілококів. URGO—tulle та пов'яз
ки з ХГ були менш активні щодо S.
aureus. Активтекс® ХФ, матеріали з
ХГ справляли слабий вплив на
A. baumannii, P. aeruginosa, URGO—
tulle ефективно затримували їх ріст.
В перші дні після опіку ступінь
мікробної колонізації опікових ран
у потерпілих обох груп не різнився і
становив 106 — 108 КУО/ см3.
Під час лікування застосування
пов'язок, імпрегнованих АМК, забез
печувало стійке зменшення кіль
кості грамнегативних мікроорганіз
мів (A. baumannii, P. aeruginosa). Че
рез 14 діб у пацієнтів основної групи
кількість P. aeruginosa в рані зменши

S.aureus

Çîíà çàòðèìêè ðîñòó, ìì (x  m)
A. baumannii

P. aeruginosa

23,5  0,5
19,1  0,3
14,2  0,3
19,1  0,5
13,3  0,3

11,4  0,4
9,4  0,4
6,0  0,1
6,8  0,1
11,3  0,4

8,24  0,3
7,29  0,2
5,9  0,1
6,8  0,6
7,5  0,24

лася до lg (4,45 ± 0,79) КУО/см3, що
достовірно менше, ніж в групі порів
няння (р<0,05). На 21—шу добу сту
пінь колонізації ран P. aeruginosa в
основній групі був утричі меншим —
lg (2,05 ± 0,69) КУО/см3 (р<0,001).
При застосуванні перев'язуваль
ного матеріалу з АМК декаметокси
ну відзначали зменшення колоніза
ції опікових ран A. baumannii, на 7—
му добу в 1,5 разу, а через 2 тиж —
втричі від вихідної. Також в основній
групі виявлене ефективне зменшен
ня кількості грамнегативних мікро
організмів (Enterobacter spp., Klebsi
ella spp., P. mirabilis) в перший тиж
день лікування з подальшою еради
кацією збудників інфекційних ус
кладнень через 14 — 21 добу. Водно
час, в групі порівняння через 2 тиж
лікування мікробна колонізація ран
P. aeruginosa становила (6,43 ± 0,28)
КУО/см3, P. mirabilis — (7,04 ± 0,30)
КУО/см3, Enterobacter spp. — (7,33 ±
0,88) КУО/см3. Їх кількість досягала й
перевищувала у деяких хворих 106
КУО/см3 навіть на 21—шу добу ліку
вання.

ВИСНОВКИ
1. Умовно патогенні мікроор
ганізми S. aureus, P. аeruginosa, A. bau
mannii, що колонізують опікову ра
нову поверхню і найчастіше спри
чиняють інфекційні ускладнення у
пацієнтів при опіковій хворобі, ха
рактеризуються поліантибіотикоре
зистентністю, зокрема, S. aureus
стійкі до ампіциліну/сульбактаму,
еритроміцину, цефтріаксону, докси
цикліну, левофлоксацину; A. bau
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mannii, P. аeruginosa стійкі до цефа
лоспоринів, аміноглікозидів, іміпе
нему, меропенему, амоксициліну/
клавуланату, фторхінолонів.
2. Антисептичні лікарські засоби
ДС, МР, ХГ забезпечують ефективну
бактерицидну дію на S. aureus, Ente
rococcus spp., Klebsiella spp. та Ente
robacter spp. в межах робочої кон
центрації препаратів. Клінічні шта
ми грамнегативних бактерій P. аеru
ginosa, A. baumannii, Proteus spp. збе
рігають чутливість до ДС, БД, АМК
декаметоксину з помітним перева
жанням АМК, у складі якої антипсеп
тична дія декаметоксину на P. aerugi
nosa, Proteus spp. посилюється в 1,5
разу (p<0,001).
3. Перев'язувальні матеріали, що
містять антисептики (декаметоксин,
ХГ, фурагін, іони срібла), забезпечу
ють високу протистафілококову ак
тивність, проте, їх протимікробні
властивості щодо А. baumannii,
P. aeruginosa менші, активність до
них забезпечують лише матеріали,
імпрегновані АМК декаметоксину та
URGO—tulle (р<0,01).
4. Застосування медичних ма
теріалів, імпрегнованих АМК дека
метоксину з карбоксиметилкрохма
лем, оксиетилцелюлозою та полі
вінілацетатом, забезпечує ефектив
не зменшення колонізації ран збуд
никами інфекційних ускладнень
(менше 106 КУО/см3), створюючи
сприятливі умови для їх загоєння
вже в перші 2 тиж лікування по
терпілих з тяжкими опіками.
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ЕXPERIMENTAL ESTIMATION OF THE LOCAL APPLICATION
EFFICACY OF BIOLOGICAL STIMULATOR
FOR THE SOFT TISSUES REPARATION IN TREATMENT
OF CHRONIC GASTRIC ULCERS
О. Yu. Usenko, V. V. Petrushenko, S. І. Savolyuk, Ya.V.Radyoga, D. І. Grebenyuk
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantation, Kyiv,
Pyrogov Vinnytsya National Medical University,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
ронічна виразка шлунка
(ХВШ) є актуальною про
блемою не лише гастроен
терології, а й хірургії. Захво
рюваність та частота тяжкого й ус
кладненого перебігу ХВШ постійно
збільшуються, незважаючи на впро
вадження нових противиразкових
засобів, а також вдосконалення ліку
вальної тактики [1 — 3]. Сучасні ме
тоди лікування виразки шлунка, як
консервативні, так і хірургічні, спря
мовані на створення оптимального
балансу між факторами "захисту" та
"агресії" слизової оболонки, що
сприяє загоєнню виразкового де
фекту [4]. Проте, такі підходи не сти
мулюють репаративні процеси у
стінці шлунка, що негативно впли
ває на перебіг захворювання. По
трібний принципово новий підхід
до вирішення цієї проблеми.
Можливість локальної стимуляції
репарації з використанням біологіч
них стимуляторів активно обгово
рюється в сучасній літературі, що
підтверджують численні рандомізо
вані дослідження [5 — 9]. Перспек
тивними напрямками вважають за

Х

Реферат
Наведені результати експериментального дослідження з вивчення можливості ло*
кального застосування стимуляторів репаративних процесів, в тому числі ауто*
логічного очищеного ліпоаспірату, даларгіну, плазми, збагаченої тромбоцитами
(platelet—rich plasma — PRP) для лікування хронічних виразок шлунка (ХВШ). До*
ведені переваги використання PRP як донатора факторів росту, як ізольовано, так
і в поєднанні з даларгіном. Відзначено здатність PRP стимулювати активність
фібробластів та судиноутворення в молодій сполучній тканині, що покращувало
оксигенацію тканин виразки, сприяло проліферації клітин, диференціюванню та
прискоренню дозрівання сполучної тканини, загоєння виразки.
Ключові слова: хронічна виразка шлунка; ліпоаспірат; плазма, збагачена тром*
боцитами; експеримент.

Abstract
Results of experimental investigation for studying of the local application possibility for
the reparative processes stimulators, including autologic purified lipoaspirate, dalargin
and a platelet—rich plasma (PRP) for treatment of chronic gastric ulcers, were ana*
lyzed. The advantages of PRP application, as the growth factors donator, independent*
ly and in combination with dalargin, were proved. The PRP capacity to stimulate the
fibroblasts activity and creation of vessels in young connective tissue was proved, what
have leaded to the ulcer tissues oxygenation improvement and cellular proliferation
promotion, acceleration of the connective tissue maturation, and the ulcer healing.
Keywords: chronic gastric ulcer; lipoaspirate; platelet*rich plasma; еxperiment.

стосування PRP як джерела факторів
росту та/або аутологічного очище
ного ліпоаспірату як донатора стро
мальних мезенхімальних поліпо
тентних стовбурових клітин. Крім
того, системне застосування да
ларгіну в комплексі лікування вира
зок шлунка виявилося ефективним,
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отже, можливість його локального
застосування потребує дослідження
[10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експериментальне дослідження
проведене на базі віварію Вінниць
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кого національного медичного уні
верситету імені М. І. Пирогова. До
слідження проводили відповідно до
"Положення про використання тва
рин в біомедичних дослідах" з доз
волу Комітету з біоетики.
У дослідження включені 84 щури
лінії Wistar обох статей, віком до 1
року, маса тіла від 120 до 220 г, у се
редньому (186 ± 17) г.
У контрольну групу включені 12
щурів, у яких моделювали симетрич
не виразкове ураження шлунка. За
гальна кількість виразкових дефек
тів 24.
У 4 основних групах (по 18 щу
рів) моделювали симетричні вираз
ки шлунка, у подальшому стимулю
вали репаративні процеси у виразці
передньої стінки шлунка. У щурів
1—ї групи з метою прискорення ре
парації локально вводили аутологіч
ний очищений ліпоаспірат (пат. Ук
раїни 104839); 2—ї групи — даларгін
(пат. України 104838); 3—ї групи —
PRP (пат. України 104840); 4—ї групи
— PRP у поєднанні з даларгіном (пат.
України 104836). Таким чином, у
кожній групі було 18 виразкових де
фектів з корекцією репаративних
процесів, 18 — без корекції.
Тварин утримували на стандарт
ному раціоні з вільним доступом до
води та їжі.
Досліди проводили під наркозом
кетаміном з розрахунку 0,22 мл на
100 г маси, використовували верх
ній серединний лапаротомний до
ступ.
Симетричне виразкове ураження
шлунка моделювали за модифікова
ною методикою S. Okabe з викорис
танням авторського пристрою (пат.
України 104837) в усіх щурів. Cтан
сформованих виразкових дефектів
оцінювали на 3—тю добу після мо
делювання, коли, за даними літера
тури, повністю формуються вираз
кові дефекти. Для цього відбирали
по 4 щури з кожної групи. Макро
скопічно оцінювали стан стінок
шлунка та черевної порожнини.
Прижиттєво вимірювали площу
сформованих виразкових дефектів
передньої та задньої стінок шлунка
за авторською методикою. Далі тва
рин виводили з експерименту шля
хом дислокації шийних хребців. Ви
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даляли шлунок, здійснювали гастро
томію, макроскопічно оцінювали
стан слизової оболонки. Матеріал
забирали для морфологічного до
слідження.
Дослідження з прискорення ре
парації виконувалися на 3—тю добу
після моделювання симетричного
виразкового ураження, коли, за да
ними гістологічного дослідження,
формувалися виразкові дефекти з
характерними морфологічними оз
наками. В стінку шлунка вводили
стимулятори репарації з викорис
танням ін'єкційної голки 30G по пе
риметру виразкового дефекту пе
редньої стінки шлунка у 5 точках,
розподіляючи весь об'єм (0,1 мл)
порівну. Репарацію тканин виразки
задньої стінки шлунка не стимулю
вали, тобто, проводили подвійний
контроль чистоти експерименту —
порівняння з контрольною групою
та у кожної тварини.
В 1—й групі як стимулятор репа
рації тканин використовували ауто
логічний очищений ліпоаспірат як
донатор поліпотентних мезенхі
мальних стовбурових клітин. Жиро
ву тканину забирали з пахвинних
ділянок, in vitro інфільтрували роз
чином Klein, який готували за стан
дартною методикою. На 500 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду
брали 20 мл 2% розчину лідокаїну та
1 мл адреналіну (1:1000). Після ме
ханічного подрібнення жирової
тканини ножицями в пробірку дода
вали 2 мл ізотонічного розчину нат
рію хлориду, центрифугували на
центрифузі ОПН—3 зі швидкістю
2500 об./хв протягом 4 хв. Вміст
пробірки розподілявся на 3 шари:
верхній — містив ліпіди, середній —
клітинні елементи (аутологічний
очищений ліпоаспірат), нижній —
строму та клітинні елементи крові.
Середній шар відбирали шприцем,
одразу виконували трансплантацію
ліпоаспірату в об'ємі 0,1 мл, решту
матеріалу відправляли для морфо
логічного дослідження, забарвлюва
ли гематоксиліном та еозином, під
раховували кількість клітинних еле
ментів, яка становила у середньому
(1,7 ± 0,3)  105 в 1 мл.
Щурам 2—ї групи в періульце
розну зону вводили даларгін як засіб

для зменшення секреції шлункового
соку. Даларгін в об'ємі 0,1 мл
(1 мг/мл) розводили в 0,9 мл ізото
нічного розчину натрію хлориду.
Кожній тварині вводили 0,1 мл роз
веденого препарату, що відповідало
0,01 мг діючої речовини та середній
терапевтичній дозі у перерахунку на
середню масу тварини.
В 3—й групі як стимулятор репа
рації тканин використовували PRP
як донатор факторів росту. Хвіст
тварини обробляли ксилолом для
розширення хвостових вен. В сте
рильні пробірки з гепарином нат
рію з розрахунку 10 ОД в 1 мл до
сліджуваної крові вміщували 0,5 мл
крові, центрифугували на центри
фузі ОПН—3 зі швидкістю 2500 об. /
хв протягом 8 хв. Вміст пробірки
розподілявся на 2 шари: верхній —
містив PRP, нижній — інші клітинні
елементи крові. Верхній шар відби
рали шприцем, одразу здійснювали
трансплантацію PRP в об'ємі 0,1 мл,
решту матеріалу відправляли для
морфологічного дослідження, під
раховували кількість клітинних еле
ментів, яка становила у середньому
(1250 ± 375)  109 в 1 л, тобто, пере
вищувала кількість тромбоцитів у
суцільній крові у 3 — 5 разів.
Результати експериментів оціню
вали на 7—му та 14—ту добу експе
рименту, визначали площу виразок,
забирали матеріал для морфологіч
ного дослідження.
Щурам 4—ї групи в періульце
розну зону вводили PRP та даларгін.
Для оцінки морфологічних змін
слизової оболонки шлунка матеріал
фіксували у 10% розчині нейтраль
ного формаліну. Препарати готува
ли за стандартною методикою, гі
стологічні зрізи товщиною 5 — 7
мкм фарбували гематоксиліном та
еозином, суданом III, пікрофукси
ном за ван—Гізон, основним корич
невим за Шубічем, поєднанням ос
новного коричневого та міцного зе
леного барвника, проводили ШЙК—
реакцію з альціановим синім. Мікро
скопію і фотографування гістоло
гічних препаратів здійснювали за
допомогою світлового мікроскопа
Olympus BX 41 при збільшенні 40,
100, 200, 400. Вміст клітинних
елементів визначали з розрахунку
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на одиницю умовної площі (1 мм2).
Всі дані експериментального та
клінічного дослідження фіксували
та обробляли з використанням па
кета статистичних програм SPSS
20.0 for Windows.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Всі тварини живі, активні, рух
ливі, адекватно реагували на зовніш
ні подразники, активно харчували
ся. Особливих змін поведінки не бу
ло. Під час ревізії черевної порожни
ни як на 7—му, так і 14—ту добу пе
ритоніт внаслідок перфорації стін
ки шлунка не виявлений.
На 7—му добу експерименту пло
ща виразкових дефектів достовірно
не різнилася як в межах кожної гру
пи (при порівнянні площі виразко
вих дефектів передньої та задньої
стінки), так і між групами (див. таб%
лицю). Площа виразок становила у
середньому (9,8 ± 1,2) мм2.
За даними дослідження, стиму
ляція процесів репарації тканин у
виразкових дефектах передньої
стінки шлунка з використанням
будь—якого методу сприяла досто
вірному прискоренню загоєння ви
разок, зменшенню їх площі.
Найкращі показники прискорен
ня репаративного процесу відзна
чені при використанні PRP, а також її
поєднання з даларгіном.
За даними морфологічного до
слідження, на 7—му добу значні
розбіжності у загоєнні дефектів у
контрольній та дослідних групах не
виявлені. На поперечному розрізі
виразка мала форму усіченої пірамі
ди, край виразки, звернений до
стравоходу, підритий, слизова обо
лонка нависала над дефектом (рис.
1). У 2—й групі глибина і вираже
ність запальної інфільтрації були до
стовірно меншими у порівнянні з
такими у контрольній групі.
На 14—ту добу в контрольній
групі загоєння не спостерігали у
жодної тварини, проте, виявлене
прогресування виразкового проце
су, що проявлялося виникненням
ділянок фібриноїдного некрозу, ат
рофією слизової оболонки, прогре
сивним збільшенням кількості фіб
робластів.

Рис. 1.
Мікрофото.
Край виразки шлунка з широкою
зоною фібриноїдного некрозу
та лейкоцитарного ексудату.
7*ма доба.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб. 100.

Рис. 2.
Мікрофото.
Розростання фібробластів з жировими
включеннями під грануляційною
тканиною. 14*та доба.
Забарвлення суданом ІІІ.
Зб. 400.

Рис. 3.
Мікрофото.
Повна епітелізація виразкового
дефекту, незначна атрофія слизової
оболонки шлунка, відновлення
секреторної активності. 14*та доба.
Забарвлення гематоксиліном та
еозином. Зб. 100.

Рис. 4.
Мікрофото.
Осередки повної кишкової метаплазії
в ділянці виразкового дефекту,
що загоївся. 14*та доба.
ШЙК*реакція з альціановим синім.
Зб. 200.

В 1—й групі на 14—ту добу шар
грануляційної тканини у виразці був
найбільш виражений, шар некрозу
практично повністю зникав. На
томість, спостерігали склеротичні
зміни та незначне розростання жи
рової тканини, що свідчило про

приживлення аутотрансплантата
(рис. 2).
Секреторна активність епіте
ліоцитів шлунка досить низька, ци
топлазма їх забарвлена нерів
номірно, інколи не містила муцинів
внаслідок їх виходу у просвіт вираз

Ðåçóëüòàòè âèì³ðþâàííÿ ïëîù³ âèðàçêîâèõ äåôåêò³â
â êîíòðîëüí³é òà äîñë³äíèõ ãðóïàõ íà 14 –òó äîáó
Ãðóïè òâàðèí

Ïëîùà âèðàçêîâîãî äåôåêòó ñò³íêè øëóíêà,
ìì2 (x  m)
ïåðåäíüî¿
çàäíüî¿

Êîíòðîëüíà
9,9  0,99
10,0  0,91
1–øà
4,3  3,03*
9,6  1,24
2–ãà
3,3  3,16*
10,0  1,11
#
3–òÿ
0,86  1,46
9,57  1,2
#
4–òà
0,5  1,32*
9,86  1,25
Ïðèì³òêà.
Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà
ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ:
#
* – ó êîíòðîëüí³é ãðóï³; – ó 1–é ãðóï³ (p<0,01).
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ки або незрілості. При цьому у складі
секрету виявляли домішки нейт
ральних муцинів.
У 2, 3—й та 4—й групах епітелій
ямок на 14—ту добу експерименту,
навпаки, життєздатний (рис. 3). Ци
топлазма клітин помірно заповнена
секретом, базофільна, що свідчило
про значний вміст рибонуклеїдів.
Виявляли фігури мітотичного поді
лу. Внаслідок проліферації клітин в
глибоких частинах ямок вони були
подовжені, звивисті або штопоро
подібні. У деяких тварин при вико
ристанні PRP в зоні епітелізованого
дефекту спостерігали осередки
кишкової метаплазії (рис. 4).
Кількість клітинних елементів за
пальної реакції в усіх дослідних гру
пах зменшувалася, найкращі показ
ники досягнуті при застосуванні PRP
та її поєднання з даларгіном. На
томість, у тварин контрольної групи
відзначали збільшення кількості
елементів запальної реакції, пере
важно лімфоцитів і плазмоцитів.

Прогресивне збільшення кілько
сті фібробластів виявляли у тварин
усіх груп, найкращі показники спос
терігали при застосуванні PRP та її
поєднання з даларгіном.
Результати проведеного дослід
ження свідчили, що PRP, застосована
самостійно або в поєднанні з да
ларіном, стимулювала активність
фібробластів та судиноутворення в
молодій сполучній тканині, що по
кращувало оксигенацію тканин ви
разки та сприяло проліферації клі
тин, диференціюванню та приско
ренню дозрівання сполучної ткани
ни і загоєння виразки.

ВИСНОВКИ
1. Застосування PRP сприяло
зменшенню вираженості запальної
відповіді та стимуляції проліферації
епітеліоцитів шлунка на 7—му добу з
відновленням секреторної актив
ності та епітелізацією виразок у
71,4% експериментальних тварин на
14—ту добу, а також активації реакції

фібробластів протягом усього пері
оду експерименту.
2. Використання PRP у поєднанні
з даларгіном створювало умови для
нормального перебігу регенератор
них процесів у модельованій ви
разці, забезпечувало протинабряко
вий, протизапальний ефект, акти
вацію реакції макрофагів та міо
фібробластів, що сприяло безрубце
вому загоєнню виразки та її епі
телізації у 85,7% експериментальних
тварин.
3. За даними морфологічного
дослідження, відновлення слизової
оболонки шлунка в експеримен
тальних тварин на тлі введення PRP
та її поєднання з даларгіном з змен
шенням вираженості гіперпластич
них та реактивно—запальних змін,
стабілізацією внутрішньоклітинної
секреції нейтральних муцинів, не
значною атрофією та фіброзом че
рез 14 діб свідчило, що застосування
цих стимуляторів репарації тканин
найбільш ефективне.
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MОRPHOLOGICAL HEPATIC CHANGES IN RATS
WHILE CCL4—ІNDUCED CIRRHOSIS AND HEPATIC
ENCEPHALOPATHY ON BACKGROUND OF TREATMENT
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Кyiv National University named after Taras Shevchenko,
Scientific—Practical Centre of Prophylactic and Clinical Medicine, Kyiv
ечінкова
енцефалопатія
(ПЕ) виникає більш ніж у
70% хворих при ЦП. Цей па
тологічний стан, незалежно
від ЦП, корелює з зменшенням по
казників виживання, погіршенням
якості життя хворих, частотою
госпіталізації [1]. Трансплантація
печінки є єдиним способом лікуван
ня ПЕ, що не піддається іншому ліку
ванню, проте, теж має свої ризики.
ПЕ не є показанням до трансплан
тації печінки, якщо не асоціюється з
порушенням її функції. В деяких си
туаціях, якщо ПЕ впливає на якість
життя пацієнта та не піддається
стандартному лікуванню, необхідне
здійснення трансплантації печінки,
незважаючи на її задовільне функці
онування. Портосистемне шунту
вання (ПСШ) може спричинити не
врологічні розлади та постійну ПЕ
навіть після трансплантації печінки.
Ці шунти слід виявляти та здійсню
вати емболізацію перед або під час
трансплантації. Вираженість ПЕ
після трансплантації зменшується,
проте, нейродегенеративні пору
шення прогресують. Тому слід від
різняти ПЕ від інших когнітивних
розладів, зокрема, хвороби Альцгей
мера, цереброваскулярної хвороби.
Пацієнт, опікуни та медики мають
пам'ятати, що трансплантація печін
ки може спричинити порушення
функції головного мозку, крім того,
не всі прояви ПЕ зникають після
цього втручання.

П

Реферат
Вивчений вплив холіну альфосцерату на морфометричні показники печінки щурів
за умови цирозу та печінкової енцефалопатії (ПЕ), спричинених введенням 15%
розчину CCl4 протягом 4 тиж ,у порівнянні з стандартною схемою лікування.
Відзначене зменшення вираженості гістологічних змін у печінці, об'єму ушкодже*
них гепатоцитів, стромально—паренхіматозного відношення та збільшення ядер*
но—цитоплазматичного відношення у щурів при цирозі печінки (ЦП) під впливом
холіну альфосцерату. Індекси фіброзу та гістологічної активності за шкалою
Knodell свідчили про зменшення тяжкості ураження печінки у щурів, яких лікували
з використанням холіну альфосцерату.
Ключові слова: цироз печінки; гістологічні зміни; холіну альфосцерат; експери*
мент.

Abstract
Impact of choline alphoscerate on morphological hepatic indices in rats with hepatic
cirrhosis and hepatic encephalopathy, caused by injection of 15% solution of CCl4 dur*
ing 4 weeks, in comparison to standard scheme of treatment, was studied. Reduction
of the hepatic histological changes severity, of the injured hepatocytes volume, of stro*
mal—parenchymal ratio and enhancement of nucleo—cytoplasmic ratio in rats with
hepatic cirrhosis under the choline alphoscerate impact were noted. The fibrosis and
histological activity index in accordance to Knodell's scale witnessed a reduction of
severity of hepatic affection in rats, which were treated, using choline alphoscerate.
Keywords: hepatic cirrhosis; histological changes; choline alphoscerate; еxperiment.

Складною проблемою є поява
синдрому сплутаності свідомості
після операції, встановити причину
якої важко, оскільки він може мати
різне походження. У пацієнтів за ал
когольної хвороби печінки та по
вторної ПЕ ризик трансплантації
високий. Токсичний вплив препа
ратів для пригнічення імунітету є
стандартною причиною, що асоці
юється з тремором та підвищенням
рівня аміаку в крові. Інші негативні
церебральні наслідки застосування
лікарських засобів складно діагнос
тувати.
Хоча ПЕ виникає під впливом ба
гатьох чинників, ключову роль
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відіграє збільшення вмісту циркулю
ючого аміаку. Причиною цього є, на
самперед, ураження гепатоцитів,
зменшення діаметра синусоїдних
судин через розростання фіброзної
тканини в перисинусоїдному про
сторі, що підвищує тиск у ворітній
вені і зумовлює виникнення ПСШ
[2]. Аміак проникає крізь гематоен
цефалічний бар'єр і метаболізується
астроцитами в глутамін, що підви
щує осмотичний тиск та спричиняє
набряк астроцитів. При ураженні ас
троцитів порушується їх взаємодія з
нейронами, внаслідок чого уражу
ються нервові клітини [2]. Для змен
шення вмісту аміаку в крові сучас
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ний підхід до лікування ПЕ передба
чає застосування неабсорбуючих
дисахаридів, зокрема, лактулози, та
антибіотиків [2]. Проте, ці підходи
недостатньо ефективні. Застосуван
ня антибіотиків обмежене через їх
побічні реакції, що виникають за їх
тривалого застосування. Окремі до
слідники не виявили достатньої те
рапевтичної ефективності лактуло
зи [3, 4]. Тому нашу увагу привернув
холіну альфосцерат, що одночасно
покращує передачу нервових ім
пульсів у холінергічних нейронах,
позитивно впливає на пластичність
нейрональних мембран і функцію
рецепторів, покращує церебраль
ний кровоток, активує метаболічні
процеси в головному мозку та
структури ретикулярної формації [5,
6].
У попередньому дослідженні
встановлений зв'язок між покра
щенням неврологічного статусу під
впливом холіну альфосцерату та
нормалізацією біохімічних пара
метрів крові, що характеризують
функціонування печінки [7]. Тобто,
холіну альфосцерат не лише змен
шує вираженість ПЕ при цирозі, а й
частково відновлює функціонуван
ня печінки за таких патологічних
умов.
Метою дослідження є оцінка
впливу лікування з використанням
холіну альфосцерату на морфомет
ричні показники печінки щурів за
умови експериментального моде
лювання ЦП і ПЕ та порівняння його
з стандартною схемою лікування.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Гістологічні дослідження печін
ки проведені у 40 щурів—самців,
розподілених на 4 групи: І — ін
тактні тварини; ІІ — щури з ЦП та ПЕ
без лікування (CCl4—контроль); ІІІ —
щури, яким вводили CCl4 та лікували
за стандартною схемою; IV — щури,
яким вводили CCl4 та лікували з за
стосуванням холіну альфосцерату.
Експерименти проведені з дотри
манням положень Європейської
конвенції про захист хребетних тва
рин, яких використовують для екс
периментальних та інших наукових
цілей, та загальних етичних прин
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ципів експериментів на тваринах,
ухвалених Першим національним
конгресом України з біоетики
(2001).
За попередніми даними, опти
мальним способом моделювання
патологічних процесів у щурів є
внутрішньоочеревинне введення 1
мл/кг 15% розчину вуглецю тетрах
лориду (CCl4) в оливковій олії 4 рази
на тиждень впродовж 4 тиж [8]. Після
моделювання ПЕ тварин III і IV груп
лікували відповідно за стандартною
та новою схемою, тварин І і ІІ груп
утримували в звичайних умовах
віварію. Стандартна схема лікування
передбачала внутрішньошлункове
введення рифаксиміну й лактулози
та внутрішньоочеревинні ін'єкції
ларнаміну (L—орнітину—L—аспар
тату). Препарати вводили 1 раз на
добу. Доза ларнаміну становила 75
мг/кг, його вводили з розрахунку 1
мл/кг, рифаксимін вводили з розра
хунку 10 мг/кг, лактулозу — в дозі 1,5
мл/кг. Дози препаратів визначали
відповідно до таких у людини. Нова
схема лікування включала внутріш
ньошлункове введення лактулози та
внутрішньоочеревинне — холіну
альфосцерату. Лактулозу вводили в
такій самій дозі, що й за стандартної
схеми лікування. Терапевтична доза
холіну альфосцерату становила 15
мг/кг (у перерахунку до дози у лю
дини 1000 мг/70 кг).
Лікування проводили впродовж 1
міс, після чого тварин виводили з ек
сперименту, видаляли печінку. Вирі
зали 2 — 3 шматочки для морфо
логічного дослідження, які фіксува
ли у 10% розчині нейтрального фор
маліну. Після фіксування орган вмі
щували у гістопроцесор карусельно
го типу STP—120. На станції ЕС—350
препарат заливали в парафін, для
отримання гістологічних зрізів ви
користаний ротаційний мікротом
HM—340E, зрізи фарбували за допо
могою автомата Robot—Stainer
HMS—740 гематоксиліном та еози
ном, досліджували під мікроскопом
Axioskop 40.
Гістологічні препарати досліджу
вали з використанням світлооптич
ного та морфометричного методів.
Визначали такі показники: діаметр
гепатоцитів, діаметр їх ядер, ядер

но—цитоплазматичне відношення,
стромально—паренхіматозне відно
шення в досліджуваних клітинах
печінки, відносний об'єм ушкодже
них гепатоцитів.
Статистична обробка даних про
ведена в пакеті програм SPSS—20.
Розподіл даних аналізували з вико
ристанням критерію нормальності
Колмогорова—Смирнова. Відмін
ності між групами з параметричним
розподілом даних проаналізовані за
допомогою дисперсійного аналізу
(ANOVA) з використанням тесту
Тьюккі для попарних порівнянь. Не
параметричні дані порівнювали за
критерієм Краскела—Уоліса для
множинного порівняння з подаль
шим застосуванням критерію Ман
на—Уїтні для попарних порівнянь.
Різницю між групами вважали ста
тистично значущою при р менше
0,05. Значущі відмінності між група
ми на діаграмах позначали латинсь
кими літерами a, b, c, d. Однакова лі
тера над двома стовпчиками діагра
ми свідчила про відсутність відмін
ностей; різні літери відображали
значущі відмінності між відповідни
ми двома групами даних.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У тварин контрольної групи
відзначали нормальну гістологічну
будову печінки. Тяжі гепатоцитів
печінкових часточок мали чітку
радіальну спрямованість. Зони пе
чінкових тріад та синусоїдні гемо
капіляри нормальних розмірів. Зір
часті ретикулоендотеліоцити не
змінені. Гепатоцити нормальної
форми та розмірів, з рівномірно по
фарбованою, оптично помірно
щільною цитоплазмою, без вклю
чень. Ядра гепатоцитів нормохром
ні, центрально розташовані, з од
ним, іноді двома ядерцями. Пооди
нокі двоядерні гепатоцити є озна
кою їх мітотичного поділу.
У тварин, яким вводили ССl4, ви
явлені ознаки ЦП (рис. 1). Відзначе
не розростання фіброзної тканини
з формуванням несправжніх часто
чок. Спостерігали виражену дифуз
ну великокрапельну жирову дис
трофію гепатоцитів, місцями на
стільки виражену й поширену, що
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мала вигляд жирового гепатозу. Зо
ни печінкових тріад суттєво розши
рені, виявляли лейкоцитарну ін
фільтрацію в паренхімі печінки. Су
дини повнокровні з стазом еритро
цитів. Наведені зміни свідчили про
порушення морфофункціональної
цілісності тканини печінки.
Стандартне лікування ЦП сприя
ло покращенню структури печінки
(рис. 2). Відзначали вогнищеве роз
ростання фіброзної тканин воріт
них каналів, формування несправж
ніх часточок, вогнищеву велико— та
середньокрапельну жирову дистро
фію гепатоцитів, помірну інфільт
рацію фіброзної тканини ворітних
каналів лімфоцитами та макрофага
ми.
Проте, незважаючи на деякі по
рушення цілісності печінки, у пре
паратах тварин, яких лікували за
стандартною схемою, виявляли
значно меншу кількість гепатоцитів
з жировою дистрофією і менш ак
тивне формування несправжніх час
точок (менш виражені ознаки ЦП),
ніж у нелікованих тварин.
В групі щурів, яких лікували з ви
користанням холіну альфосцерату
та лактулози, будова більшої части
ни паренхіми печінки відповідала
фізіологічній нормі (рис. 3). Жиро
вих включень в гепатоцитах не було.
Цитоплазма гепатоцитів рівномірно
пофарбована гематоксиліном та ео
зином, ядра гепатоцитів округлої
форми, середніх розмірів, з чітко ви
раженим хроматином. Виявлені не
великі ділянки зернистої дистрофії.
Судини помірно повнокровні. На де
яких ділянках виявлена помірна ін
фільтрація ворітних каналів лімфо
цитами, макрофагами (рис. 4). Такі
гістологічні зміни паренхіми печін
ки свідчили про кращий терапев
тичний ефект лікування ЦП з засто
суванням холіну альфосцерату, ніж
стандартної схеми.
Гістологічні зміни печінки під
тверджені даними морфометрично
го дослідження. У тварин ІІ групи
кількість пошкоджених гепатоцитів
зменшилася у 15 разів (p<0,001).
Суттєве збільшення площі клітин та
зменшення площі ядер зумовлювало
значне (на 44%) зменшення ядер
но—цитоплазматичного відношен
ня (p < 0,001). Значне розростання

Рис. 1.
Мікрофото. Паренхіма печінки тварин І групи.
А * нормальна будова печінки: печінкова тріада (артерія, вена, жовчна протока).
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 200;
Б * чітко візуалізовані ядра гепатоцитів з ядерцями; двоядерні гепатоцити (ядра
гіперхромні) як ознака мітотичного поділу клітин.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 400.

Рис. 2.
Мікрофото. Паренхіма печінки тварин ІІ групи.
А * розростання фіброзної тканини з формуванням несправжніх часточок;
дифузна великокрапельна жирова дистрофія гепатоцитів. Повнокров'я, стаз
еритроцитів. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 200;
Б * дифузна великокрапельна жирова дистрофія гепатоцитів.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 400.

Рис. 3.
Мікрофото. Паренхіма печінки тварин ІІІ групи.
А * розростання фіброзної тканини ворітних каналів з формуванням несправжніх
часточок; вогнищева велико* та середньокрапельна жирова дистрофія
гепатоцитів. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 200;
Б * вогнищева жирова дистрофія гепатоцитів.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 400.

строми навколо печінкових часто
чок, а також між трабекулами прояв
лялося збільшенням стромально—
паренхіматозного відношення на
58% (p < 0,05). Розростання сполуч
ної тканини в стромі свідчило про
формування фіброзу печінки, що є
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однією з ознак ЦП — заміщення пе
чінкових часточок волокнистою
сполучною тканиною з утворенням
циротичних вузлів. За стандартного
лікування та застосування холіну
альфосцерату об'єм пошкоджених
гепатоцитів зменшувався відповідно
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Рис. 4.
Мікрофото. Паренхіма печінки тварин ІV групи.
А * нормальна гістологічна будова печінки, помірне повнокров'я.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 200;
Б * вогнищева помірна інфільтрація лімфоцитами, макрофагами; зерниста
дистрофія гепатоцитів.
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 400.

у 3,2 разу (p < 0,05) та 5,8 разу (p <
0,05) у порівнянні з таким у неліко
ваних тварин. Виявлене суттєве
зменшення стромально—паренхі
матозного відношення в печінці та
збільшення ядерно—цитоплазма
тичного відношення в гепатоцитах.
Під впливом ларнаміну та рифак
симіну ядерно—цитоплазматичне
відношення збільшувалося на 43% (p
< 0,05), стромально—паренхіматоз
не — зменшувалося на 26% (p < 0,05).
Відповідно, ці показники у тварин ІV

при цьому найбільш значний пози
тивний ефект лікування досягнутий
після введення холіну альфосцерату.
Більш точна діагностика стадії
ЦП та формування фіброзу встанов
лена на основі аналізу показників за
шкалою Knodell (див. таблицю). У
тварин ІІ групи показник фіброзу
свідчив про формування ЦП — в ок
ремих щурів, порто—портального
та порто—центрального мостопо
дібного фіброзу — у інших, в той час
як після лікування у більшості тва

0,05), що відповідало стадії слабо ви
раженої та мінімальної активності
гепатиту.
Величина наведених індексів
підтверджує позитивний вплив ліку
вання на стан печінки та свідчить
про дещо кращий терапевтичний
ефект холіну альфосцерату на не
крозапальні зміни в печінці, хоча
вплив на формування фіброзу не
відрізнявся від такого стандартного
лікування.
Отже, при застосуванні холіну
альфосцерату — високоефективно
го препарату, що впливав на когні
тивну дисфункцію при ЦП, відзнача
ли відновлення тканини печінки,
ушкодженої токсичною дією CCl4,
що узгоджувалося з покращенням
біохімічних показників функціону
вання печінки, встановленим у по
передніх дослідженнях. Це свідчить
про вплив нейропротектора на мор
фологічні зміни тканини печінки
при експериментальному ЦП.

ВИСНОВКИ
1. Суттєві зміни гістологічних та
морфометричних показників тка
нини печінки у щурів після введення
ССl4 підтверджують ефективність
моделювання ЦП.

Ïîêàçíèêè óøêîäæåííÿ ïå÷³íêè çà øêàëîþ Knodell
Ïîêàçíèê, áàë³â

²

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ùóð³â (x  m)
²²
²²²

Ñòàä³ÿ ô³áðîçó
0,0  0,0
3,6  0,2a
1,4  0,2 b
Ïåðèïîðòàëüíèé òà ìîñòîïîä³áíèé íåêðîç
0,0  0,0
5,9  0,5 a
2,2  0,5 b
ãåïàòîöèò³â
Âíóòð³øíüî÷àñòî÷êîâà äåãåíåðàö³ÿ
0,0  0,0
3,5  0,2 a
1,1  0,3 b
òà ôîêàëüíèé íåêðîç ãåïàòîöèò³â
Çàïàëåííÿ âîð³òíèõ êàíàë³â
0,0  0,0
3,8  0,1 a
1,3  0,2 b
a
b
Çàãàëüíèé ³íäåêñ ã³ñòîëîã³÷íî¿ àêòèâíîñò³
0,0  0,0
13,2  0,7
4,6  0,9
Ïðèì³òêà.
Îäíàêîâà ë³òåðà íàä çíà÷åííÿìè ó äâîõ ãðóïàõ ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü â³äì³ííîñòåé ( p<0,05).

групи становили 67 та 30% (p < 0,05).
При цьому при застосуванні обох
схем лікування співвідношення
строми та паренхіми відновлювало
ся до такого в інтактних тварин, а
ядерно—цитоплазматичне відно
шення не відрізнялося від такого в
інтактних тварин лише після вве
дення холіну альфосцерату. Наве
дені дані свідчили про суттєве по
кращення стану печінки при вико
ристанні терапевтичних заходів,
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рин виявлений лише фіброз воріт
них каналів. Загальний індекс гісто
логічної активності за Knodell, що
характеризує ступінь некрозапаль
ної активності в печінці, свідчив про
виражену активність гепатиту за на
явності мостоподібного некрозу
(найбільш тяжкої форми) у щурів,
яким вводили CCl4. Після стандарт
ного лікування та застосування холі
ну альфосцерату цей індекс зменшу
вався відповідно у 2,9 та 4,9 разу (p <

IV

1,2  0,1 b
1,3  0,4 c
0,8  0,2 b
0,6  0,2 c
c
2,7  0,6

2. При застосуванні холіну аль
фосцерату вираженість гістологіч
них змін зменшувалася, зменшува
лися об'єм пошкоджених клітин, ви
раженість фіброзу та некрозапаль
них явищ в тканині печінки, ак
тивізувалися процеси репаративної
регенерації, що підтверджує ефек
тивність запропонованої нової схе
ми лікування ЦП.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
АВТОЛІПОТРАНСПЛАНТАТІВ У РЕГЕНЕРАЦІЇ ДЕФЕКТІВ
ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЇЇ ПРЕЛАМІНАЦІЇ
А. В. Петах, С. Є. Гришай, С. Н. Дербак, В. Є. Євсеєв, В. В. Чорний, О. Ю. Поліщук,
І. М. Савицька, О. В. Жигунова
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

POSSIBILITIES OF THE AUTOLIPOTRANSPLANTS
APPLICATION IN REGENERATION OF DEFECTS
OF CARTILAGE TISSUES AND ITS PRELAMINATION
А. V. Petakh, S. E. Gryshay, S. N. Derbak, V. E. Yevseyev, V. V. Chornyi, О. Yu. Polishchuk,
І. М. Savytska, О. V. Zhygunova
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology NAMS of Ukraine, Kyiv
іпофілінг сьогодні є одним з
найбільш поширених ме
тодів у пластичній хірургії [1]
завдяки розширенню пока
зань та можливої локалізації його
використання. З стандартної плас
тичної операції з використанням
власної жирової тканини він пере
творився на повноцінну технологію
трансплантації з вивченням реципі
єнтних умов тканин, техніки виді
лення і приготування транспланта
та, зберігання та оптимізації його
виживання, післяопераційного до
гляду тощо. Актуальним є досліджен
ня умов ліпотрансплантації з вико
ристанням можливостей стовбуро
вих клітин жирової тканини, фак
торів росту організму, методики за
хисту трансплантатів під час збері
гання. Зазначені чинники викорис
товують в експериментальних та
клінічних дослідженнях при вив
ченні можливостей стимуляції реге
нерації пошкоджених тканин, репа
ративних процесів, лікування дис
трофії, компенсації дефіциту тка
нин. За даними японських дослідни
ків, з усіх клітин жирової тканини не
більше 20% є власне адипоцити [2].
Під час ліпофілінгу всі клітини спо
лучної тканини, лейкоцити, про
геніторні клітини, мультипотентні
стромальні клітини і біологічно ак
тивні речовини взаємодіють та за
знають механічної травми, ішемії,
впливу факторів росту, виникають
реперфузійні реакції тощо. В той же
час, стовбурові клітини, введені в ді
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Реферат
Вивчені можливості стимуляції регенеративних властивостей хрящової тканини
при пошкодженні з використанням автоліпофілінгу. Дані експериментального
дослідження свідчать про ефективність відновлення хряща при застосуванні за*
пропонованого способу. Отримані дані спонукають до подальшого дослідження
можливостей регенерації хрящової тканини за допомогою автоліпотрансплан*
татів.
Ключові слова: дефекти хрящової тканини; регенерація; автоліпотрансплантат;
експеримент.

Abstract
Possibilities of stimulation of the cartilage tissue regenerative properties in damage,
using autolipofilling, were studied.The experimental investigations data witnesses effi*
cacy of cartilage restoration while application of the method proposed. The data
obtained are forcing for further investigation on possibilities of the cartilage tissue
regeneration, using autolipotransplants.
Keywords: defects of cartilage tissue; regeneration; аutolipotransplant; еxperiment.

лянки ушкодження тканини, можуть
диференціюватися [3], вони здатні
виділяти фактори росту, що сприя
ють загоєнню і регенерації тканин
[4].
Метою дослідження є вивчення
можливостей стимуляції регенера
тивних властивостей хрящової тка
нини при її пошкодженні з викорис
танням автоліпофілінгу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота проведена в експеримен
тальному відділі. Клінічну ситуацію
моделювали на живих кролях обох
статей породи "шиншилла" під за
гальною анестезією шляхом внут
рішньоочеревинного введення тіо
пентал—натрію, пропофолу. В умо
вах операційної після обробляння

операційного поля здійснювали
розрізи на вусі, у пахвинних ділян
ках з обох боків, на холці. Після мо
білізації фрагменту вуха кроля отри
мали трансплантат хряща розміра
ми 15 — 17  25 — 30 мм, товщиною
1 — 1,3 мм. Донорське місце вуха за
шивали після гемостазу. Дефект хря
щової тканини формували на транс
плантаті шляхом проколу хряща ву
ха одноразовою голкою 18G на всю
глибину та видалення круглого
фрагмента. Формували 6 дефектів
хряща у вигляді отворів, після роз
ділення його навпіл на 2 фрагменти
отримали 2 хрящових автотранс
плантата товщиною 1 — 1,3 мм з
трьома дефектами, по 3 отвори на
кожному.
Паралельно, після інфільтрації
холки кроля розчином Рінгера з ад
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реналіном (1:400 000) 40 мл через 10
— 13 хв здійснювали стандартну ас
пірацію жирової тканини шприцем
(шприц об'ємом 20 мл з оригіналь
ним фіксуючим вакуум—замком).
Отриманий жировий субстрат про
мивали розчином Рінгера кімнатної
температури 4 — 5 разів до отри
мання чистої жирової тканини після
седиментації. Тривалість перебуван
ня автоліпотрансплантата екстра
корпорально 10 — 13 хв з мінімаль
ним контактом з повітрям.
Після пункції вени вуха забирали
кров для отримання плазми, збага
ченої тромбоцитами (ПЗТ) шляхом
центрифугування в пробірках, що
містили натрію цитрат (9:1), здій
снювали подвійне центрифугування
зі швидкістю 1800 об./хв протягом
15 хв та 3200 об./хв протягом 5 хв.
У пахвинних ділянках з обох бо
ків поперечними розрізами форму
вали підшкірні "кишені " для хрящо
вого автотрансплантата симетрич
но справа і зліва. В "кишені" вміщува
ли хрящові фрагменти з дефекта
ми—сформовані трансплантати од
накового об'єму і форми. Шприцем
у підшкірну "кишеню" з хрящовими
трансплантатами справа через од
норазову голку 18G вводили жирову
тканину, змішану з ПЗТ кроля, зліва
ліпофілінг не виконували. Хрящову
тканину фіксували з обох боків че
резшкірними швами ниткою про
лен 4.0, після гемостазу рани заши
вали.
Стан дефектів хрящової тканини
оцінювали у строки 6 — 7, 25 — 30 та

Рис. 1.
Мікрофото.
Дефект хряща, ліпофілінг. 3 міс.
Дефекти хряща заповнені хрящовою
тканиною з молодими хондроцитами,
апозиційний ріст хрящової тканини,
збільшення конфентрації хондробластів
в зоні дефектів.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб. 100.

Рис. 3.
Мікрофото.
Дефект хряща, ліпофілінг. 6 міс.
Дефект заповнений надмірною
кількістю хондрогенної тканини з
зонами васкуляризації та хондрогенезу.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб. 100.

Рис. 2.
Мікрофото.
Дефект хряща. Відсутні ознаки
регенерації тканини, деструкція
матрікса та загибель хондроцитів.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб. 100.

Рис. 4.
Мікрофото.
Дефект хряща заповнений
сполучною тканиною.
Забарвлення гематоксиліном
та еозином. Зб. 100.

60 — 90 діб експерименту. Матеріал
забирали у різні строки для отри
мання оптимальних гістологічних

даних. У тварин контрольної групи
матеріал забирали з протилежного
боку (де ліпофілінг не проводили).
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Після аналізу первинних даних ви
рішили досліджувати стан дефектів
хрящової тканини через 60 — 70 діб
після операції. Після евтаназії кролів
матеріал фіксували у 10% розчині
нейтрального формаліну після
ущільнення в парафіні робили зрізи
на ротаційному мікротомі Leica
M2025. Препарати забарвлювали ге
матоксиліном та еозином, азур—2—
еозином за А. А. Максимовим, за ван
—Гізон.У хрящовій тканині визнача
ли концентрацію молодих хондро
цитів та якість міжклітинної речови
ни в зоні дефекту. Стан ходроцитів
оцінювали у порівнянні з таким у
контрольній групі. Під час аналізу
вивчали вміст дефектів після опе
рації у порівнянні з таким у кон
трольній групі. За даними мікро
скопічного дослідження оцінювали
кількість хондроцитів, у ділянці де
фекту хряща у порівнянні з такою з
протилежного боку. Проводили
морфометричні дослідження гісто
логічних препаратів за допомогою
відеоаналізатора та комп’ютерної
програми "Paradise". Визначали сту
пінь відновлення хряща у ділянках
дефекту на боці експерименту та у
контрольній зоні.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проаналізовані 12 експеримен
тальних протоколів. Під час оцінки
препарату хрящової тканини вияв
лене заміщення дефектів хряща в
усіх спостереженнях. Проте, забарв
лення та консистенція тканин в
ділянках дефектів основної та кон
трольної групі різнилися. В препа
ратах основної групи дефекти хря
ща заповнені хрящовою тканиною з
молодими хондроцитами, що плот
но прилягали до країв дефекту. У де
яких ділянках виявлений апозицій

ний ріст хрящової тканини у вигляді
муфт навколо хряща. Встановлене
абсолютне збільшення концент
рації хондробластів в зоні дефектів
(рис. 1). В гістологічних препаратах
контрольної групи у хрящі відзнача
ли дегенеративні зміни, особливо
виражені біля зони дефектів. В ді
лянку ураження (зона дефекту)
вросла зріла сполучна тканина, що
заповнила його. В цій тканині у
центрі канала візуалізовані дрібні
порожнини (псевдокісти). По пери
ферії зони дефекту сформувався ма
сив фіброзної тканини з помірно
вираженою васкуляризацією. В ді
лянці дефекту хряща відсутні ознаки
регенерації тканини. Хрящова плас
тинка деструктивно—змінена, візу
алізовані острівці деструкції мат
риксу та загибелі хондроцитів (рис.
2).
За даними експериментального
дослідження виявлено ефективну
компенсацію дефектів хрящової
тканини. Слід зауважити, дефект
хрящової тканини заміщений хря
щовою тканиною, що верифіковано
за результатами гістологічних до
сліджень. Молода хрящова тканина
виявлена у ділянках дефектів хряща,
що контактували з автоліпотранс
плантатом з ПЗТ (рис. 3). У кон
трольних дослідженнях, відновлен
ня хондроцитів не виявлене, навпа
ки, відзначали деструктивні зміни
хрящових трансплантатів. Дефекти
хряща у контрольних дослідженнях
заповнені лише сполучною ткани
ною. Сам хрящовий автотрансплан
тат з ознаками резорбції, деструкції
по периферії (рис. 4). Ці зміни спос
терігали
незалежно
відстроків
дослідження препаратів (див. таб%
лицю).
Отримані дані потребують де
тального аналізу та більш широких

експериментальних досліджень. Ви
явлення позитивних можливостей
регенерації дефектів хрящової тка
нини при використанні автоліпо
трансплантатів дозволило обгрунту
вати доцільність їх застосування під
час формування експерименталь
них моделей преламінації хряща.
Результати дослідження свідчать
про перспективність роботи у цьо
му напрямку та необхідність вивчен
ня можливостей власної жирової
тканини у поєднанні з факторами
росту.
Можливості використання аспі
ратів жирової тканини недостатньо
вивчені. Відсутні стандарти верифі
кації пересадженої жирової ткани
ни. Не визначені методи оцінки
трансформації пересаджених клі
тин жирової тканини в різні типи
тканин за рубцевого переродження,
дистрофії шкіри. Гістологічний кон
троль автоліпотрансплантата у від
даленому післяопераційному періо
ді проведений в поодиноких спосте
реженнях. В доступній літературі
недостатньо висвітлені експеримен
тальні моделі префабрикації опор
них структур з використанням ав
толіпотрансплантатів. Недостатньо
експериментальних і клінічних да
них щодо можливості поліпшення
трофіки тканин за недостатності
крово— та лімфообігу.
Застосування активованих влас
них факторів росту, мультипотент
них стромальних клітин жирової
тканини, тропних до пошкодження
тканин і дистрофії, відкриває нові
можливості лікування захворювань,
що раніше вважали безперспектив
ним. Комбіноване використання ав
толіпофілінгу з клітинними техно
логіями відкриває перспективи в
лікуванні багатьох захворювань, які
раніше вважали інкурабельними.
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РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ КОМПОНЕНТАМИ КРОВІ
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Житомирський обласний центр крові

LEVEL OF PROVISION OF THE TREATMENT
INSTITUTIONS WITH THE BLOOD COMPONENTS
А. М. Chugriyev
Zhytomyr Regional Centre of the Blood
амодостатність у безпечній
крові та її продуктах на ос
нові добровільних безо
платних донацій на націо
нальному рівні ВООЗ визначає як
необхідність (потребу) пацієнтів в
безпечній крові та її продуктах, яка,
відповідно до критеріїв оцінки Наці
ональної системи охорони здоров'я,
забезпечує в повному обсязі у від
повідний час пацієнтів з створенням
для них рівних можливостей досту
пу до служб крові і продуктів крові,
отриманих від добровільних безо
платних донацій в країні на регіо
нальному рівні [1].
Потреба — це кількість крові (її ком
понентів), реально необхідна для
переливання визначеній групі насе
лення в певний період [2]. Термін
"потреба у трансфузії крові" означає
"потреба в переливанні певної
кількості доз еритроцитів", оскільки
в світі основну кількість плазми пе
редають на виготовлення препа
ратів (альбумін, імуноглобулін, фак
тори зсідання) [3]. Потреба в ерит
роцитах залежить від типу надання
медичної допомоги. Вважають, що
на реанімаційне та хірургічне ліжка
(acute bed) в лікарнях першого рівня
необхідно 5 — 7 доз, у спеціалізова
них клініках — 25 — 30 доз еритро
цитів на рік [4].
Класичною методикою обчис
лення потреби в компонентах крові
раніше був розрахунок на профіль
не ліжко.
В останні роки формується кон
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Реферат
Потреба у продуктах крові — це кількість крові та її компонентів, реально необхідна
для переливання визначеній групі населення в певний період. Потреба в еритроцитах
залежить від типу медичної допомоги: для реанімаційного і хірургічного ліжка в лікар*
нях першої ланки — 5 — 7 доз, у спеціалізованих закладах — 25 — 30 доз. Мета до*
слідження: визначити рівень забезпечення лікарень продуктами крові за оцінкою
лікарів. В Обласному центрі крові розроблена анкета, роздана 620 лікарям з 29 ліка*
рень, отримані 423 анкети. Основні чинники, що впливають на використання компо*
нентів крові, респонденти визначили у такій послідовності: наявність гострих станів і
травм; вид захворювання; доступність компонентів крові; наявність значної кількості
пацієнтів з рідкісними групами крові. Щорічне використання компонентів у відділен*
нях аналізували в обласних лікувальних закладах (ЛЗ), центральних міських лікарнях
(ЦМЛ) та центральних районних лікарнях (ЦРЛ). За результатами дослідження вста*
новлено, що офіційний статистичний інструмент з оцінки стану клінічної транс*
фузіології відсутній; обчислення прогнозу щорічної потреби здійснюють більшість (75
— 83%) лікарів; контроль запасів компонентів крові більшість респондентів здійсню*
ють за двома показниками — загальна кількість еритроцитів та погіршення стану хво*
рого, що свідчить про надання в основному невідкладної медичної допомоги.
Ключові слова: моніторинг використання компонентів крові; аналіз щорічного вико*
ристання; щорічний прогноз використання.

Abstract
The need for the blood products — it is a quantity of the blood and its components, which
is really necessary for transfusion in a determined group of population in certain period of
time. The need in erythrocytes is dependent on the medical aid type: for bed in reanima*
tion and surgery of the first link — 5 — 7 doses, in specialized institutions — 25 — 30 doses.
The investigation objective constitutes in determination the provision level of hospitals with
the blood products by the physician's estimate. In the Regional Centre of the Blood a ques*
tionnaire was elaborated, distributed to 620 physicians from 29 hospitals, 423 question*
naires were accepted. The main causes, influencing the blood components application,
were determined by responders in such sequence: presence of an acute states and
injuries; kind of the disease; accessibility of the blood components; presence of significant
quantity of patients with rare groups of the blood. Yearly application of blood components
in the departments were analyzed in regional treatment institutions, central municipal hos*
pitals and central district hospitals. In accordance to results of the investigation there was
established, that official statistical instrument, estimating the clinical transfusiology state,
is absent; the prognosis calculation for the yearly need is done by majority (75 — 83%) of
physicians; control of the blood components purveyances the majority of responders
accomplish in accordance to two indices — general quantity of erythrocytes and the
patient's state worsening, witnessing submitting of urgent medical aid predominantly.
Keywords: monitoring of application of the blood components; аnalysis of yearly applica*
tion; yearly prognosis of application.

цепція менеджменту крові пацієнта
(Patient blood management), основа
ну на досягненнях доказової меди
цини, вона зорієнтована на:
— мінімізацію втрати крові паці
єнта;
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— забезпечення оптимальної
концентрації гемоглобіну і гемоста
зу для кращого результату лікування
пацієнта;
— відмову від непотрібної транс
фузії;
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75
— зменшення витрат клініки;
— використання альтернатив ге
мотрансфузії [5].
Фактично менеджмент крові
пацієнта спрямований на оп
тимізацію управління запасом ком
понентів крові у ЛЗ. Обидві кон
цепції передбачають обов'язковий
зворотний зв'язок з клініцистами.
Певним дисонансом є одиниця
виміру в системі обліку крові та її
компонентів в Україні і розвинутих
країнах. В аналітичних матеріалах
ВООЗ і Ради Європи облік здійсню
ють в дозах, що дозволяє відстежити
безпеку і якість дози крові кожного
донора, а доза має стандартний
об'єм.
Визначення реального руху про
дуктів крові за офіційними обліко
вими формами в Україні можливе з
двох джерел: форми звітності № 20
(наказ МОЗ України від 10.07.07
№ 378) [6] та форми № 39—здоров
(наказ МОЗ України від 06.08.07
№ 459) [7]. Форму звітності № 20 за
повнюють на підставі облікової
форми 009/0 "Журнал реєстрації пе
реливання трансфузійних рідин",
затвердженої наказом МОЗ України
від 26.07.99 № 184. В табл. 3330 за
значають кількість хворих, яким
проведено трансфузію, кількість
проведених трансфузій та об'єм пе
релитої крові, компонентів, препа
ратів і кровозамінних рідин. Визна
чити окремо об'єм кожного перели
того компоненту крові в окремій
лікарні неможливо. У формі 39—
здоров реєструють об'єм кожного
компоненту крові, виданого в
лікарні, проте, не має відомостей, чи
він перелитий пацієнтам. Кожна з
облікових форм не дозволяє визна
чити рівень самодостатності стан
дартних компонентів крові: еритро
цитвмісних середовищ та свіжоза
мороженої плазми (СЗП).
Саме тому для планування й
оцінки стану клінічної трансфузіо
логії потрібен зворотний зв'язок з
лікарнями. Для проведення соціо
логічних досліджень зворотного
зв'язку застосовують такі методи:
аналіз документів, причинний ана
ліз, анкетування, опитування, інтер
в'ю, аналіз експертних оцінок тощо.
Мета дослідження: визначити
рівень забезпечення лікарень про
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дуктами крові за оцінкою лікарів
цих лікарень.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для оцінки рівня забезпечення
клінічних відділень лікарень компо
нентами крові в Обласному центрі
крові розроблено анкету, що вклю
чає 17 запитань за такими розділа
ми: загальна інформація про заклад,
постачальники компонентів крові,
моніторинг використання компо
нентів крові у лікарні, складання
прогнозу потреби, рівень забезпе
чення закладу/відділення компо
нентами крові. Анкета запропонова
на лікарям: анестезіологам, реаніма
тологам, хірургам, ортопедам, трав
матологам, акушерам, гінекологам,
судинним хірургам, комбустіологам,
урологам, нефрологам. Залучені до
анкетування 29 лікарень, в яких
здійснюють переливання компо
нентів крові, в тому числі 22 ЦРЛ, 3
ЦМЛ та 4 обласних ЛЗ. Роздані 620
анкет, отримані 413 (показник уча
сті в анкетуванні 66,6%). Анкетуван
ня проведене у грудні 2013 р.
Статистична обробка анкет про
ведена за допомогою електронних
таблиць програми Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З лікарень, що взяли участь в опи
туванні, 25 — надають медичну до
помогу вторинного, 4 — третинного
рівня. Від лікарень першої групи
надійшли 313 анкет, другої — 100.
Анкети заповнили 119 хірургів, 106
анестезіологів, 68 акушерів , 58 трав
матологів—ортопедів, 21 уролог, 17
гінекологів, 4 судинних хірурга, 8
нейрохірургів, 3 педіатра.
У 19 ЛЗ був один постачальник
компонентів крові, в 11 — обласний
центр крові (ОЦК), у 8 — одна з його
філій; у 10 ЛЗ — кілька постачаль
ників, в тому числі ОЦК, його філії та
власне відділення трансфузіології. В
межах Житомира розташовані 9 ЛЗ
на 3383 ліжка, що становить 43,7%
загального ліжкового фонду області,
в тому числі 3 — вторинного рівня
медичної допомоги на 1293 ліжка, 6
— третинного рівня. В кожному ЛЗ
існує лікарняний бланк крові. Від
стань від ОЦК до 12 лікарень, що ма

ють відділення трансфузіології, ста
новить від 29 до 75 км, у середньому
51,3 км. Коростенська філія ОЦК по
стачає компоненти крові у 5 ліка
рень з загальною кількістю 1200
ліжок, середня відстань до лікарень
42 км, 2 лікарні на 645 ліжок розта
шовані в місті. Від Новоград—Во
линської філії компоненти крові от
римують 4 лікарні на 859 ліжок.
Відстань 3 лікарень до філії ОЦК ста
новить від 36 до 93 км, одна лікарня
на 354 ліжка розташована у місті.
Основні чинники, що впливають
на використання компонентів крові,
респонденти розмістили у такій
послідовності: наявність гострих
станів і травм — 86,7% опитаних, вид
захворювання (онкогематологічні,
хронічна анемія, хронічні захворю
вання внутрішніх органів) — 47,9 %,
доступність компонентів крові —
21,6%, наявність значної кількості
пацієнтів з рідкісною групою крові,
що може вплинути на використання
її компонентів — 3,4%.
Питома вага кожного чинника
має відмінності залежно від рівня
надання медичної допомоги (див.
таблицю).
Аналіз щорічного використання
компонентів крові у відділеннях
здійснюють в обласних ЛЗ 100%
лікарів, у ЦМЛ — 97,14%, у ЦРЛ —
82,1%. Аналіз почали проводити в
період з 1995 по 2000 р. 5 ЛЗ, з 2001
по 2005 р. — 16, з 2006 по 2010 р. —
7, у 2011 р. — 1. Для щорічного і щок
вартального моніторингу викорис
товують ручні технології аналізу.
Проведення моніторингу у відділен
нях підтвердили 85% респондентів,
15% — зареєстрували відсутність
моніторингу, в тому числі у ЦРЛ —
17,9%, у ЦМЛ — 2,9%, в обласних ЛЗ
наявність моніторингу використан
ня компонентів крові підтвердили
всі респонденти.
Результати моніторингу викори
стання компонентів крові обов'язко
во розглядають на медичних радах
ЛЗ, оперативних нарадах у керів
ництва закладу (100% респондентів
ЦМЛ і обласних ЛЗ, 86,4% — ЦРЛ), по
підсумках роботи відділень (93% — в
обласних ЛЗ, 67,6% — у ЦМЛ, 52,9%
— у ЦРЛ), на засіданнях Комітетів з
трансфузійної медицини — 50% рес
пондентів ЦРЛ, 66,7% — ЦМЛ, 100%
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— обласних ЛЗ. Складання щорічно
го прогнозу використання компо
нентів крові у відділеннях підтвер
дили 74,6% респондентів у ЦРЛ,
67,6% — у ЦМЛ, 96% — в обласних
ЛЗ. Загальна ситуація в області: 78%
респондентів підтвердили складан
ня прогнозу, 22% — не складають
прогноз.
Контроль запасів еритроцитів
здійснюють всі відділення лікуваль
них закладів. З обов'язкових показ
ників запасу еритроцитів 77,5% рес
пондентів віддали перевагу показ
нику "загальна кількість еритро
цитів", причому, в обласних ЛЗ —
40,8%, у ЦРЛ — 81,8%, у ЦМЛ — 65,7%.
За показником "запас еритроцитів,
класифікованих за типом еритро
цитів" контроль здійснюють у 18,2%
ЦРЛ, 34,3% — ЦМЛ та 59,2% — облас
них ЛЗ.
Для оцінки забезпечення потреб
відділення лікарні у компонентах
крові запропоновані 5 показників:
погіршення стану пацієнта, підтвер
джене лабораторними дослідження
ми — 46,5% респондентів; моніто
ринг незабезпечених вимог —
34,4%; відтермінована трансфузія —
23,2%; відмінені операції — 15,7%;
відтерміноване одужання пацієнта
— 1,2%. В ЦМЛ всі респонденти ви
користовували
два
показники:

моніторинг незабезпечених вимог
— 29,5%, погіршення стану пацієнтів
— 72,4%; в ЦРЛ — відповідно 30,8 і
31,7%; в обласних ЛЗ — 47 і 50%, а та
кож показники відтермінована
трансфузія — 43%, відмінені опе
рації — 41%. Цей показник рідко виз
начають у ЦРЛ і ЦМЛ — відповідно
9,6 і 3,8% респондентів.
Оцінити достатність забезпечен
ня компонентами крові лікарям
пропонували за двома компонента
ми — еритроцити і СЗП по трьох
критеріях: менше 100%, 100% і
більше 100%. В ЦРЛ достатність ери
троцитів респонденти оцінили так:
на 100% — 59,6%, менше 100% — 37%,
більше 100% — 3,4%. Лікарі ЦМЛ виз
начили відповідно: на 100% — 81%,
менше 100% — 16,2%, більше 100% —
2,8%. В обласних ЛЗ кількість рес
пондентів, які вважають забезпечен
ня еритроцитами менше 100%, ста
новила 46%, 100% — 54%. Аналогічна
ситуація виявлена щодо визначення
достатності СЗП: рівень забезпечен
ня 100% визнали 66,6% респон
дентів, менше 100% — 26,9%, більше
100% — 6,5%.
За період 2010—2012 рр. прове
дена оцінка рівня забезпечення по
точних замовлень всіх лікарень на
компоненти крові по ОЦК та його
філіях. Рівень забезпечення замов

лень ЦРЛ і ЦМЛ становив у середнь
ому 95,2%, обласних ЛЗ — 91,1%.

ВИСНОВКИ
1. Офіційний статистичний
інструмент з оцінки клінічної транс
фузіології у лікувальних закладах, за
яким визначали би, що, кому і для
чого переливають, відсутній.
2. Найбільший вплив (86,7 % рес
пондентів) на використання компо
нентів крові має чинник "гострі ста
ни і травми" з тенденцією до змен
шення в обласних ЛЗ — 72,5 % рес
пондентів.
3. За наявності аналізу щорічного
і щоквартального використання
компонентів крові обчислення про
гнозу щорічної потреби підтверджу
ють 74,6% лікарів ЦРЛ, 67,6% — ЦМЛ,
96% — обласних ЛЗ.
4. З показників контролю запасів
компонентів крові і забезпечення
відділень компонентами крові біль
шість лікарів (відповідно 77,5 і
46,5%) віддають перевагу показни
кам, характерним для надання
невідкладної допомоги — запас за
гальної кількості еритроцитів та
оцінка погіршення стану хворого,
що підтверджено показниками ла
бораторних досліджень.
5. Рівень достатності забезпечен
ня компонентами крові за оцінкою
лікарів ЦРЛ і ЦМЛ нижчий за рівень
виконання поточних замовлень —
відповідно 85,6 і 95,2%; обласних ЛЗ
— 69,6 і 91,1%. Розбіжності в оцінці
достатності забезпечення компо
нентами крові свідчать про необ
хідність додаткових досліджень що
до формування замовлень у відді
леннях лікарень.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.441—089.12:615.837

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХПОТОКОВОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ РЕЗЕКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ ПО ПОВОДУ
ЕЕ СКЛЕРОЗИРУЮЩЕЙ АНГИОМАТОИДНОЙ НОДУЛЯРНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Ю. З. Лифшиц, В. Л. Валецкий, П. А. Зайченко, А. Г. Григорук, А. Н. Омельченко,
П. С. Михальчевский, Р. Р. Процюк
Клиника "Борис", г. Киев

APPLICATION OF A TWO—STREAM LOW—FREQUENCY
ULTRASOUND IN SPLENIC RESECTION FOR ITS SCLEROSING
АNGIOMATOID NODULAR TRANSFORMATION
Yu. Z. Lifshits, V. L. Valetskiy, P. А. Zaychenko, А. G. Grigoruk, А. N. Оmelchenko,
P. S. Mikhalchevskiy, R. R. Protsyuk
"Boris" Clinic, Kiev
Резекция селезенки по поводу ее неопухолевого оча
гового поражения является радикальным методом лече
ния больных, позволяющим сохранить часть функцио
нально активной ткани [1]. Однако селезенка является не
удобным органом для выполнения хирургического вме
шательства. Ее ткань состоит из заполненных кровью си
нусов и рыхло соединенных клеток. Вследствие этого
ткань селезенки легко кровоточит, наложение швов за
труднено, что часто является причиной возникновения
после операции кровотечения в местах их наложения.
Поэтому большинство хирургов выбирают спленэкто
мию вместо органосберегающей операции. Однако по
сле удаления селезенки в отдаленные сроки увеличивает
ся частота бронхолегочных заболеваний и смертность
от них [2].
Ранее мы обобщили результаты хирургического лече
ния 5 больных, у которых выполнили резекцию селезен
ки с применением ультразвукового деструктора—аспи
ратора, аргоно—плазменной коагуляции, гемостатичес
ких средств [1]. Представляем результаты успешного хи
рургического лечения больного по поводу редкой очаго
вой патологии — склерозирующей ангиоматоидной но
дулярной трансформации селезенки. Заболевание впер
вые описано в 2004 г., его этиология неизвестна. Предпо
лагают, что это реактивное неопухолевое заболевание,
представляющее гамартому селезенки с необычным вто
ричным фиброзом и воспалением [3]. Приводим наблю
дение.
Пациент Б., 41 года, госпитализирован 12.04.16 с жа
лобами на дискомфорт в поясничной области слева, уме
ренную слабость. Новообразование в селезенке обнару
жено во время планового осмотра по данным ультразву
кового исследования (УЗИ) органов брюшной полости
(ОБП). Диагностический алгоритм включал топическую
диагностику новообразования селезенки, определение
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объема поражения органа, оценку состояния больного,
лабораторные исследования. Дополнительно проводили
спиральную компьютерную (СКТ) и магниторезонанс
ную (МРТ) томографию ОБП и грудной полости, эзофа
гогастродуоденофиброскопию.
По данным СКТ ОБП с внутривенным усилением, се
лезенка расположена обычно, незначительно увеличена
— 131  128  57 мм, плотность 53 HU, с четкими гладки
ми контурами. В заднемедиальных отделах в паренхиме
селезенки, определяется объемное образование непра
вильной округлой формы, размерами 56  52  47 мм, ги
поденсивное (плотность 28 — 40 HU), слабо накапливает
контрастное вещество по периферии в артериальную и
портальную фазы. В отсроченную фазу образование ста
новится изоденсивным паренхиме селезенки. Заключе
ние: КТ признаки новообразования селезенки, вероятно,
гемангиома (рис. 1).
Результаты МРТ ОБП с контрастированием: селезенка
несколько увеличена. В ней определяется округлое неод
нородное объемное образование диаметром до 56,5 мм.
Образование преимущественно повышенного МР сигна
ла на Т2 взвешенном изображении (ВИ) и пониженного
МР сигнала — на Т1 ВИ. При контрастировании отмече
но накопление контрастного вещества в строме образо
вания. Заключение: МР признаки опухоли селезенки,
нельзя исключить лимфому (рис. 2).
Проведена консультация гематолога, стернальная
пункция с иммунофенотипированием клеток костного
мозга. Данных о системном заболевании нет. Определяли
содержание онкомаркеров в крови: АФП 5,0 кЕд/л (в нор
ме менее 5,8 кЕд/л), РЭА 1,3 мкг/л (в норме меньше 3,8
мкг/л), СА19—9 47,0 кЕд/л (в норме меньше 33 кЕд/л). По
данным лабораторных исследований отмечена тенден
ция к гипокоагуляции крови: АЧТВ 34,7 с, протромбин
МНО 1,21, протромбин по Квику 67,2%, протромбиновое
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Рис. 1.
КТ до операции

Рис. 2.
МРТ до операции

время 13,3 с, фибриноген 2,48 г/л, тромбоциты 153  109
в 1 л, гемоглобин 139 г/л, гематокрит 0,37, эритроциты
4,55  1012 в 1 л.
Клинический диагноз: очаговое новообразование се
лезенки. Принято решение о целесообразности выпол
нения органосберегающей операции — резекции селе
зенки с удалением патологического образования.
Операция произведена в условиях эндотрахеального
наркоза. На этапе резекции применяли управляемую ар
териальную гипотензию. Интраоперационная кровопо
теря не превышала 200 мл. Тактика выполнения опера
ции и обезболивания пациента обеспечила стабильность
показателей гемодинамики и данных лабораторных ис
следований в периоперационном периоде без замести
тельной гемотрансфузии.
Произведена срединная лапаротомия клюшкоподоб
ным разрезом в левой подреберной области. Наложен

турникет на ворота селезенки в целях уменьшения ор
ганного кровотока при необходимости. Интраопераци
онно осуществлена топографическая визуализация пато
логического образования под контролем УЗИ.
Органный кровоток по линии пересечения селезенки
прекращен с помощью высокочастотной абляции (ВЧА)
"Habib". Резекция селезенки выполнена с использовани
ем технологии разделения тканей с помощью двухпото
кового низкочастотного ультразвука (ДНЧУ) "Arobella
Medical LLC" (США). Принцип применения этой техноло
гии описан нами ранее [4].
Технически резекцию селезенки осуществляли путем
циркулярного прерывания органного кровотока с помо
щью ВЧА, патологическое образование удаляли по типу
резекции органа с помощью ДНЧУ.
Во время операции лигировали и клиппировали сосу
ды. После отсечения пораженной части селезенки (до
30% паренхимы) и снятия турникета осуществляли окон
чательный гемостаз раневой поверхности с помощью
аргоно—плазменной коагуляции.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. По данным УЗИ ОБП на 2—е сутки свободная жид
кость в брюшной полости не обнаружена. Дренажи уда
лены на 2—е сутки, пациент выписан на 7—е сутки. Ана
лиз крови: тромбоциты 221  109 в 1 л, гемоглобин 123
г/л, гематокрит 0,34, эритроциты 4,15  1012 в 1 л, АЧТВ
32,4 с.
Исследование удаленного препарата: на разрезе мак
роскопический вид новообразования не соответствовал
клиническому диагнозу гемангиомы. Гистологический
диагноз верифицирован в соответствии с pathology out
lines.com: склерозирующая ангиоматоидная нодулярная
трансформация селезенки [5]. Изучение срезов после со
ответствующей обработки подтвердило диагноз.
Пациент осмотрен через 1 мес. Состояние хорошее,
лабораторные показатели без патологических измене
ний. По данным МСКТ ОБП с внутривенным контрасти
рованием патологические образования не выявлены.
Таким образом, в приведенном клиническом наблю
дении продемонстрирована техническая возможность
резецировать селезенку при ее очаговом поражении пу
тем комбинированного применения ВЧА и ДНЧУ с мини
мальной кровопотерей. Склерозирующая ангиоматоид
ная нодулярная трансформация является редким неопу
холевым заболеванием селезенки, резекцию органа счи
таем методом выбора, что подтверждено результатами
других исследователей [6].
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НЕКРОЛОГ
УДК 617(092 Володось)

ПАМЯТИ
Николая Леонтьевича
ВОЛОДОСЯ
In memory of
Nikolay Leontyevich
VOLODOS
Медицинская общественность Украины понесла тя
желую утрату: 3 апреля 2016 года ушел из жизни выдаю
щийся хирург, профессор Николай Леонтьевич Воло
дось, проявивший себя как новатор, ученый, организа
тор. Его имя известно сердечно—сосудистым хирургам
всего мира как первооткрывателя нового направления
медицины — дистанционного эндопротезирования
аорты и сосудов с применением самофиксирующихся
протезов (стент—графтинг).
Родился Николай Леонтьевич в Белоруссии, в селе
Кокощицы Слонимского района Гродненской области
15 мая 1934 года. Родители — Леонтий Кондратьевич и
Анна Поликарповна — занимались сельским хозяйст
вом, воспитали трех сыновей — в последующем специа
листа сельского хозяйства, врача—хирурга и оперного
певца. В детстве сыновья познали все тяготы военных и
послевоенных лет.
По окончании средней школы в 1952 г. Н. Л. Володось
поступил в Одесский медицинский институт имени Н. И.
Пирогова, который окончил с отличием в 1958 г. Учебу в
институте он совмещал с работой на станции скорой
помощи вначале санитаром, затем — фельдшером.
Получив направление в Луганскую область, с 1958 по
1961 г. работал врачом—ординатором хирургического
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отделения Горской больницы, с 1961 по 1962 г. — заведо
вал хирургическим отделением в г. Карбонит Луганской
области.
В 1962 г. Николай Леонтьевич переехал в Харьков, где
поступил в аспирантуру на кафедру торакальной хирур
гии Украинского института усовершенствования вра
чей, которую возглавлял профессор Александр Алексее
вич Шалимов.
Профессор А. А. Шалимов высоко ценил своего уче
ника, его глубокие теоретические знания, хирургичес
кие навыки, невероятную целеустремленность при до
стижении поставленных задач, организаторские спо
собности, высокие человеческие качества. По оконча
нии аспирантуры в 1965 г. Н. Л. Володось получил пред
ложение от директора вновь созданного Харьковского
института общей и неотложной хирургии профессора
А. А. Шалимова возглавить первое в Украине специали
зированное отделение сосудистой хирургии.
В 1970 г. Н. Л. Володось перешел в Украинский инсти
тут усовершенствования врачей на должность ассистен
та кафедры торакоабдоминальной хирургии. Клиничес
кой базой кафедры была клиника Института, где Нико
лай Леонтьевич продолжал заниматься сосудистой хи
рургией. В 1972 г. он вновь возглавил в Институте отде
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ление неотложной хирургии сосудов на 60 коек, где по
стоянно внедрял в практику передовой опыт ведущих
специализированных клиник страны.
В те годы научным направлением работы отделения
была проблема диагностики и лечения пациентов с ост
рыми сосудистыми заболеваниями, к решению которой
Николай Леонтьевич привлек патоморфологов, рентге
нологов, врачей смежных специальностей.
В 1972 г. впервые в Харькове Н. Л. Володось внедрил в
практику методы селективной коронарографии и аор
токоронарного шунтирования (1974 г.) у пациентов при
тяжелом течении ишемической болезни сердца. Из 11
впервые оперированных больных умер один, что для тех
лет было отличным результатом, в клиниках Союза, Ев
ропы и США летальность достигала 20%.
В 1977 г. Н. Л. Володось впервые в Харькове и в стране
успешно оперировал больную по поводу травматичес
кого разрыва грудной части аорты. Тогда же впервые в
стране он выполнил реимплантацию верхней конечно
сти.
В середине 70—х годов проверить работу сосудисто
го отделения приехал из Москвы профессор И. А. Бели
ченко. Ознакомившись с объемом выполнявшейся кли
нической и научной работы, он не мог скрыть удивле
ния: как "на периферии в Харькове" 5—6 энтузиастам
под руководством Н. Л. Володося удалось работать на
уровне, сопоставимом со столичными клиниками, о чем
он доложил на Всесоюзной конференции по организа
ции помощи пациентам при сосудистых заболеваниях.
В 1979 г. также высоко оценил работу отделения акаде
мик А. В. Покровский.
Отделению был присвоен статус межобластного со
судистого центра для Харьковской, Полтавской, Сум
ской и Белгородской областей.
Н. Л. Володось продолжал совершенствовать мастер
ство, систематически знакомился с новыми технология
ми в ведущих клиниках Москвы, Вильнюса, Каунаса, при
лагал усилия к внедрению нововведений в практику ра
боты отделения.
В 1985 г. Н. Л. Володось впервые в мире в клинических
условиях выполнил успешное дистанционное эндопро
тезирование подвздошной артерии. В 1987 г. впервые в
мире выполнил чрезбедренное дистанционное эндо
протезирование грудной части аорты. В связи с этим в
Институте в составе сосудистого отделения была созда
на лаборатория, сотрудники которой — инженеры, кон
структоры, биологи — работали над совершенствовани
ем эндопротезов и технологии их применения.
Н. Л. Володось был участником многих международ
ных конгрессов, съездов, где выступал с сообщениями о
результатах клинической и научной деятельности.
С Харьковским НИИ общей и неотложной хирургии
Н. Л. Володось был связан с 1965 по декабрь 2001 г., ког
да он перешел на должность директора Харьковского
центра сердечно—сосудистой хирургии.

За годы работы в Институте Н. Л. Володось:
— защитил в 1971 г. кандидатскую диссертацию "Ко
ронарная ангиография, хирургические методы улучше
ния кровоснабжения миокарда и их оценка методом ги
сторентгенографии"; в 1987 г. — докторскую диссерта
цию "Реконструктивная хирургия острых тромбозов
аорты и магистральных артерий конечностей";
— в 1990 г. по решению ВАК СССР получил звание
старшего научного сотрудника;
— в 1992 г. присвоено звание профессора;
— был автором более 200 печатных работ, среди них
монографии "Радиальная зигзагообразная пружина, са
мофиксирующийся синтетический протез для дистан
ционного эндопротезирования кровеносных сосудов"
(1987); "Новый метод лечения аневризмы грудной и
брюшной аорты и лечение артерий с помощью само
фиксирующегося синтетического протеза" (1992);
— защитил 32 авторских свидетельства и патента,
среди них "Протез кровеносного сосуда" (1984), "Уст
ройство для установки протеза в кровеносном сосуде"
(1984), "Способ дистанционного эндопротезирования
аневризм брюшной аорты бифуркационным протезом"
(1996).
Приоритеты:
— впервые в мире выполнена операция эндопротези
рования на подвздошной артерии, грудной и брюшной
частях аорты;
— изучены вопросы дистанционного эндопротези
рования аорты и магистральных артерий с применени
ем самофиксирующихся синтетических эндопротезов;
— разработаны оригинальные самофиксирующиеся
синтетические эндопротезы сосудов, набор инструмен
тов для дистанционного эндопротезирования, техноло
гия интраоперационного эндопротезирования брюш
ной части аорты;
— хирургическое лечение ишемической болезни
сердца. Реконструктивные операции на грудной и
брюшной частях аорты, магистральных артериях и ве
нах конечностей при хронических и острых сосудистых
заболеваниях;
— вопросы регионарного и общего тромболизиса
при острых заболеваниях, а также эмболии легочной ар
терии.
Н. Л. Володось был членом Ассоциации сердечно—
сосудистых хирургов Украины, России, Международно
го товарищества специалистов по эндоваскулярным
технологиям.
Награжден орденами "Трудового Красного знамени",
"Знак Почета", Грамотой Президиума Верховного Совета
Украины, знаком "Отличник здравоохранения СССР".
За годы работы в Институте общей и неотложной хи
рургии Н. Л. Володось воспитал целое поколение сердеч
но—сосудистых хирургов, которые работают в Институ
те и других лечебных учреждениях Харькова и Украины,
был научным руководителем диссертационных работ.

Память о Николае Леонтьевиче ВОЛОДОСЕ
навсегда сохранится в сердцах его учеников и единомышленников
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