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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616—089.819—089.12

ТРАНСАНАЛЬНА МІНІІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ (TAMIS):
ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
О. Ю. Усенко, О. С. Тивончук, М. І. Баюра
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

ТRANSANAL MINIINVASIVE SURGERY (TAMIS):
FIRST EXPERIENCE OF APPLICATION
О. Yu.Usenko, О. S. Тyvonchuk, М. І. Bayura
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
теперішній час єдиної дум
ки щодо оптимального мето
ду хірургічного лікування пе
редракових станів та ранньої
стадії РПК немає. За даними літера
тури, радикальна резекція ПК з при
леглими лімфатичними вузлами за
безпечує найменшу частоту реци
дивів. Локальна ексцизія — це менш
агресивний підхід, що дозволяє
уникнути потенційних ускладнень
(сепсис, неспроможність швів, труд
нощі з сечовипусканням, необхід
ність існування постійної стоми то
що), притаманних радикальній ре
зекції ПК.
TAMIS є сучасною адаптованою
мініінвазивною методикою вико
нання трансанальних оперативних
втручань. Для використання методу
необхідне стандартне лапароско
пічне обладнання та єдиний порт,
що робить його доступною альтер
нативою як класичним трансаналь
ним втручанням, так і трансанальній
ендоскопічній мікрохірургії (ТЕМ).
Основною вимогою до TAMIS є без
печність та ефективність технології.

У

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Французький хірург J. Lisfranc у 1830
р. вперше описав 9 хворих, оперова
них з приводу пухлин прямої кишки
з використанням промежинно—
трансанального доступу [1]. Ос
таннім часом впроваджуються у

hirurgiya.com.ua

Pеферат
Захворюваність на рак прямої кишки (РПК) в Україні становить 38 на 100 тис насе'
лення. Виділяють два основні напрямки хірургічного лікування передракових
станів та ранньої стадії РПК: радикальна резекція прямої кишки (ПК) та локальна
трансанальна ексцизія зони ураження. З впровадженням єдиного порта (Single —
порт) в лапароскопічній хірургії з'явилась альтернатива трансанальної резекції но'
воутворень ПК — трансанальна мінімально інвазивна хірургія з використанням
єдиного порта (Transanal Minimally Invasive Surgery with Single—port — TAMIS). У
клініці метод TAMIS застосований у 3 пацієнтів з приводу аденоматозних поліпів
ПК. Оперативне втручання здійснене в обсязі трансанального відеоендоскопічно'
го видалення ворсинчастої пухлини ПК. Перший досвід використання TAMIS
свідчить про ефективність методу, відносно невисоку вартість, низький ризик ус'
кладнень. Використання цієї адаптованої техніки сприятиме покращенню резуль'
татів лікування новоутворень ПК.
Ключові слова: новоутворення прямої кишки; хірургічне лікування; трансанальна
мініінвазивна хірургія (TAMIS); singlе — порт.

Abstract
Incidence of cancer recti (CR)in Ukraine constitutes 38 in 100 thousands of population.
There are two main trends in surgical treatment of precancerous states and early stage
CR: radical rectal resection and local transanal excision of the affection zone. After a
single—port procedure introduction into laparoscopic surgery the alternative method of
rectal tumors resection have had evolved — a transanal minimally invasive surgery with
single—port (TAMIS). In the clinic the TAMIS procedure was applied in 3 patients for
adenomatous rectal polyps. Оperative intervention was done using transanal videoen'
doscopic excision of villous rectal tumor. First experience of application of TAMIS wit'
nessed the method efficacy, its relatively low cost and low risk of complications occur'
rence. Application of this adopted procedure contributes for improvement of the treat'
ment results in rectal tumors.
Кeywords: rectal tumors; surgical treatment; transanal miniinvasive surgery (TAMIS);
singlе—port.

практику трансанальні методи, які
почав використовувати A. Parks у
Лондоні у 50—х роках минулого
сторіччя [2]. Сьогодні поширена
ТЕМ, яку на початку 80—х років за
стосовував німецький хірург G.
Buess у співпраці з медичною ком
панією Richard Wolf [3]. ТЕМ — метод

для місцевого висічення новоутво
рень з використанням бінокулярної
збільшувальної системи. Його вико
ристання дозволяє отримати три
вимірне збільшене зображення та
застосувати освітлення в порожнині
ПК, що забезпечує відмінне бачення
операційного поля та дозволяє
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хірургу надзвичайно точно видаля
ти ректальні новоутворення, в тому
числі здійснювати ексцизію стінки
ПК на всю її товщину (рис. 1).
Спочатку показанням до викорис
тання ТЕМ було видалення великих
поліпів ПК поза досяжності стан
дартного трансанального доступу.
Сьогодні його використовують від
ексцизії неоперабельних поліпів до
видалення РПК на ранніх етапах, не
залежно від попереднього прове
дення ад'ювантної хіміопроменевої
терапії [4]. Інші галузі застосування
— це втручання з приводу стрикту
ри анастомозу та лікування нориць
ПК. Основними перевагами методу
ТЕМ є: краща візуалізація операцій
ного поля, мала травматичність,
зменшення імовірності фрагмен
тації пухлини для уникнення по
дальшої дисемінації її тканин. Ос
новними недоліками є: висока вар
тість обладнання та хірургічних
інструментів за обмежених пока
зань, необхідність участі підготовле
ного досвідченого хірурга [5 — 7]. З
появою транслюмінальної ендоско
пічної хірургії через природні отво
ри (Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery — NOTES) та ТЕМ
у лапароскопічній хірургії з'явилась
нова альтернатива для проведення
трансанальної резекції новоутво
рень прямої кишки — TAMIS [8 — 10].
Метод TAMIS поєднує методику ТЕМ
з використанням інших інстру
ментів, що, як правило, застосову
ють у лапароскопічній хірургії. При
цьому виключається залежність роз
ташування хворого на операційно
му столі від локалізації пухлини, на
відміну від методики ТЕМ. Літо
томічне положення (lithotomy posi
tion) придатне для резекції біль
шості пухлин, включаючи навіть
пухлини, локалізовані на передній
стінці ПК [8, 9, 11].
Відбір пацієнтів є ключовим фак
тором при застосуванні методики
TAMIS. Визначені суворі критерії для
відбору хворих. Необхідне прове
дення ендоректального ультразву
кового дослідження (ЕУЗД) в поєд
нанні з магніторезонансною томо
графією (МРТ), що дозволяє отри
мати інформацію про ступінь інвазії
стінки ПК (Т—етап) та ураження
регіонарних лімфатичних судин

Рис. 1.
Інструменти для виконання
оперативного втручання
за методикою ТЕМ,
розроблені G. Buess у співпраці
з медичною компанією Richard Wolf.

(N—етап). Тільки за відсутності ура
ження лімфатичних вузлів, а також
локалізації пухлини в межах стінки
ПК, її діаметра не більше 3 см (за на
явності злоякісного новоутворення)
можливе застосування локальної ек
сцизії.
Передопераційне обстеження
має включати: пальцеве ректальне
дослідження, колоноскопію, ректо
скопію з проведенням біопсії та по
дальшого гістологічного досліджен
ня, вимірювання відстані від
відхідника до зони ураження, обчис
лення колового положення новоу
творення; ЕУЗД, МРТ органів малого
таза, комп'ютерну томографію
(18F—FDG PET—CT).
Показання до застосування
TAMIS, рекомендовані Американсь
ким товариством колоректальної
хірургії (ASCRS) [12].
1. Розмір новоутворення до 3 см.
2. Мобільність новоутворення.
3. Поліпоподібна будова.
4. Локалізація в межах стінки
кишки (Т1N0).
5. Обмеження екстраперитоне
альною зоною ПК.
6. Займає менше 40% просвіту
кишки.
7. Висока або помірна дифе
ренціація.
8. Відсутність лімфоваскулярної
інвазії.
Протипоказання до ТЕМ/ТАМІS
такі [13, 14].
Ураження регіонарних лімфа
тичних вузлів.
Віддалені метастази.
Виразкована пухлина.
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Велика пухлина, що проростає
м’язову оболонку (через високий
ризик лімфогенної дисемінації).
Низькодиференційована пухли
на.
Лімфоваскулярна інвазія.
Найбільш частим показанням до
використання цього методу є адено
ми, локалізовані в ПК та дистальній
частині сигмоподібної ободової
кишки. Дрібні аденоми, без доказів
високого рівня дисплазії, можуть бу
ти видалені шляхом часткової (під
слизової) ексцизії. Більші аденоми
або за високого рівня дисплазії та ті,
що містять інвазивні канцерома
тозні локуси, видаляють на всю тов
щу стінки ПК з краєм резекції 10 мм.
За даними досліджень, відзначена
низька частота рецидивів при ліку
ванні ректальних аденом з викорис
танням ТЕМ/TAMIS — у середньому
5,6% [14 — 16]. Результати дослід
жень свідчать про можливість вико
ристання методу при лікуванні зло
якісних новоутворень ПК на ранніх
стадіях [17, 18]. Для лікування новоу
творень ПК T2, T3 застосовувати
ТAMIS не рекомендують. Викорис
тання ТAMIS як паліативного методу
з приводу новоутворень ПК за наяв
ності канцерогенної дисемінації,
неможливості виконання більш ра
дикальної операції є прийнятним
[19, 20].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Наводимо клінічне спостережен
ня. Хвора Б., 46 років, госпіталізова
на у клініку з діагнозом: ворсинчаста
пухлина ПК. Скаржилася на здуття
живота, біль у ПК. Проведене обсте
ження з використанням лаборатор
них та інструментальних методів:
загальний аналіз крові та сечі, біохі
мічний аналіз крові (загальний бі
лок, білірубін, амілаза, креатинін,
глюкоза, сечовина, електроліти), ко
агулограма, ЕКГ, УЗД органів черев
ної порожнини та малого таза, коло
носкопія з біопсією, ЕУЗД. За даними
колонофіброскопії, на відстані 10 см
від гребінчастої лінії виявлене полі
поподібне часткове утворення на
широкій ніжці, діаметром 6 см, кон
тактно легко раниме. Висновок гіс
тологічного дослідження: аденома
тозний поліп ПК. За даними ЕУЗД
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проростання м'язової оболонки не
виявлене.
Після отримання згоди пацієнт
ки виконане оперативне втручання:
трансанальне відеоендоскопічне
видалення ворсинчастої пухлини
ПК. Підготовка до оперативного
втручання включала очищення ки
шечнику, профілактичну антибіоти
котерапію. Оперативне втручання
здійснене під загальною анестезією.
Технічно можливе виконання 2 ме
тодів: мукозектомії, що включає ви
далення слизової оболонки, в тому
числі ураження внутрішнього коло
вого шару м'язової оболонки, або
тотальної ексцизії стінки на всю її
товщу. Пацієнтка розташована у по
ложенні лежачи на животі, в позиції
"складаного ножа", оскільки новоу
творення локалізувалось на перед
ній стінці ПК. Після обробляння
операційного поля до ПК з викорис
танням люмбриканту введений
Single—порт. Використовували квад
ромонопорт з двома входами діаме
тром по 10 мм і двома по 5 мм (рис.
2). Інсуфляцію СО2 здійснювали до
середнього тиску 12 — 15 мм рт. ст.
Через верхній отвір діаметром 10
мм вводили камеру, через нижній
отвір діаметром 5 мм — лапаро
скопічний затискач, через третій та
четвертий отвори, залежно від хі
рургічної потреби, можливе введен
ня гачка, ножиць або затискача. На
відстані 8 — 10 см від зовнішнього
краю каналу відхідника виявлений
ворсинчастий поліп діаметром 5 см
на широкій ніжці. Поле ексцизії виз
начали коагуляційними мітками, що
насікали за допомогою високочас
тотного ножа. Ширина відступу від
пухлини під час здійснення ексцизії
має становити: навколо добро
якісної пухлини — 5 мм, навколо
злоякісної — 10 мм. Виділяли пухли
ну та видаляли її за допомогою ульт
развукових ножиць разом зі стінкою
ПК, відступивши 5 мм від краю.
Поліп виведений назовні. Дефект
слизової оболонки зашитий за до

Рис. 2.
Singl ' port (квадромонопорт)
для виконання трансанального
оперативного втручання
за методикою TAMIS.

помогою апарата Endo Stitch (3/0).
За умови повної резекції стінки ПК
дефект зашивали монофіламент
ною ниткою полідіоксанону (ПДС
3/0). Шов слід накладати у попереч
ному напрямку для уникнення сте
нозу. Також можливе застосування
кліпси на кінцях шовного матеріалу,
що усуває необхідність зав'язування
вузла в просвіті кишки. Здійснювали
гемостаз. Висновок гістологічного
дослідження після операції: адено
матозний поліп без ураження м'язо
вої оболонки.
З грудня 2015 р. у відділі спосіб
TAMIS застосований у 3 пацієнтів.
Після операції їх стан стабільний,
ускладнень не було. Хворі виписані у
задовільному стані для подальшого
амбулаторного лікування за місцем
проживання. Проведена контрольна
ректороманоскопія через 3 міс, оз
наки рецидиву не виявлені.
У порівнянні з класичними мето
дами трансанальна мініінвазивна
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хірургія значною мірою розширила
просторовий діапазон трансаналь
них процедур внаслідок викорис
тання оптичних та ендоскопічних
інструментів, що дозволило досяга
ти будь—якої частини ПК, раніше
недоступних при використанні
трансанального підходу. Методики
ТЕМ/TAMIS є безпечною альтерна
тивою за неможливості виконання
колоноскопічної або стандартної
трансанальної резекції ПК. TAMIS —
не перша модифікація методу ТЕМ,
відомий метод Тransanal Еndoscopic
Оperation (TEO), за якого викорис
товують 2D оптичну систему, на
відміну від тривимірної — при ТЕМ
[21]. Технічні обмеження TAMIS зу
мовлені використанням різного ти
пу енергії, внаслідок чого можливе
утворення диму, що деякою мірою
може обмежувати візуалізацію. Та
кож при мобілізації інструментів
можлива часткова втрата пневмо
ректуму. Видимість в порожнині ПК,
як правило, відмінна. TAMIS у порів
нянні з ТЕМ не забезпечує доступ до
утворень, розташованих вище у ПК
(відповідно 15 — 20 і 18 — 25 см). За
даними літератури, оперативне
втручання з використанням методу
TAMIS виконане більш ніж у 70 хво
рих. Результати щодо частоти реци
дивів та післяопераційних усклад
нень аналогічні таким при викорис
танні методики ТЕМ. Перший клі
нічний досвід використання мето
дики TAMIS в умовах клініки свід
чить, що метод прийнятний через
відносно невелику вартість, низький
ризик ускладнень, достатню ефек
тивність.
Метод TAMIS як нова адаптація
методу ТЕМ дозволяє безпечно ви
конувати оперативні втручання з за
довільними результатами. Перева
гою TAMIS є його мініінвазивність за
відносно низької вартості та корот
ша крива навчання. Впровадження
методики сприятиме покращенню
результатів лікування хворих з при
воду новоутворень ПК.
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БЕЗПОСЕРЕДНІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ
КОМБІНОВАНОЇ ГАСТРЕКТОМІЇ З ПРИВОДУ
МІСЦЕВО—ПОШИРЕНОГО РАКУ ШЛУНКА
Ю. Ю. Олійник
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

IMMEDIATE AND LATE RESULTS OF THE COMBINED
GASTRECTOMY PERFORMANCE FOR LOCALLY—SPREAD
GASTRIC CANCER
Yu.Yu.Oliynyk
Lviv National Medical University named after Danylo Galytskyi

Р

ак шлунка (РШ) посідає сьоме
місце у світі за захворю
ваністю і є третьою за зна
чущістю причиною смерті від
злоякісних новоутворень (ЗН) [1].
Незважаючи на деяке зниження за
хворюваності в усьому світі, висо
кою є смертність від РШ — щороку
понад 10% в структурі усіх ЗН, майже
у 30% хворих встановлюють пер
винну інвалідність [1, 2]. Навіть у роз
винених західних країнах більш ніж
у 80% пацієнтів РШ первинно діаг
ностують як поширений, що потре
бує застосування диференційованої
лікувальної тактики [3, 4]. Найваж
ливішим компонентом лікування
МПРШ є хірургічне втручання, що
передбачає максимально повну ре
зекцію пухлини (R0) з негативними
макро— і мікроскопічними краями,
є єдино надійним ефективним мето
дом лікування і важливим прогнос
тичним чинником. З цією метою за
стосовують комбіновані операції,
тобто, такі втручання, за яких основ
ну резекційну операцію на шлунку
доповнюють мультиорганною ре
зекцією інших органів, уражених
пухлиною, і адекватною за обсягом
лімфаденектомією [5]. КГЕ з D2—
лімфаденектомією посідає провідне
місце серед КОВ з приводу РШ. Як
безпосередні, так і віддалені резуль
тати цих операцій суттєво різняться
від таких без додаткової органної
резекції, це, з одного боку, збільшен
ня частоти ранніх післяоперацій
них ускладнень та летальності, не
втішні віддалені наслідки їх застосу
вання [3, 5], у той же час інші дослід
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Реферат
Проаналізовані безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої га'
стректомії (КГЕ) у 719 хворих з приводу місцево—поширеного (МП) раку шлунка
(РШ). Додаткова резекція суміжних органів виконана у 165 спостереженнях. У
ранньому післяопераційному періоді ускладнення виникли у 116 (16,1%) хворих, в
тому числі хірургічні — у 77,7%, нехірургічні — у 22,3%. Летальність у строки до 30
днів становила 11,1%. Тривалість життя хворих після операції у середньому (22,9
± 1,67) міс, медіана 9,3 міс; показники 3— і 5—річного виживання — відповідно
(18,9 ± 1,72) і (12,9 ± 1,51)%. При порівнянні показників виживання після КГЕ і
комбінованої субтотальної дистальної резекції шлунка (СДРШ) встановлено
суттєву різницю на користь СДРШ. Отримані результати свідчили про доцільність
виконання комбінованих оперативних втручань (КОВ), що розширили можливості
радикального лікування хворих з приводу МПРШ.
Ключові слова: місцево—поширений рак шлунка; комбінована гастректомія; ре'
зультати лікування.

Abstract
Immediate and late results of the combined gastrectomy (CG) performance in 719
patients, suffering locally—spread gastric cancer (LSGC), were analyzed. Additional
resection of adjacent оrgans was performed in 165 observations. In early postoperative
period complications in 116 (16.1%) patients have had occurred, including surgical
complications — in 77.7%, and nonsurgical — in 22.3%. Lethality in 30 postoperative
days have constituted 11.1%. Тhe patients' postoperative life time was at average (22.9
± 1.67) mo, mediana— 9.3 mo; indices of 3—year and 5—year survival — (18.9 ± 1.72)
and (12.9 ± 1.51)%,accordingly. Essential difference in favor of subtotal distal gastric
resection was established, basing on comparison data between this procedure and CG.
The data obtained witnessed the expediency of combined operative interventions, what
have had widened possibilities of the patients' radical treatment for LSGC.
Кeywords: locally—spread gastric cancer; combined gastrectomy; results of treat'
ment.

ники вказують на прогрес щодо по
казників виживання хворих [6, 7]. Це
зумовило необхідність проведення
власного аналізу результатів КГЕ у
хворих з приводу МПРШ з метою
пошуку шляхів їх оптимізації.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
КГЕ з приводу МПРШ виконана у
719 (64,5%) хворих, в тому числі 529
(73,6%) чоловіків і 190 (26,4%) жінок,
співвідношення чоловіків і жінок 2,8

: 1. Вік хворих від 22 до 83 років, у се
редньому — (60,0 ± 0,36) року.
У 364 (50,6%) пацієнтів застосо
ваний лапаротомний, у 355 (49,4%)
— комбінований торакоабдоміналь
ний доступ. Додаткова резекція од
ного з суміжних органів виконана у
165 спостереженнях. Найчастіше
здійснювали резекцію стравоходу —
у 411 (35,3%) спостереженнях, рідше
—селезінки — у 333 (28,6%), під
шлункової залози — у 175 (15,0%),
брижі поперечної ободової кишки
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— у 71 (6,1%), діафрагми — у 53
(4,5%), печінки — у 50 (4,3%), ободо
вої кишки — у 34 (2,9%).
З метою передопераційної підго
товки хворим здійснювали заходи
для забезпечення нормалізації
функцій серцево—судинної, дихаль
ної, видільної та кровотворної сис
тем, корекції метаболічних розладів.
Усі цифрові дані введені у ліцен
зовану програму для статистичного
аналізу SPSS 13.0 для Windows (ста
тистичний пакет для соціальних на
ук, Inc Brooklyn, NY; ABD для
Windows). Параметри, що впливали
на показники виживання, обчислю
вали з використанням методу Ка
плана—Мейєра, за критеріями log
rank і χ2— тесту. Статистично значу
щим результат вважали за p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У ранньому післяопераційному
періоді у 116 (16,1%) хворих діагно
стовані 188 ускладнень, переважно
(131) у чоловіків — 88 (69,7%), мен
ше (57) — у жінок — 28 (30,3%). Хоча
за кількістю ускладнень переважали
чоловіки, їх частота у чоловіків і жі
нок різнилася недостовірно (p<0,5).
У середньому в одного пацієнта ви
являли 1,62 ускладнення, в тому чис
лі у чоловіків — 1,49, у жінок — 2,04.
У структурі післяопераційних ус
кладнень переважали хірургічні — у
146 (77,7%) спостереженнях, нехі
рургічні виникли у 42 (22,3%) [8, 9]. З
хірургічних ускладнень перше місце
посідали гнійно—септичні, зокрема,
післяопераційний перитоніт — у 43
(22,9%) спостереженнях, внутріш
ньочеревний абсцес — у 25 (13,3%),
неспроможність швів езофагоенте
роанастомозу — у 22 (11,7%), емпіє
ма плеври — у 9 (4,8%). Крім того, ва
гомими ускладненнями були непро
хідність кишечнику — у 10 (5,3%)
спостереженнях, післяопераційний
гострий панкреатит — у 6 (3,2%). З
нехірургічних ускладнень тромбо

емболія легеневої артерії виникла у
5 (2,7%) спостереженнях, легеневі —
в 11 (5,9%), серцеві — у 17 (9,0%),
гостре порушення кровообігу голо
вного мозку — в 1 (0,5%), ДВЗ—синд
ром — в 1 (0,5%).
У 60 пацієнтів з ускладненнями
застосований комбінований тора
коабдомінальний доступ, у 56 — ла
паротомні доступи, проте, зв'язок
між цими факторними ознаками не
встановлений (р>0,05, χ2=0,276).
Більшість пацієнтів були старшого
віку, у них діагностовані різні су
путні захворювання на тлі МПРШ.
Періопераційне ведення таких хво
рих потребувало використання су
часних медикаментозних засобів,
зокрема, антибактеріальних препа
ратів широкого спектру дії та засо
бів знеболювання, дезінтоксикацій
ної терапії, введення низькомолеку
лярних гепаринів [3, 4, 7].
Після КОВ померли 99 хворих, в
тому числі 73 чоловіка і 36 жінок;
після КГЕ померли 80, з них 57 чо
ловіків і 23 жінки. Летальність стано
вила 11,1%. Найбільш частою причи
ною летальності були гостра серце
во—судинна недостатність — у 17
(21,3%) спостереженнях і післяопе
раційний перитоніт — у 16 (20%), а
також неспроможність швів езофа
гоентероанастомозу — у 14 (17,5%),
внутрішньочеревний абсцес і тром
боемболія легеневої артерії — по 5
(6,25%), поліорганна недостатність
— у 4 (5%), внутрішньочеревна кро
вотеча — у 3 (3,75%), непрохідність
кишечнику і медіастиніт — по 2
(2,5%) [8].
Віддалені результати КГЕ про
аналізовані у 540 хворих. Тривалість
життя після операції становила у се
редньому (22,9 ± 1,67) міс (p<
0,0001), медіана — 9,3 міс, в тому
числі у чоловіків — відповідно (23,3
± 2,05) міс (p<0,0001) і 8,9 міс, у жі
нок — (22,3 ± 2,75) міс (p<0,0001) і
11,5 міс. Суттєвої різниці середньої
тривалості життя чоловіків і жінок,
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яким виконано КГЕ, не було (p>0,1)
[5, 9].
Показники 3— і 5—річного ви
живання становили відповідно (18,9
± 1,72) і (12,9 ± 1,51)%, в тому числі у
чоловіків — (20,0 ± 2,05) і (13,1 ±
1,78)%, у жінок — (16,3 ± 3,13) і (12,5
± 2,83)%. Незважаючи на певні
відмінності показників виживання
на користь чоловіків, різниця між
ними статистично недостовірна (p=
0,509).
Різниця показників загального
3— і 5—річного виживання хворих,
яким виконано КГЕ і СДРШ, статис
тично достовірна (p=0,017); після
виконання КГЕ і комбінованої суб
тотальної проксимальної резекції
шлунка — також статистично досто
вірна (p=0,026), особливо це вира
жено у строки від 50 до 250 міс, що
свідчило про доцільність виконання
таких оперативних втручань.
Протягом 3 років жили 68
(12,6%) хворих, 5 років — 40 (7,4%),
10 років — 14 (2,6%), натомість, за
даними літератури [3, 4, 6], паліатив
ні втручання, а також альтернативні
методи лікування таких хворих (хі
міопроменева терапія, симптома
тичні) не здатні суттєво покращити
перспективи їх виживання.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ
КИШКИ, УСКЛАДНЕНОЇ КРОВОТЕЧЕЮ
М. В. Трофімов, В. П.Кришень
Дніпропетровська медична академія МОЗ України

SURGICAL TREATMENT OF DUODENAL ULCER,
COMPLICATED BY HEMORRHAGE
М. V. Тrofimov, V. P. Kryshehn
Dnipropetrovsk Medical Academy
ікування виразкової крово
течі з верхніх відділів травно
го каналу є важливою меди
ко—соціальною проблемою
сучасної охорони здоров'я. В Україні
її частота збільшилася на 40%, щоро
ку кількість хворих збільшується на
40 — 50 тис, післяопераційна ле
тальність становить 7 — 30%, особ
ливо хворих похилого й старечого
віку [1, 2].
Мета дослідження: розробка спо
собу оперативного лікування вираз
ки дванадцятипалої кишки (ДПК),
ускладненої кровотечею, у хворих
похилого й старечого віку.

Л

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 2755 хворих, госпіталізова
них у невідкладному порядку до
спеціалізованого відділення гострої
шлунково—кишкової
кровотечі
Клінічного об'єднання швидкої ме
дичної допомоги. Виразка шлунка
виявлена у 890 (32,3%) хворих, ви
разка ДПК — у 1813 (65,8%), поєдна
на виразка шлунка і ДПК — у 52
(1,9%). У дослідження включені 572
(20,8%) хворих, яких лікували за
оновленою діагностично—лікуваль
ною схемою (основна група). У 2183
пацієнтів (група порівняння) прове
дений ретроспективний аналіз істо
рій хвороби за період 2007 — 2011
рр. Чоловіків було 1822 (66,1%), жі
нок — 933 (33,9%). Вік хворих від 18
до 97 років, у середньому 56,8 року.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Своєчасне оперативне втручан
ня є єдиним надійним лікувальним

Реферат
Проведений ретельний статистичний аналіз результатів лікування хворих з приво'
ду виразкової гастродуоденальної кровотечі в Центрі шлунково—кишкової крово'
течі. Застосування операції екстеріторизації виразки ДПК, ускладненої кровоте'
чею, за оригінальною методикою з подвійним вколом і виколом голки по обидва
боки виразкового дефекту забезпечило механічне стискання судин періульцероз'
ної ділянки та ефективне виведення виразки за контур травного каналу. Це спри'
яло покращенню результатів лікування хворих.
Ключові слова: виразка дванадцятипалої кишки; гастродуоденальна кровотеча;
хірургічне лікування; екстеріоризація.

Abstract
Detailed statistic alanalysis of the treatment results in patients, who have had suffered
gastroduodenal ulcer hemorrhage, in The Gastro—Intestinal Hemorrhage Centre, was
performed. Application of exteriorization procedure, using original method of double
sticking and out sticking of the needle bilaterally from ulcerative defect, for duodenal
ulcer, complicated by hemorrhage, have had guaranteed mechanical squeezing of the
periulcer zone vessels and effective removal of the ulcer out side the gut lumen. This
have had promoted improvement of the patients' treatment results.
Кeywords: duodenal ulcer; gastroduodenal hemorrhage; surgical treatment; еxterior'
ization.

заходом, що забезпечує стійкий ге
мостаз. Встановлено зменшення за
гальної частоти виконання опера
цій у хворих з приводу виразки
верхніх відділів травного каналу, ус
кладненої кровотечею, в групі порів
няння з 46 (10%) — у 2007 р. до 30
(6,6%) — у 2011 р. Особливо ця тен
денція виражена у хворих при ви
разці шлунка: 23 (16,1%) — у 2007 р.,
17 (10,1%) — у 2011 р.
Незадовільно високою була час
тота виконання паліативного втру
чання (прошивання виразки, що
кровоточить), у 2009 р. — у 13
(81,3%) хворих. Сталою була частота
здійснення радикальної операції
(резекції шлунка за Більрот—І та
Більрот—ІІ, резекції 2/3 шлунка, суб
тотальної резекції шлунка) — у 6
(26%) хворих — у 2007 р., у 4 (23,6%)
— у 2011 р. Частота виконання орга
нощадних операцій (висічення ви
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разки, антрумрезекція, антрумек
томія, клиноподібна резекція шлун
ка) збільшилася в останні роки до
29,5%, проте, цього замало. Під час
виконання оперативного втручання
у хворих основної групи перевагу
віддавали органощадним операціям:
висіченню виразки, екстеріоризації
або антрумектомії в поєднанні з ва
готомією — у 28 (58,3%) пацієнтів,
резекційні втручання виконані у 20
(41,7%) з приводу виразки ДПК, ус
кладненої кровотечею. Найбільш ча
сто операції здійснювали за трива
лості передопераційного періоду 2
— 5 діб — у 20 (41,6%) хворих, у 16
(80%) з них — втручання резекцій
ного типу, які можна вважати від
строченими або ранньо плановими,
після стабілізації стану хворого
(r=0,8). У більш ранні строки після
госпіталізації хворого виконували
органощадні втручання.
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У хворих основної групи залеж
но від розміру дефекту застосовува
ли таку лікувальну тактику. При ви
разкових дефектах діаметром до 0,8
см досягали остаточного припинен
ня кровотечі лише консервативни
ми методами, на відміну від хворих
групи порівняння. При дефектах ді
аметром 0,8 — 1 см оперативне ліку
вання проведене у 4 (2,3%) хворих за
неможливості ендоскопічного при
пинення кровотечі. При збільшенні
розміру виразки збільшувалась опе
ративна активність: при дефектах
діаметром 5 см і більше оперативне
припинення кровотечі здійснене у
16 (20%) хворих (r=0,99).
Метою такої тактики було вико
нання резекційних втручань тільки
підготовленому пацієнтові, тому во
ни мають бути відтермінованими
або ранньо плановими, їх викону
ють лише за неможливості припи
нити кровотечу іншими методами.
При активній кровотечі струменем
(Forrest Ia) резекційні операції вико
нані у 4 (30,8%) хворих; за наявності
дефекту, вкритого згустком крові
(Forrest IIb) — у 6 (42,9%); за чіткої
візуалізації джерела кровотечі, ефек
тивності заходів місцевого ендоско
пічного гемостазу та профілактики
рецидиву кровотечі і можливості
адекватно підготувати хворого до
втручання виконували тільки ре
зекційні операції (див. таблицю).
При виразці ДПК, ускладненій
кровотечею, особливістю органо
щадної операції є здійснення дуоде
нопластики з метою відновлення
цілісності ДПК після висічення ви
разки з повним збереженням воро

збільшує тяжкість крововтрати й об
тяжує стан хворого. Радикальне опе
ративне втручання — резекція
шлунка або антрумрезекція — також
досить тривале, що небажано при
активній кровотечі у пацієнтів похи
лого й старечого віку з тяжкими су
путніми захворюваннями серцево—
судинної системи. Також під час ви
конання радикальної операції з при
воду гігантської виразки ДПК часто
виникають проблеми при накла
данні анастомозів в умовах рубце
во—змінених тканин — неспромож
ність швів гастродуоденоанастомо
зу (ГДА) — при резекції шлунка за
Більрот—І, неспроможність швів
кукси ДПК — при виконанні ре
зекційної операції з накладанням га
строентероанастомозу за Більрот—
ІІ.
Просте прошивання судини в дні
виразки, що кровоточить, без висі
чення країв виразки ускладнюється
виникненням рецидивної кровотечі
у 80% хворих, оскільки без радикаль
ного висічення виразкового субст
рату триває вплив на нього агресив
ного вмісту шлунка, що спричиняє
рецидив кровотечі. Виведення ви
разкового дефекту за контур трав
ного каналу без проведення заходів,
спрямованих на зменшення крово
наповнення навколовиразкової ді
лянки, зумовлює рецидив кровотечі.
Нами розроблений спосіб вико
нання гастродуоденопластики при
виразці ДПК, ускладненій кровоте
чею [5], застосування якого забезпе
чило зменшення тривалості опе
рації, виконання необхідної умови
органічного з'єднання тканин, адек

таря. Застосовують методику тубу
лярної дуоденопластики в модифі
кації М. М. Велігоцького, С. О. Мунтя
на, що передбачає виконання верх
ньої серединної лапаротомії, мобілі
зацію ДПК за Кохером, радикальне
висічення морфологічного субстра
ту виразки, додаткове поздовжнє
розсічення сфінктера воротаря і пе
редньої стінки антральної частини
шлунка, розсічення частини ДПК у
дистальному напрямку, зашивання
дефекту тканин у поздовжньому на
прямку, підшивання розсіченої
стінки шлунка до дефекту ДПК дво
рядними швами [3, 4].
Проте, ми вважаємо доцільним
обмежене застосування цього спо
собу за наявності виразки ДПК, ус
кладненої кровотечею. Обов'язко
вою умовою успішного виконання
наведеного способу є висока рухли
вість ДПК, що можливе лише за її
прецизійної мобілізації. Це дося
гається шляхом пересічення рубце
вих тяжів, які неминуче утворюють
ся за тривалого виразкового проце
су, що супроводжується вираженою
деформацією ДПК і значно збільшує
тривалість операції. Цей ресурс часу
досить обмежений не тільки за умо
ви активної кровотечі, а й за тимча
сового припинення кровотечі на тлі
великої крововтрати, обтяження
стану пацієнта тяжкими супутніми
захворюваннями, у пацієнтів похи
лого й старечого віку.
При застосуванні цього способу
велика вірогідність ушкодження ма
гістральних судин навколо ДПК (пе
редня верхня та задня верхня пан
креатикодуоденальні артерії), що
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ватне виведення виразкового дефек
ту за контур травного каналу, ефек
тивну профілактику рецидиву кро
вотечі.
Хворому за наявності ознак ак
тивної шлунково—кишкової крово
течі з верхніх відділів травного кана
лу в умовах операційної проводять
езофагогастродуоденоскопію, вста
новлюють наявність та локалізацію
виразкового дефекту слизової обо
лонки ДПК, визначають ступінь ен
доскопічного місцевого гемостазу
за Forrest, здійснюють місцевий ен
доскопічний гемостаз, за неефек
тивності якого виконують опера
тивне втручання. Здійснюють верх
ню серединну лапаротомію. Мобілі
зують ДПК за Кохером. Поздовжньо
розсікають ДПК в ділянці виразково
го інфільтрату.
При виявленні активної крово
течі (Forrest Ia) її припиняють шля
хом прошивання судини, що крово
точить. За відсутності активної кро
вотечі на момент проведення дуоде
нотомії (Forrest IIa, IIb) продовжу
ють розріз ДПК до воротарної час
тини шлунка. Здійснюють екстеріо
ризацію виразки з висіченням країв,
накладають косо—поздовжні шви з
подвійним вколом і виколом голки

по обидва боки виразкового дефек
ту з виведенням виразки за контур
травного каналу.
На дуоденотомну рану наклада
ють двохрядні шви в поперечному
напрямку для попередження її сте
нозу.
Застосування запропонованого
способу забезпечило зменшення
тривалості оперативного втручан
ня, органічне з'єднання тканин з
створенням м'язово—слизового за
хисного валу, що попереджує виник
нення неспроможності швів ГДА,
адекватне виведення виразкового
субстрату за контур травного кана
лу, при подвійному прошиванні
періульцерозної ділянки — ефектив
ну профілактику рецидиву крово
течі. Використання способу гастро
дуденопластики при виразці ДПК,
ускладненій кровотечею, дозволило
ефективно припинити кровотечу,
зменшити тривалість операції до
(49 ± 3,8) хв, що є принциповим за
умови невідкладного надання хірур
гічної допомоги. За запропонова
ною методикою оперовані 12 (50%)
хворих.

ВИСНОВКИ
1. При хірургічному лікуванні ви
разки ДПК, ускладненої кровотечею,
віддаємо перевагу здійсненню стан
дартних органощадних втручань:
ваготомії, пілоропластики з висічен
ням джерела кровотечі, також засто
совували оригінальну, запатентова
ну нами методику оперативного
лікування виразки з подвійним вко
лом та виколом голки по обидва бо
ки дефекту і формуванням надійно
го захисного м'язово—слизового ва
лу для виведення дна виразки за кон
тур травного каналу і дієвого попе
редження рецидиву кровотечі.
2. Використання способу екс
теріоризації виразки ДПК, ускладне
ної кровотечею, дозволило зменши
ти частоту виникнення рецидивної
кровотечі до 5,1% та тривалості ви
конання втручання — до (49,2 ± 2,3)
хв. Всі пацієнти живі.
3. Широке впровадження методів
місцевого ендоскопічного гемоста
зу, ендоскопічної профілактики ре
цидиву кровотечі, ендоскопічного
моніторингу в комплексі консерва
тивної терапії виразкової гастродуо
денальної кровотечі дозволило
зменшити частоту виконання опе
ративних втручань у 2,5 разу.
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ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПЕРФОРАЦИИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ
К. С. Долимов, А. Ш. Абдумажидов, З. З. Тухтамурод, А. М. Ашурметов,
М. Дж. Ахмедов, Х. М. Жафаров
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Узбекистан

TACTICS OF TREATMENT OF PERFORATIVE
GASTRODUODENAL ULCER
К. S. Dolimov, А. Sh. Аbdumazhidov, Z. Z. Тukhtamurod, А. М. Аshurmetov,
М. J. Аkhmedov, Kh. М. Zhafarov
Таshkent Pediatric Medical Institute, Republic of Uzbekistan
рободение ГДЯ является уг
рожающим жизни больного
осложнением.
Несмотря на четкие
симптомы и несложности диагнос
тики этого осложнения ГДЯ, при
крытая ее форма представляет опре
деленные трудности в диагностике.
В этом плане оправданы анализ и
обобщение наблюдений в целях
изучения особенностей клиничес
кого течения, возможностей ранней
диагностики, улучшения результа
тов лечения.
По данным литературы, прикры
тую перфорацию ГДЯ выявляют в 2,1
— 15% наблюдений перфоративных
язв, летальность, обусловленная по
здней операцией по поводу при
крытой перфорации, составляет 1,8
— 4% [1 — 3].
В клинике в течение 7 лет по по
воду перфоративной ГДЯ опериро
ваны 386 больных, из них у 24 (6,8%)
— обнаружена прикрытая перфора
ция язвы. Мужчин было 20, женщин
— 4, возраст больных от 20 до 78 лет.
Прикрытие перфоративного от
верстия обусловливает искажение
клинических симптомов в связи с
прекращением поступления содер
жимого желудка в брюшную по
лость, следовательно, больных на
правляют в клинику с другим диа
гнозом. Поскольку участковые вра
чи и бригады "скорой помощи" не
достаточно учитывают особеннос
ти клинического течения прикры
той перфорации ГДЯ, часто возни
кают диагностические ошибки. Так,
с диагнозом острого аппендицита
госпитализированы 8 больных, ост
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Реферат
Прикрытое прободение гастродуоденальной язвы (ГДЯ) представляет опреде'
ленные трудности в диагностике, что обусловливает искажение клинических
симптомов. Диагноз обычно устанавливают с опозданием. В клинике в течение 7
лет у 24 больных обнаружена прикрытая перфорация ГДЯ, что составило 6,8% об'
щего числа перфоративных язв. Пневмоперитонеум не устанавливали. После
пневмогастроскопии у 3 больных в брюшной полости обнаружен свободный газ,
они оперированы. При анализе динамики у остальных больных отмечено ухудше'
ние состояния, симптомы раздражения брюшины, что требовало выполнения
оперативного вмешательства. Летальность составила 4,1%.
Ключевые слова: гастродуоденальная язва; перфорация; прикрытие язвенного
отверстия; перитонит.

Abstract
The covered perforation of gastroduodenal ulcer constitutes certain difficulties in diag'
nosis, causing distortion of clinical symptoms. The diagnosis is usually established with
delay. In the clinic during 7 years in 24 patients the covered perforative aperture of gas'
troduodenal ulcer was revealed, constituting 6.8% оf total number of perforative ulcers.
Pneumoperitoneum was not established. After pneumogastroscopy in 3 patients with a
free gas revealed, they were operated on. After analyzing of dynamics in rest of patients
their state degradation and the peritoneal symptoms occurrence was noted, what have
had demanded performance of operative intervention. Lethality was 4.1%.
Кeywords: gastroduodenal ulcer; perforation; closure of the ulcer aperture; peritoni'
tis.

рого панкреатита — 6, обострения
язвы — 3, острого холецистита — 6,
острой непроходимости кишечни
ка — 1; 2 — ошибочно госпитализи
рованы в терапевтическое отделе
ние, в последующем в связи ухудше
нием состояния после консульта
ции хирурга переведены в хирурги
ческое отделение с предположи
тельным диагнозом перитонита.
Клинические проявления, как
правило, нечеткие, начало острое —
возникает кратковременная боль в
надчревной области, которая быст
ро исчезает. При пальпации выявля
ют болезненность в надчревной об
ласти без напряжения мышц живо
та. Брадикардию, гипертермию не

наблюдали. При перкуссии пече
ночная тупость сохранялась, симп
томов раздражения брюшины не
было. Такая ситуация значительно
усложняла диагностику, особенно
при отсутствии язвенного анамнеза.
Рентгенологическое исследование
для выявления свободного газа в
брюшной полости проведено всем
больным, однако он не обнаружен.
Только у 3 больных при предполо
жении о наличии перфоративной
язвы при повторной рентгеногра
фии брюшной полости после эндо
скопической инсуффляции в желу
док воздуха удалось обнаружить
свободный газ под диафрагмой,
больные своевременно оперирова
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ны. У остальных больных диагноз
был установлен с опозданием.
Состояние больных тщательно
контролировали, проводили по
вторное рентгенологическое и ульт
развуковое исследования.
При изучении динамики состоя
ния больных установлено, что в те
чение 6—10 ч наблюдения их состо
яние значительно ухудшилось, по
явились тахикардия, сухость языка,
напряжение мышц передней брюш
ной стенки, симптомы раздражения
брюшины. У 12 больных проведена
повторная рентгенография брюш
ной полости, у 2 из них обнаружен
свободный газ. Совокупность ука
занных симптомов свидетельство
вала о необходимости выполнения
оперативного вмешательства.
Все больные оперированы в сро
ки от 6 до 12 ч. У всех больных во
время операции обнаружен перито
нит различной выраженности и
распространенности. Наиболее час
то прободное отверстие было при

крыто сальником (у 12 больных), ле
вой долей печени при язве желудка
(у 6), желчным пузырем (у 3); у 2
больных прободное отверстие не
больших размеров было прикрыто
пищевым комком, после его удале
ния содержимое желудка стало ин
тенсивно поступать в брюшную по
лость. Зашивание перфоративного
отверстия произведено 15 больным,
зашивание с наложением гастроэн
тероанастомоза в связи с сомни
тельной проходимостью антраль
ной части желудка — 2, тампонада
перфоративного отверстия сальни
ком по Поликарпову — 6, стволовая
ваготомия с иссечением перфора
тивной язвы и пилоропластикой по
Финнею — 1. После санации брюш
ной полости операцию завершали
ее дренированием.
Течение послеоперационного
периода у 19 больных без осложне
ний. Осложнения возникли у 5 боль
ных: нагноение операционной ра
ны — у 2, пневмония — у 1, 1 боль

ной повторно оперирован по пово
ду ранней послеоперационной не
проходимости кишечника, 1 — в
связи с продолжающимся после
операции перитонитом, что обусло
вило летальный исход. Летальность
составила 4,1%.
Таким образом, диагностика
прикрытой перфорации ГДЯ труд
на, особенностью прикрытой ГДЯ
является нечеткость симптомов
вследствие быстрого прекращения
поступления содержимого желудка
в брюшную полость. Для уменьше
ния частоты послеоперационных
осложнений и летальности необхо
димы возможно более ранняя диа
гностика, что требует от хирурга
глубоких знаний симптомов ати
пичного течения осложнения, тща
тельное динамическое наблюдение
за больными с проведением повтор
ных рентгенологических и ультра
звуковых исследований.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ КИШЕЧНИКА
В. Б. Борисенко, А. Я. Бардюк, А. Н. Ковалев
Харьковская медицинская академия последипломного образования

COMPLEX DIAGNOSIS OF AN ACUTE ILEUS
V. B. Borisenko, А. Ya. Bardyuk, А. N. Коvalev
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
страя непроходимость ки
шечника (ОНК) является
одной из наиболее слож
ных проблем неотложной
хирургии, результаты лечения боль
ных неудовлетворительны [1—4].
Актуальность проблемы, с одной
стороны, обусловлена высокой час
тотой возникновения ОНК, достига
ющей 10% в структуре острых забо
леваний органов брюшной полости,
с другой, стабильно высокой после
операционной летальностью: 17 —
21% — при ОНК неопухолевой при
роды [1, 5], 14 — 60% — при опухоле
вой ОНК [6 — 8], 16,2 — 60,3% — при
ранней послеоперационной непро
ходимости кишечника [1, 9, 10]. Не
изменно высокой (8 — 31,4%) явля
ется частота гнойно—септических
осложнений [5, 11, 12].
Одной из основных причин не
удовлетворительных результатов
лечения ОНК является высокая час
тота диагностических ошибок на
всех этапах лечения больных [6, 9].
Это обусловлено значительным по
лиморфизмом клинических прояв
лений синдрома ОНК, что зависит
от вида основного заболевания.
Преобладание в структуре заболева
ния спаечных и обтурационных
форм, отличающихся нечеткостью
и атипичностью клинических про
явлений, обусловливает позднюю
диагностику и, как следствие, не
своевременное выполнение опера
тивного вмешательства, что чревато
быстрым прогрессированием тяже
лой интоксикации и изменениями
гомеостаза [13 — 17].
Стандартная диагностическая
программа с использованием рент
генологического
исследования,
особенно на ранних стадиях забо
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Реферат
Проанализированы результаты обследования и лечения 256 больных по поводу
острой непроходимости кишчника (ОНК). Разработана дифференциально—диа'
гностическая программа, что позволило у 98,4% больных установить правильный
диагноз. При сравнительном анализе ультразвукового (УЗИ) и рентгенологичес'
кого методов диагностики ОНК установлена более высокая информативность
УЗИ, позволяющего верифицировать диагноз на ранней стадии заболевания,
оценить эффективность консервативного лечения соответственно у 94,4 и 87,8%
больных.
Ключевые слова: острая непроходимость кишечника; диагностика; ультразвуко'
вое исследование.

Abstract
Results of examination and treatment in 256 patients, suffering an acute ileus (AI), were
analyzed. Differentiation—diagnostic program was elaborated, what have permitted to
establish a correct diagnosis in 98.4% patients. Higher informativity of ultrasonograph'
ic investigation, permitting to verify the diagnosis on early stage of the disease and to
estimate conservative treatment efficacy, accordingly, in 94.4 and 87.8% patients, was
established while doing comparative analysis of ultrasonographic and radiological diag'
nostic methods.
Кeywords: acute ileus; diagnosis; ultrasound investigation.

левания, не всегда удовлетворяет хи
рургов, у 31,3 — 34,1% больных при
ОНК отсутствуют прямые рентгено
логические признаки, а косвенные
— не всегда выражены [1, 9]. В то же
время, УЗИ, имеющее общеизвест
ные преимущества, в диагностике
ОНК используют недостаточно [9].
Ранняя диагностика и своевре
менная дифференциальная диагно
стика синдрома ОНК позволяют оп
тимизировать лечебную тактику и
улучшить результаты лечения боль
ных.
Цель исследования: разработать
комплексную дифференциально—
диагностическую программу у па
циентов при ОНК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен проспективный ана
лиз результатов лечения 256 боль
ных, госпитализированных в хирур

гическое отделение ГКБ № 2 в 2010
— 2015 гг. с признаками ОНК. Муж
чин было 123 (48%), женщин — 133
(52%). Возраст пациентов от 23 до
84 лет, в среднем (64 ± 14,2) года.
Старше 60 лет было 111 (43,4%)
больных. В сроки до 6 ч от начала за
болевания госпитализированы 39
(15,2%) пациентов, до 24 ч — 154
(60,2%), позже чем через 24 ч — 63
(24,6%).
Модифицированная программа
обследования больных при предпо
ложении о наличии ОНК включала
стандартные клинико—лаборатор
ные, а также инструментальные ме
тоды диагностики с применением
УЗИ, рентгенографии органов груд
ной (ОГП) и брюшной (ОБП) поло
стей, гастродуоденофиброскопии
(ГДФС), ЭКГ, при необходимости —
компьютерной томографии (КТ).
УЗИ проводили после госпита
лизации пациента, а также в дина
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Òàáëèöà 1.

Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ â çàâèñèìîñòè îò âèäà ÎÍÊ è îñíîâíûõ ñèìïòîìîâ
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ñïàå÷íîé (n = 172)
àáñ.
%

Áîëü â æèâîòå
Ðâîòà
Çàäåðæêà ñòóëà è ãàçîâ
Âçäóòèå æèâîòà
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Àñèììåòðèÿ æèâîòà
Øóì ïëåñêà
Ñòîê èç æåëóäêà (áîëåå 500 ìë)

157
135
122
89
113
42
67
30

мике лечения на аппарате Siemens
Sonoline Adara в режиме "реального
времени" с использованием кон
вексного датчика с частотой 3,5 — 5
МГц. Эхографическими симптома
ми ОНК считали: феномен "секвест
рации жидкости" в просвет кишки с
измерением ее ширины; наличие
возвратно—поступательных движе
ний содержимого кишки и гипер
пневматоза ее приводящей петли.

ИБС,
инфаркт миокарда

91,3
78,5
70,9
51,7
65,7
24,4
39
17,4

×èñëî íàáëþäåíèé ïðè ÎÍÊ
ñòðàíãóëÿöèîííîé (n = 25)
àáñ.
%

25
24
16
17
23
10
14
8

100
96
64
68
92
40
56
32

Предположение
о наличии ОНК

Рентгенография ОГП

Рентгенография

Пневмония,
Плеврит

Рентгенография ОБП

Свободный газ
в брюшной полости

Расширение петель
кишки, уровни жидкости

Консервативное лечение

Отсутствие положительной динамики
по данным УЗИ или рентгенографии

47
21
53
50
36
31
27
6

79,7
35,6
89,8
84,7
61
52,5
45,8
10,2

1000 — 2. При диагностике ОНК
учитывали наличие пневматоза ки
шечника, чаш Клойбера, тонкоки
шечных "арок".
Лечебную программу начинали с
применения консервативной тера
пии, которая включала инфузион
ную терапию с коррекцией наруше
ний водно—электролитного балан
са, введение спазмолитиков, очис
тительную клизму, декомпрессию

Также измеряли и сравнивали в ди
намике толщину стенки кишки, вы
соту складок и расстояние между
ними. Выявляли свободную жид
кость в брюшной полости, патоло
гические очаги (опухоли, инород
ные тела), отдаленные метастазы
при непроходимости опухолевого
генеза.
Обзорную рентгенографию ОГП
и ОБП проводили на аппарате TuR —

ЭКГ

îáòóðàöèîííîé (n = 59)
àáñ.
%

ГДФС

Стеноз выходного отдела
желудка, синдром
приводящей петли

Почечная колика
Острый панкреатит
Острый холецистит

УЗИ

Расширение кишки с гиперпневматозом и наличием
жидкости в ее просвете

Наличие возвратно'
поступательных
движений химуса

Отсутствие движения
химуса

Механическая
непроходимость

Динамическая
непроходимость

Механическая
непроходимость

Оперативное лечение

Дифференциально'диагностический алгоритм при ОНК.
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желудка. При неэффективности
консервативных мероприятий вы
полняли оперативное вмешательст
во, вид и объем которого зависел от
характера заболевания.
Результаты исследования обра
ботаны статистически с использо
ванием стандартного пакета про
грамм Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При обследовании у всех паци
ентов выявлены признаки ОНК раз
личной выраженности. Наиболее
часто отмечали: схваткообразную
боль в животе, рвоту, задержку стула
и газов, вздутие живота, боль при
пальпации, асимметрию живота,
шум плеска, стоки из желудка более
500 мл (табл. 1).
Выраженные клинические про
явления ОНК наблюдали у 61
(23,8%) больного, менее выражен
ные — у 107 (41,8%), нечеткие — у 88
(34,4%).
Наиболее выраженные клиниче
ские проявления ОНК наблюдали у
пациентов при ее странгуляцион
ной форме, наиболее нечеткие —
при обтурационной.
Использование усовершенство
ванной нами программы диагнос
тики ОНК (см. рисунок) с приори
тетным применением УЗИ после
госпитализации пациента и в дина
мике консервативного лечения поз
волило правильно установить диа
гноз у 252 (98,4%) больных, у 4
(1,6%) — при частичной ОНК диа
гноз верифицирован по данным КТ.
Наиболее часто диагностировали
спаечную ОНК — у 172 (67,2%) боль
ных, странгуляционную — у 25
(9,8%), обтурацию кишки желчным
камнем — у 6 (2,3%), опухолевую не
проходимость толстой кишки — у
53 (20,7%).
Полное соответствие клиничес
ких и рентгенологических призна
ков ОНК отмечено у 145 (56,6%)
больных. По данным рентгенологи
ческого исследования при выражен
ных клинических проявлениях за
болевания у 55 (90,2%) из 61 пациен
та обнаружены множественные ча
ши Клойбера и тонкокишечные "ар
ки", у 6 (9,8%) — рентгенологичес
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кое исследование было малоинфор
мативным (у 3 больных выявлен
только пневматоз кишечника, у 3 —
признаки непроходимости не обна
ружены).
У 62 (57,9%) пациентов из 107
при менее выраженных клиничес
ких проявлениях заболевания на
блюдали отчетливые рентгенологи
ческие признаки непроходимости с
единичными крупными или сред
них размеров чашами Клойбера и
''арками''; у 45 (52,1%) — данные
рентгенологического исследования
менее убедительны, у 14 (5,5%) —
признаки ОНК не обнаружены.
При нечетких клинических про
явлениях ОНК четкие рентгеноло
гические признаки выявлены у 28
(31,8%) из 88 пациентов, у 26 (29,5%)
— обнаружен пневматоз кишечни
ка, у 7 (8%) — мелкие единичные ча
ши Клойбера, у 4 (4,5%) — единич
ные ''арки'', признаки непроходимо
сти отсутствовали у 23 (26,1%) боль
ных. Таким образом, рентгенологи
ческое исследование оказалось ин
формативным только у 56,6% боль
ных при клинических проявлениях
механической ОНК.
УЗИ, проведенное тем же паци
ентам в те же сроки (до и после кон
сервативной терапии), позволило
подтвердить заболевания у 252
(98,4%) из них. Независимо от выра
женности клинических проявле
ний, у всех пациентов по данным
УЗИ выявлены феномен "секвестра
ции жидкости" в просвет кишки, ги
перпневматоз ее приводящего отде
ла. У 245 (95,7%) пациентов опреде
ляли возвратно—поступательное
движение химуса, у 220 (85,9%) —
увеличение высоты складок до (1,2 ±
0,03) см, у 98 (38,3%) — утолщение
стенки кишки до (0,36 ± 0,02 см.
У 31 (12,1%) больного по данным
УЗИ обнаружено от 100 до 500 мл
свободной жидкости в брюшной

32,2
25,6

135
65

%

94,4
87,8

полости, которая не выявлена при
рентгенологическом исследовании.
Наличие свободной жидкости в
брюшной полости является объек
тивным критерием ''запущенности''
процесса и показанием к выполне
нию оперативного вмешательства в
экстренном порядке.
По данным УЗИ из 59 пациентов
при обтурационной ОНК у 37
(14,4%) — обнаружена опухоль тол
стой кишки различной локализа
ции, у 2 (3,4%) — желчный камень в
просвете тонкой кишки, у 13 (22%)
— метастазы в печени и/или параа
ортальных лимфатических узлах.
В экстренном порядке после
проведения
предоперационной
подготовки оперированы 35 (13,7%)
больных, у 221 (86,3%) — проведены
консервативная терапия и динами
ческое наблюдение с повторным
рентгенологическим исследовани
ем и УЗИ.
У 143 (55,9%) больных после кон
сервативной терапии отмечено
улучшение. По данным рентгеноло
гических исследований положи
тельная динамика подтверждена
лишь у 46 (32,2%) из них. При УЗИ,
проведенном в те же сроки, устране
ние непроходимости подтверждено
у 135 (94,4%) пациентов.
У 74 (28,9%) больных положи
тельный клинический эффект кон
сервативной терапии не достигнут.
При рентгенологическом исследо
вании отрицательная динамика вы
явлена у 19 (25,7%) пациентов, при
УЗИ — у 65 (87,8%). Этим больным
установлены показания к оператив
ному лечению, интраоперационные
данные полностью соответствовали
результатам УЗИ.
Сравнительная
информатив
ность УЗИ и рентгенологического
исследования в оценке эффектив
ности консервативной терапии
приведена в табл. 2.
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ВЫВОДЫ
1. Применение разработанной
дифференциально—диагностичес
кой программы позволило у 98,4%
больных установить правильный
диагноз и оценить эффективность
проведенной консервативной тера
пии.

2. УЗИ в диагностике ОНК более
информативно, чем рентгенологи
ческое исследование, позволяет в
первые часы заболевания устано
вить ОНК, оценить динамику состо
яния соответственно у 94,4 и 87,8%
больных.
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СПАЙКОВА НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ
ПРИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
В. Й. Кресюн, М. Г. Мельниченко, П. Б. Антоненко, К. О. Антоненко, А. А. Квашніна
Одеський національний медичний університет

ADHESION ILEUS IN CHILDREN IN THE CONNECTIVE
TISSUES DYSPLASIA
V. J. Kresyun, М. G. Меhlnychenko, P. B. Antonenko, К. О. Аntonenko, А. А. Кvashnina
Оdessa National Medical University
нтраабдомінальне спайкоутво
рення у дітей є досить пошире
ним захворюванням, його
значну частоту спостерігають
протягом багатьох років, незважаю
чи на сучасні досягнення медицини
та рекомендовані методи профілак
тики. До 60% усіх операцій релапа
ротомії у дітей виконують з приводу
гострої СНК [1 — 3]. Для розробки
ефективних методів профілактики й
лікування спайкових ускладнень не
обхідне більш повне розуміння цьо
го процесу як на клітинному, так і
молекулярно—генетичному рівні, а
також виявлення медіаторів, залуче
них у цей процес [3 — 5]. Морфо
функціональні зміни сполучної тка
нини визначають умови для форму
вання імунопатологічних реакцій,
що є основою патологічного спай
коутворення [1 — 3, 6, 7]. Відповідно,
наявність стигм і ступінь вираже
ності неспецифічного ДСТ—синд
рому можуть бути непрямою озна
кою генетичної схильності до пато
логічного спайкоутворення і оцінки
ризику виникнення цього усклад
нення у конкретного пацієнта.
Метою дослідження була оцінка
ризику формування перитонеаль
них спайок у дітей за фенотипових
ознак ДСТ—синдрому.

І

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 57 дітей віком від 3 до
16 років, яких лікували у різних
відділеннях Одеської обласної дитя
чої клінічної лікарні. У 30 дітей (1—
ша група) за середньої та значної ви
раженості стигм неспецифічного
ДСТ—синдрому хірургічних захво
рювань не було. У 27 пацієнтів (2—га
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Реферат
Метою дослідження була оцінка ризику формування перитонеальних спайок у
дітей за фенотипових ознак дисплазії сполучної тканини (ДСТ—синдром). На пер'
шому етапі оцінювали інформативність формалізованих фенотипових клінічних
ознак за критерієм χ2 Пірсона (p<0,05). На другому етапі досліджено прогностич'
ну цінність генетичного поліморфізму гена N—арилацетилтрансферази—2 (NAT2)
для визначення ризику виникнення після операції спайкового процесу у черевній
порожнині за допомогою методу алель—специфічної ампліфікації NAT2 алелів з
використанням ланцюгової реакції з полімеразою (ЛРП). За результатами до'
слідження у дітей за ДСТ—синдрому дещо частіше виявляли генетичний полі'
морфізм NAT2, відповідальний за "швидке ацетилювання", вони становлять групу
ризику виникнення спайкової непрохідності кишечнику (СНК), у них слід проводи'
ти комплексні профілактичні заходи, починаючи з інтраопераційного етапу.
Ключові слова: спайкова непрохідність кишечнику; дисплазія сполучної тканини;
генетичний поліморфізм NAT2; ланцюгова реакція з полімеразою; діти.

Abstract
The investigation objective was to estimate the peritoneal adhesions formation risk in
children with phenotypic signs of the connective tissues dysplasia (CTD—syndrome).
On the first stage the formalized phenotypic clinical signs were estimated in accor'
dance to χ2 Pearson criteria (p<0.05). On the second stage a prognostic value of genet'
ic polymorphism of N—аrylacetyltransferase—2 (NAT2) gene for determination of risk
for the occurrence of postoperative adhesive process in abdominal cavity, using the
method of allele—specific amplification of NAT2 аllele with the help of polymerase chain
reaction (PCR), was determined. In accordance to results of investigation, obtained in
children with CTD—syndrome a genetic polymorphism NAT2 was revealed rather more
frequently, responsible for "rapid аcetylation", they constitute the risk group for the
adhesion ileus occurrence, in them complex prophylactic measure must be undertak'
en, beginning from intraoperative stage.
Кeywords: adhesion ileus; dysplasia of connective tissue; genetic polymorphism
NAT2; chain reaction with polymerase; children.

група), яких лікували у хірургічних
відділеннях, виявлено СНК. Біль
шість — 23 (85,2%) дітей госпіталізо
вані з приводу пізньої СНК. Повна
непрохідність кишечнику виявлена
у 22 (81,5%) хворих, 3 (11,1%) — гос
піталізовані з приводу СНК повтор
но протягом періоду спостережен
ня. Хірургічне лікування проведене
24 (88,9%) пацієнтам. Переважали
діти старше 6 років (84,4%), тобто,
такі, у яких найчастіше виконують
хірургічні втручання.
На першому етапі, з огляду на різ
номанітність проявів ДСТ—синдро

му, вважали за доцільне оцінити ін
формативність фенотипових клі
нічних ознак під час первинного ог
ляду дітей. Для цього проведене об
стеження дітей обох груп, встанов
лені клінічні ознаки, що можуть бути
формалізовані для статистичного
аналізу. За даними аналізу визначали
рівень значущості у розподілі кіль
кості дітей за наявності конкретних
градацій клінічних ознак з викорис
танням критерію χ2 Пірсона (p<
0,05). Визначені 13 фенотипових оз
нак за 34 градаціями. Оцінювали не
вірогідність, а інформативність об
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Øê³ðà ÿê çàìøà
Çìîðøêóâàò³ñòü øê³ðè
Ï³ãìåíòí³ ïëÿìè
Íàÿâí³ñòü «ðóá÷èê³â íà øê³ð³»
Äåôîðìàö³ÿ ãðóäíî¿ êë³òêè
Ïîðóøåííÿ ïîñòàâè
Àðàõíîäàêòèë³ÿ
Êëèíîäàêòèë³ÿ
Íåïîâíà øê³ðíà ñèíäàêòèë³ÿ
Ïëîñêà ñòîïà
Ïîëà ñòîïà
Ñàíäàëåïîä³áíà ù³ëèíà
«Íàòîïòåíü»
Hallux valgus
Ïîïåðå÷íà îêðåñëåí³ñòü ñòîï
Ñõèëüí³ñòü äî âèíèêíåííÿ ãåìàòîì
Ãðèæ³
Ä³àñòàç ïðÿìèõ ì’ÿç³â æèâîòà
Ñëàá³ñòü ì’ÿç³â æèâîòà
раних ознак, що кількісно визначає
внесок кожної ознаки у патологіч
ний стан дітей 1—ї та 2—ї груп.
На другому етапі, зважаючи на
наявність даних про вплив інтенсив
ності процесів ацетилювання на ри
зик виникнення спайок після опера
ції, досліджено прогностичну цін
ність генетичного поліморфізму ге
на NAT2 для визначення ризику ви
никнення спайкового процесу у че
ревній порожнині після операції [8].
Для цього визначали генотип ацети
лювання у 36 хворих за допомогою
методу алель—специфічної ампліфі
кації NAT2 алелів з використанням
ЛРП. Для визначення поліморфізму
NAT2 використаний набір спе
цифічних праймерів для дикого

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
â ãðóïàõ
1-é
2-é
(n=30)
(n=27)

19
18
5
5
11
8
6
4
9
11
4
6
16
12
13
9
5
7
2
8
14
7
10
2
11
1
3
5
1
3
13
9
1
6

1
10
3
1
1
2
2
1
1
3
4
5
8
5
2
2
3
3
1
1
5
1
3
1
2
0
0
1
0
1
4
2
0
2

χ2 (ð < 0,05)

27,310
6,563
0,122
2,028
8,259
2,987
1,350
1,244
6,172
4,375
0,216
0,044
2,828
2,440
9,343
3,988
0,122
0,945
0,122
4,986
4,644
3,902
3,304
0,122
6,374
0,772
2,461
2,028
0,772
0,588
5,042
3,988
0,772
1,350

(wt) і мутантного (mut) алелів до
сліджуваного гена М1, М2, М3 [2]. Ма
теріалом для дослідження була ве
нозна кров.
Досліджені такі варіанти полі
морфізму NAT2:
— NAT2*5А (C 481 — T) — одно
нуклеотидна заміна цитозину на
тимін у положенні 481;
— NAT2*6А (G 590 — A) — одно
нуклеотидна заміна гуаніну на
аденін у положенні 590;
— NAT2*7А (G 857 — A) — заміна
гуаніну на аденін у положенні 857.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За результатами першого етапу
досліджень, найбільшу статистичну
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інформативність
мали
ознаки
структурної чи функціональної не
достатності сполучної тканини, зок
рема, гіпермобільність суглобів (χ2
=27,310, p<0,01). Тобто, у більшості
хворих наявність цієї ознаки може
бути достатньою для визначення
ДСТ—синдрому, особливо у дітей
старшого віку. У дітей молодшого
віку доцільно проводити комплекс
ну оцінку, оскільки гіпермобільність
суглобів може бути проявом морфо
функціональної незрілості сполуч
ної тканини.
У табл. 1 представлене співвід
ношення кількості дітей 1—ї та 2—ї
груп за певними категоріями 13 фе
нотипових ознак (за 34 градаціями),
а також значення інформаційної
міри для цих ознак. Відповідно до
критичних значень, статистично
значущими (p<0,05) є значення кри
терію χ2 більше 3,841 при заданій
кількості ступенів свободи.
Найбільш високий показник χ2
виявлений при гіпермобільності
суглобів (27,310) — це основна фе
нотипова ознака ДСТ—синдрому.
Достатньо високою була відмінність
таких ознак, як гіпереластичність
шкіри (9,343), блакитні склери
(8,259), астенічна статура (6,563),
плоска стопа (6,374), високе "готич
не" піднебіння (6,172), схильність до
утворення гематом навіть за незнач
ної травми (5,042), наявність врод
женої деформації грудної клітки
(4,986) та порушень постави (4,644),
аномалії зубо—щелепної системи
(4,375), наявність грижі (3,988). Ці
фенотипові риси, відповідно, мають
найбільше значення для скринінго
вої оцінки недостатності сполучної
тканини у клінічній практиці. За
представленою оцінкою інформа
тивності фенотипових ознак вони
розподілені на провідні, другорядні
та помірні. Так, провідною ознакою
за максимального значення χ2
(27,310) встановлена гіпермобіль
ність суглобів.
До другорядних ознак віднесені
фенотипові прояви з χ2 більше 5 (6
ознак); до помірних — χ2 менше 5 (7
ознак). Належність фенотипової оз
наки до рівня інформативності мо
же свідчити про ступінь системної
диспластичності.
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У більшості дітей відзначали по
єднання провідних ознак дисплас
тичності. Розподіл частот окремих
стигм дисплазії у дітей при СНК був
подібним до такого у дітей 1—ї гру
пи. Частота стигматизації у дітей
1—ї групи значно більша за таку в
популяції [4, 6]. Середня кількість
стигм, визначена у дітей при СНК,
становила 10,38 ± 4,55, що значно
більше, ніж у здорових дітей (t—кри
терій Ст'юдента 4,40, р<0,05) [4, 6].
Нами встановлено залежність
між кількістю стигм ДСТ та часто
тою утворення перитонеальних
спайок. Для визначення статистич
ної значущості зв'язку між вира
женістю спайкового процесу та
кількістю зовнішніх ознак ДСТ—
синдрому обчислений коефіцієнт
кореляції Пірсона між значеннями
індексу інтраабдомінального спай
кового процесу та кількістю визна
чених ознак ДСТ—синдрому для
кожного пацієнта 1—ї групи.
Коефіцієнт кореляції (r) стано
вив 0,699, що свідчило про наявність
прямого зв'язку між досліджуваними
ознаками. Число ступенів свободи
(f) становило 30. Тіснота (сила)
зв'язку за шкалою Чеддока — поміт
на; t—критерій Ст'юдента дорівню
вав 5,348. Критичне значення t—
критерію Ст'юдента за такої кіль
кості ступенів свободи становило
2,042 (p<0,05), відповідно, залеж
ність ознак статистично значуща.
Рівняння парної лінійної регре
сії: y = 0,30850 + 1,34097x. Коефіці
єнт детермінації (r2) становив 0,488,
що свідчило про наявність вираже
ного прямого зв'язку між величина
ми досліджуваних ознак. Середня
помилка апроксимації становила
31,7%.
Таким чином, наявність феноти
пових ознак ДСТ—синдрому у біль
шості (93,8%) дітей при СНК слід
вважати фактором схильності до ут
ворення спайок після операції. Вста
новлена пряма залежність між
кількістю фенотипових ознак ДСТ—
синдрому та частотою утворення
інтраабдомінальних спайок. На наш
погляд, ДСТ може реалізуватися ве
ликою кількістю клінічних варі
антів, і відповідно, надмірне спайко
утворення після операції може бути
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Електрофореграма визначення
мутантного алеля NAT2*5 (mut).

одним з проявів диспластично—за
лежних процесів. Це дозволяє виді
лити групу ризику дітей щодо утво
рення перитонеальних спайок на
підставі зовнішніх ознак, які виявля
ють під час загального огляду та не
потребують додаткового часу чи об
ладнання. Це має особливе значення
під час надання екстреної допомоги
таким хворим. Відповідно, хірургіч
не лікування дітей з ознаками ДСТ—
синдрому потребує комплексного
підходу та застосування заходів про
філактики надмірного спайкоутво
рення, наприклад, інтраопераційно
го використання антиадгезивних
гелів.
На другому етапі досліджено
прогностичну цінність генетичного
поліморфізму гена NAT2 для визна
чення ризику виникнення після опе
рації спайкового процесу у черевній
порожнині. На рисунку представлені
результати електрофорезу гена
NAT2 в агарозному гелі дикого але
лю М1. Доріжка, позначена літерою
М, відповідає маркерам молекуляр
ної маси, що дозволяють визначити
молекулярну масу ампліфікованих
фрагментів. Якщо отриманий зра
зок містить алель досліджуваного ге
на, утворюються фрагменти ДНК

Òàáëèöÿ 2.
Âàð³àíò
ïîë³ìîðô³çìó

NAT2*5À

NAT2*6À
NAT2*7À

масою 586 п. н., що візуалізуються у
відповідному місті гелю. Відсутність
рестрикції свідчить про відсутність
досліджуваного алеля. Наприклад, у
зразках на доріжках 1, 2, 4, 5, 7 — 10
ампліфікація відбулась, відповідно,
генотип пацієнта wt/mut або
mut/mut. На доріжці 3 ампліфікація
не відбулась, відповідно, досліджува
ний алель відсутній, генотип паці
єнта wt/wt. Результати визначення
частоти генотипів та окремих алелів
генів у пацієнтів при СНК представ
лені у табл. 2.
Мутацій у положенні 857 не було,
відповідно, всі діти були гомозигот
ними носіями алеля дикого типу ге
нотипу NAT2*7А (G 857 — A). При
дослідженні генотипу NAT2*5А
(C 481 — T) у дітей при СНК виявлені
найбільш різноманітні варіанти ге
нотипів, зокрема, 9 (33,3%) дітей бу
ли гомозиготними носіями дикого
алеля, 18 (44,4%) — гетерозиготни
ми за цим варіантом генетичного
поліморфізму, у 6 (22,2%) — виявле
ний гомозиготний мутантний ген.
Відповідно до генотипу NAT2*6А
(G 590 — A), більшість — 15 (55,6%)
пацієнтів були гетерозиготними, 12
(44,4%) — гомозиготними носіями
дикого типу гена. Жоден пацієнт
при СНК не був гомозиготним носі
єм мутантного алеля NAT2*6А.
Дітей, які були гомозиготними
носіями будь—яких мутантних ге
нотипів або гетерозиготними за
обома поліморфними алелями, вва
жали носіями генотипу "повільного
ацетилювання" (SA); дітей гомози
готних носіїв диких варіантів гено
типів — "швидкого ацетилювання"
(RA), гетерозиготних носіїв одного з
мутантних алелів — "помірного аце
тилювання" (IA). Оскільки, за дани
ми літератури, за активністю про

Ãåíîòèï àöåòèëþâàííÿ NAT2 ó ä³òå é ïðè ÑÍÊ
Ãåíîòèï

wt/wt
wt/mut
mut/mut
wt/wt
wt/mut
mut/mut
wt/wt

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

9
12
6
15
12
0
27

33,3
44,4
22,2
55,6
44,4
0
100
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Òàáëèöÿ 3.
Âàð³àíò
ïîë³ìîðô³çìó

NAT2*5À

NAT2*6À
NAT2*7À

Ãåíîòèï àöåòèëþâàííÿ NAT2 ó ä³òåé çà íàÿâíîñò³
ÄÑÒ-ñèíäðîìó
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

Ãåíîòèï

wt/wt
wt/mut
mut/mut
wt/wt
wt/mut
mut/mut
wt/wt

цесів ацетилювання категорії паці
єнтів RA та IA істотно не різнилися
[1] та беручи до уваги дуже малу кіль
кість носіїв генотипу "швидкого аце
тилювання", для подальшого аналізу
вважали за доцільне об'єднати їх в
одну групу (RA/IA).
За даними дослідження, у 1—й
групі 18 (66,67%) пацієнтів належа
ли до групи RA/IA, з них лише 1 був
носієм генотипу "швидкого ацети
лювання". Генотип "повільного аце
тилювання" виявлений у 9 дітей.
Крім того, вивчено частоту вияв
лення генотипів ацетилювання та
окремих видів генетичного полі
морфізму NAT2 у дітей залежно від
наявності фенотипових ознак ДСТ
—синдрому. Для цього вивчений ге
нотип ацетилювання у 30 дітей за
помірної та вираженої стигмати
зації фенотипових ознак ДСТ—син
дрому. Частота окремих варіантів ге
нетичного поліморфізму NAT2 наве
дена у табл. 3.
Розщеплення генотипів також
спостерігали лише за першими дво
ма варіантами поліморфізму. Зокре
ма, гомозиготними носіями дикого
типу NAT2*5А були 10 (33,3%) дітей з
ознаками
ДСТ—синдрому,
16
(53,3%) — гетерозиготні носії му
тантного гена, 4 (13,3%) — гомози
готні за мутантним алелем. Відпо
відно до генотипу NAT2*6А, 1 (3,3%)
дитина була гомозиготним носієм
за мутантного варіанта гена, 15 —
гетерозиготними, 14 — гомозигот
ними за диким варіантом гена NAT2.
За сумарною оцінкою генотипу
NAT2 за наявності ДСТ—синдрому

10
16
4
14
15
1
30

33,3
53,3
13,3
46,7
50,0
3,3
100

до групи RA/IA належали 60%
пацієнтів, у 40% — виявлений гено
тип "повільного ацетилювання"
NAT2.
Отримані співвідношення гено
типів істотно різняться від визначе
ного у дослідженні П. Б. Антоненко
[9] поширення генотипів серед насе
лення Одеського регіону, основано
го на вивченні генетичного полі
морфізму NAT2 у 122 здорових доб
ровольців, з них до RA віднесені
8,2%, IA — 37,7%, SA — 54,1%.
Висновок про статистичну зна
чущість відмінностей зроблений на
підставі обчислення t—критерію
Ст'юдента для відносних показників,
який становив 2,02 (за критичного
значення 1,977), для різниці між час
тотою виявлення генотипів ацети
лювання у дітей при СНК. Відпо
відно, генотип "швидкого ацетилю
вання" в 1,5 разу частіше відзначали
у дітей за наявності перитонеальних
спайок, ніж у контрольній групі
(р<0,05), що може бути фактором
прогнозування спайкових усклад
нень після операції.
В свою чергу, значення парного
t—критерію у дітей при ДСТ—синд
ромі становило 1,41 (критичне для
p=0,05 значення 1,977). Тобто, під
став для відхилення нульової гіпоте
зи недостатньо для такої кількості
пацієнтів у порівнюваних групах.
Незважаючи на значно більшу за по
пуляційну кількість носіїв генотипу
"швидкого" та "помірного" ацетилю
вання серед дітей з ДСТ—синдро
мом, відмінності не були статистич
но достовірними за такого обсягу

дослідження.
Таким чином, наявність феноти
пових ознак ДСТ—синдрому у біль
шості (93,8%) дітей при СНК можна
вважати фактором схильності до
появи після операції спайкових ус
кладнень. Встановлена пряма залеж
ність між кількістю фенотипових оз
нак ДСТ—синдрому та частотою ут
ворення інтраабдомінальних спай
ок. Дослідження прогностичної цін
ності генетичного поліморфізму ге
на NAT2 дозволяє прогнозувати по
яву після операції спайкових усклад
нень у дітей. Діти, які є носіями але
лей NAT2, що відповідають за гено
тип "швидкого" та "помірного" аце
тилювання, становлять групу ризику
виникнення СНК, їм потрібне про
ведення комплексних профілактич
них заходів, починаючи з інтраопе
раційного етапу.

ВИСНОВКИ
1. У 93,8% дітей СНК виникла на
тлі ДСТ—синдрому, наявність зо
внішніх ознак цього стану може бу
ти предиктором виникнення після
операції спайкових ускладнень у
дітей. Встановлена пряма залежність
між кількістю фенотипових ознак
ДСТ—синдрому і частотою утворен
ня інтраабдомінальних спайок.
2. Визначення генетичного полі
морфізму гена NАТ2 дозволяє про
гнозувати появу після операції спай
кових ускладнень у дітей.
3. Діти, які є носіями алелей NAT2,
що відповідають за генотип "швид
кого" та "помірного" ацетилювання,
становлять групу ризику виникнен
ня СНК, їм потрібне проведення
комплексних профілактичних за
ходів, починаючи з інтраоперацій
ного етапу.
4. У дітей за наявності ДСТ—син
дрому дещо частіше виявляли гене
тичний поліморфізм гена NAT2, від
повідальних за "швидке ацетилю
вання", проте, необхідне для відхи
лення нульової гіпотези значення р
рівня значущості не досягнуте за та
кого обсягу дослідження, отже, по
трібний подальший аналіз.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ПАНКРЕАТЭКТОМИИ
ПО ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А. И. Дронов, С. В. Земсков, Е. А.Крючина
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

PERFORMANCE OF TOTAL PANCREATECTOMY
FOR PANCREATIC MALIGNANCIES
А. I. Dronov, S. V. Zemskov, Е. А. Kryuchina
Bogomolets National Medical University, Kyiv
1960 г. в мире ТПЭ выпол
нена у 97 больных. В насто
ящее время число таких
операций неуклонно увели
чивается. Так, при анализе реестра
Национальной базы данных по раку
США, с 1998 по 2011 г. только по по
воду рака ПЖ (РПЖ) ТПЭ выполне
на у 2582 пациентов, послеопераци
онная смертность составила 5,5%;
показатели 1—, 3— и 5—летней вы
живаемости — соответственно 60,
22 и 13% [1]. В то же время, в Украине
такую операцию выполняют крайне
редко.
Несмотря на то, что в настоящее
время ТПЭ признана в качестве ме
тода выбора во многих клиничес
ких ситуациях, консенсус относи
тельно показаний к выполнению
операции не достигнут. Сегодня на
иболее частыми показаниями к вы
полнению ТПЭ считают такие.
1. РПЖ, особенно наследствен
ные формы (BRCA—2 синдром, син
дром Пейтс—Егерса, наследствен
ный аденоматозный полипоз, на
следственный неполипозный коло
ректальный рак, наследственная
атипичная множественная мелано
ма и др.).
Если у трех и более прямых род
ственников пациента в анамнезе
было указание на РПЖ, риск его воз
никновения повышается в 57 раз.
Заболевание передается аутосом
но—доминантным путем, и ТПЭ ав
торы рассматривают как адекват
ную профилактическую меру.
2. Интрадуктальные папилляр
но—муцинозные опухоли, составля
ющие около 3 — 5% всех первичных
опухолей ПЖ. Часто отмечают пол

В

Реферат
Проанализированы летальность, частота послеоперационных осложнений, пока'
затели выживаемости и метаболические последствия тотальной панкреатэкто'
мии (ТПЭ), выполненной у больных по поводу опухолевого поражения поджелу'
дочной железы (ПЖ). Ретроспективно проанализированы 35 операций ТПЭ, в том
числе 5— срочных, 30 — плановых, выполненных в одном центре. Общая леталь'
ность составила 20% (умерли 7 больных), после плановой ТПЭ — 6,7% (умерли 2).
Частота осложнений после плановой ТПЭ 40%; медиана выживаемости 18 мес;
показатели 3—летней выживаемости — 40%, 5—летней — 13,3%. Наиболее час'
то выявляемые метаболические изменения после ТПЭ — недостаточность экзо'
кринной функции ПЖ, панкреатогенный диабет, изменения жирового обмена в
гепатоцитах. Наш опыт свидетельствует о целесообразности внедрения ТПЭ в хи'
рургическую практику в специализированных центрах в Украине с результатами,
соответствующими мировым.
Ключевые слова: злокачественные новообразования поджелудочной железы;
тотальная панкреатэктомия; показатели выживаемости; метаболические измене'
ния; панкреатогенный диабет; стеатогепатоз.

Abstract
Lethality, morbidity, survival indices and metabolic consequences of total pancreatec'
tomy (TP), performed in patients, suffering pancreatic tumors, were analyzed. There
were retrospectively analyzed 35 TP оperations, including 5— urgent, 30 — elective,
performed in a single center. General lethality have constituted 20% (7 patients died),
and after elective ТP — 6.7% (2 died). Complications rate after elective TP have consti'
tuted 40%; survival mediana—18 mo; indices of a 3—year survival — 40%, and a 5—
year one — 13.3%. Most frequently revealed metabolic changes after ТP — pancreatic
exocrine insufficiency, pancreatogenic diabetes, changes in a lipid metabolism in
hepatocytes. Our experience witnesses expediency of ТP introduction into surgical
practice in specialized centers of Ukraine with results, which are matching a worldwide.
Кeywords: pancreatic malignancies; total pancreatectomy; indices of survival; meta'
bolic changes; pancreatogenic diabetes; steatohepatosis.

ное поражение протока ПЖ. По дан
ным гистологического исследова
ния, 30 — 72% опухолей представля
ют инвазивную или неинвазивную
карциному. Часто они сосуществу
ют с протоковой аденокарциномой
ПЖ. Отмечено появление протоко
вого рака культи ПЖ после резекции
по поводу интрадуктальной папил
лярно—муцинозной опухоли. Пока
зания к выполнению ТПЭ при такой
опухоли расширяются.
3. Нейроэндокринные опухоли,
составляющие 3 — 4%. Возникают
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при синдроме множественной эн
докринной неоплазии первого типа
(MEN1), характеризуются мульти
центрическим ростом, в том числе в
подслизистой основе стенки две
надцатиперстной кишки (ДПК) и
хвосте ПЖ, с высоким риском ма
лигнизации, что является прямым
показанием к выполнению ТПЭ.
4. Мультифокальное метастати
ческое поражение ПЖ. Частота не
более 5% в структуре онкопатоло
гии ПЖ. Наиболее часто наблюдают
при раке почки (приблизительно
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Òàáëèöà 1.

Òèïû è ñòàäèÿ îïóõîëè ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïðîèçâåäåíà ÒÏÝ
Òèï îïóõîëè

Ñòàäèÿ ïî
êëàññèôèêàöèè
TNM

Êëèíè÷åñêàÿ
ñòàäèÿ

×èñëî
íàáëþäåíèé

Àäåíîêàðöèíîìà ÏÆ. Òîòàëüíîå èëè ìóëüòèöåíòðè÷åñêîå ïîðàæåíèå
Âíóòðèïðîòîêîâàÿ ïàïèëëÿðíî–ìóöèíîçíàÿ îïóõîëü ÏÆ. Òîòàëüíîå ïîðàæåíèå
Íåéðî–ýíäîêðèííàÿ îïóõîëü ÏÆ. Ìóëüòèöåíòðè÷åñêîå ïîðàæåíèå
Ðàê æåëóäêà ñ èíâàçèåé ÏÆ
Ìåòàñòàç ðàêà ïî÷êè. Èçîëèðîâàííîå ìóëüòèôîêàëüíîå ïîðàæåíèå ÏÆ
Ìåòàñòàòè÷åñêàÿ ìåëàíîìà. Èçîëèðîâàííîå ìóëüòèôîêàëüíîå ïîðàæåíèå ÏÆ
Ìåòàñòàç ðåòðîïåðèòîíåàëüíîé ñàðêîìû. Èçîëèðîâàííîå ïîðàæåíèå ÏÆ

T3N0–1M0
T3N0–1M0
T3N0–1M0.
T4N0–1M0
T1–2N0–1M1
T2N1M1
T2N0M1

III
III
III
III
IV
IV
IV

21
4
3
2
3
1
1

50% в структуре всех видов метаста
тического поражения).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
На клинической базе кафедры
общей хирургии № 1 в Киевском
центре хирургии печени, поджелу
дочной железы и желчных протоков
имени В. С. Земскова в период с 2003
по 2015 г. ТПЭ выполнена у 35 паци
ентов, в том числе 16 женщин и 19
мужчин, в возрасте в среднем (57,3 ±
8,3) года. Гистологические виды и
онкологическая стадия опухолей у
пациентов, которым выполнена
ТПЭ, представлены в табл. 1. У боль
шинства оперированных пациентов
обнаружены осложнения опухоле
вого процесса (распад опухоли, кро
вотечение, непроходимость кишеч
ника и др.). В табл. 2 представлен
предоперационный статус пациен
тов. Более чем у 66% из них отмече
ны клинически значимые симпто
мы. У 5 пациентов ECOG статус ІІ, у
остальных — более ІІ.
Учитывая тяжесть предопераци
онного состояния больных, мы по
делили ТПЭ в зависимости от обще
хирургических показаний на плано
вую и срочную (табл. 3); в зависи
мости от сложности — на комбини
рованную и стандартную. Из комби
нированных вмешательств наибо
лее часто выполняли тотальную гас
тродуоденопанкреатоспленэкто
мию при впадении левой желудоч
ной вены (ЛЖВ) в селезеночную ве
ну (СВ) или инвазии опухолью ЛЖВ.
Объем лимфаденэктомии при
РПЖ различный: при парааорталь
ной лимфаденопатии — выполняли
расширенную радикальную лимфа
денэктомию по классификации
Сastelfranco Veneto (1999).
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В последнее время ПЖ выделяем,
начиная от крючковидного отрост
ка, без рассечения вырезки. При
этом достигается полная мобилиза
ция портомезентериального сег
мента воротной вены. По нашему
мнению, удаление ПЖ "en bloc" поз
воляет уменьшить риск локального
рецидивирования РПЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После операции умерли 7 боль
ных, 5 из них оперированы в сроч
ном порядке, из них у 4 — выполне
на комбинированная ТПЭ. Общая
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летальность составила 20%; после
операционная летальность опери
рованных в плановом порядке —
6,7%.
У всех пациентов, оперирован
ных в срочном порядке, до опера
ции были тяжелые осложнения, что
обусловило декомпенсацию состоя
ния и смерть в сроки до 1 мес после
операции (табл. 4).
После плановой операции один
больной умер вследствие некроза
культи желудка при перевязке ЛЖВ,
атипично впадавшей в СВ, что обус
ловило блок единственного остав
шегося пути венозного оттока от

Îñëîæíåíèÿ, îòÿã÷àþùèå ñîñòîÿíèå áîëüíûõ è âëèÿþùèå
íà ECOG – ñòàòóñ â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
Îñëîæíåíèå

×èñëî íàáëþäåíèé

Æåëóäî÷íî–êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå
2
Îáòóðàöèîííàÿ æåëòóõà
13
Íåïðîõîäèìîñòü ÄÏÊ
1
Âíóòðåííèé ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûé ñâèù
1
Ðåôðàêòåðíûé áîëåâîé ñèíäðîì
12
Ïîðòàëüíûé òðîìáîç
2
Ñåïñèñ
1
Àíåìèÿ
II ñòàäèè (ïî êðèòåðèþ ÑÒÑÀÅ*), Hb ìåíåå 100 ã/ë
7
III ñòàäèè (ïî êðèòåðèþ ÑÒÑÀÅ), Hb ìåíåå 80 ã/ë
3
Ïðèìå÷àíèå. * – ÑÒÑÀÅ–Ñommon Terminology Criteria for Adverse Events,
Version 4.03.

Òàáëèöà 3.
Ïîêàçàòåëü

Ïîêàçàíèÿ
Îáúåì
âìåøàòåëüñòâà

Òèï ÒÏÝ â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà è ïîêàçàíèé
Òèï ÒÏÝ

Ïëàíîâàÿ
Ñðî÷íàÿ
Ñòàíäàðòíàÿ
Êîìáèíèðîâàííàÿ
ÒÏÝ, ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ
ÒÏÝ, ïîðòîìåçåíòåðèàëüíàÿ ðåçåêöèÿ ñ
ðåêîíñòðóêöèåé
ÒÏÝ, ëåâîñòîðîííÿÿ íåôðýêòîìèÿ
ÒÏÝ, ãàñòðýêòîìèÿ (ÃÝ)
ÒÏÝ, ëåâîñòîðîííÿÿ àäðåíàëýêòîìèÿ

×èñëî
íàáëþäåíèé

30
5
17
18
1
6
1
9
1

Клінічна хірургія. — 2016. — № 10

28

Òàáëèöà 4.
ECOG

Ñòðóêòóðà ïîñëåîïåðàöèîííîé ëåòàëüíîñòè
Ïðåäîïåðàöèîííûé ñòàòóñ
Îñîáåííîñòè

Îïåðàöèÿ

Ïðè÷èíà ñìåðòè

0

Èíâàçèÿ îïóõîëüþ ËÆÂ
Ïëàíîâàÿ ÒÏÝ
Íåêðîç êóëüòè æåëóäêà
Àíåìèÿ
II
ñòàäèè.
I
Ïëàíîâàÿ ÒÏÝ, ÃÝ
Îñòðàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Èíâàçèÿ îïóõîëüþ ËÆÂ
Èíâàçèÿ îïóõîëüþ âîðîòíîé âåíû.
Ñðî÷íàÿ ÒÏÝ
II
Òðîìáîç ñîñóäèñòîãî òðàíñïëàíòàòà
Ïîðòîìåçåíòåðèàëüíûé òðîìáîç
Fortner I*
Èíâàçèÿ îïóõîëüþ ÑÂ.
Ñðî÷íàÿ ÒÏÝ
II
Òðîìáîç ñîñóäèñòîãî òðàíñïëàíòàòà
Ñïëåíîïîðòàëüíûé òðîìáîç
Fortner I
Æåëóäî÷íî–êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå
II
Ñðî÷íàÿÒÏÝ
Îñòðàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Àíåìèÿ III ñòàäèè
II
Æåëóäî÷íî–êèøå÷íûé ñâèù. Ñåïñèñ
Ñðî÷íàÿ ÒÏÝ, ÃÝ
Îñòðàÿ ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Ðàñïàä
îïóõîëè.
Êðîâîòå÷åíèå
èç
ÄÏÊ.
II
Ñðî÷íàÿ ÒÏÝ
Îñòðàÿ ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Àíåìèÿ III ñòàäèè
Ïðèìå÷àíèå. * – Fortner I – ïàíêðåàòýêòîìèÿ ñ ðåçåêöèåé è ðåêîíñòðóêöèåé ïîðòîìåçåíòåðèàëüíîãî ñåãìåíòà.
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Ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ
×èñëî áîëüíûõ

Îñëîæíåíèå

Ãàñòðîñòàç
Ïëåâðèò, ïíåâìîíèÿ
Ñåïñèñ
Îñëîæíåíèÿ çàæèâëåíèÿ îïåðàöèîííîé ðàíû
Îñòðàÿ ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Òðîìáîç ñîñóäèñòîãî òðàíñïëàíòàòà
Îñòðàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Íåêðîç êóëüòè æåëóäêà
желудка. Один больной умер от ост
рой сердечной недостаточности,
несмотря на адекватную коррекцию
анемии до операции, отсутствие
значимой интраоперационной кро
вопотери.
Послеоперационные осложне
ния возникли у 17 (48,6%) пациен
тов, в том числе у 5 — после выпол
нения ТПЭ в срочном порядке. Та
ким образом, после плановой ТПЭ
осложнения отмечены у 12 (40%)
пациентов. Неспецифические по
слеоперационные осложнения учи
тывали, начиная с 2 баллов (по шка
ле Clavien—Dindo). Гастростаз опре
деляли в соответствии с классифи
кацией ISGPS только у 26 пациентов
без гастрэктомии. Осложнения
представлены в табл. 5.
Показатели выживаемости ана
лизировали путем построения кри
вой Каплана—Майера у 30 больных
после плановой ТПЭ (см. рисунок),
поскольку все 5 больных, у которых
ТПЭ выполнена в экстренном или
срочном порядке, умерли в сроки до
30 сут после операции. Показатели

àáñ.

%

5
4
4
5
2
2
2
1

19,2
11,4
11,4
14,3
5,7
5,7
5,7
2,9

3—летней выживаемости составили
40%, 5—летней — 13,3%, медиана вы
живаемости 18 мес.
Основными метаболическими
последствиями ТПЭ были тяжелая
недостаточность
экзокринной
функции ПЖ с синдромом мальас
симиляции, нутритивными наруше
ниями, сахарный диабет со склон
ностью к гипогликемии, стеатогепа
тоз, стеатогепатит.
Экзокринная функция ПЖ после
операции отсутствовала у всех па

Показатели выживаемости пациентов
после плановой ТПЭ.
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циентов. В качестве адекватной за
местительной терапии назначали
внутрь панкреатические ферменты
(липазу) до 400 000 ЕД в сутки.
У всех больных после ТПЭ воз
ник сахарный диабет ІІІ типа (по
классификации ВОЗ), который ха
рактеризовался нестабильностью
гликемии с частыми эпизодами
постпрандиальной гипергликемии,
ночной гипогликемией, редко — ке
тоацидозом, ангиопатией и сравни
тельно невысокой потребностью в
инсулине. На 4—й неделе после опе
рации при неосложненном течении
доза инсулина составляла от 4 до 40
ЕД/сут, в среднем около 0,5 ЕД/(кг ×
сут).
При значительной нестабильно
сти гликемии после операции про
водили мониторинг гликемии с ис
пользованием системы CGMS, что
дало возможность выявить скрытые
эпизоды гипогликемии и более
адекватно оценивать течение диабе
та [2].
Кроме дефицита инсулина, у
больных после ТПЭ в формирова
нии изменений эндокринной функ
ции ПЖ важную роль играет дефи
цит глюкагона и панкреатического
пептида (ПП). В этом основное раз
личие между панкреатогенным диа
бетом (ПД) и диабетом I и II типа.
Считают, что больные при ПД более
склонны к тяжелой гипогликемии и
более резистентны к кетоацидозу. В
плазме у них выявляют более высо
кий уровень прекурсоров глюконе
огенеза, в частности, аланин и лак
тат, что обусловлено отсутствием
глюкагона. Предполагают, что ПП
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играет ключевую роль в индукции
чувствительности гепатоцитов к ин
сулину и регуляции рецепторов ин
сулина. При ПД происходит дерегу
ляция рецепторов инсулина в тка
нях, что обусловливает индивиду
альную чувствительность пациен
тов к заместительной терапии с
применением инсулина, более вы
сокий риск возникновения гипо— и
гипергликемии и, как следствие,
сложности адекватного контроля
гликемии.
Уровень гликозилированного ге
моглобина (HbA1c) в крови и часто
та гипогликемии не отличались от
таковых при диабете I и II типа и со
ответствовали приведенным други
ми авторами [3]. Все пациенты при
меняют инсулин пролонгированно
го действия в сочетании с инсули
ном короткого действия перед едой.
Средняя суточная доза инсулина у
таких больных составляет около 0,5
ЕД/кг.
В течение длительного времени
результаты ТПЭ считали неудовле
творительными из—за неприемле
мой частоты послеоперационных
осложнений и летальности. Основ
ными проблемами при этом были
ПД, характеризующийся нестабиль
ностью гликемии со склонностью к
гипогликемии, и недостаточность
экзокринной функции ПЖ. В 60 —
80—е годы прошлого века высоко
качественные ферментные препа
раты, необходимые для устранения
недостаточности
экзокринной
функции ПЖ, были недоступны (в
Украине они были малодоступными
до конца 90—х годов). Таким обра
зом, прогрессирующее похудение,
диарея и мальабсорбция способст
вовали возникновению кахексии,
значительному ухудшению качества
жизни, уменьшению физической и
социальной активности больных.
Кроме того, эти изменения значи
тельно осложняли контроль глике
мии у пациентов после ТПЭ. Стеато
рея обусловливала дефицит жиро
растворимых витаминов, особенно
витамина D, что было причиной
возникновения остеопороза и жи
рового гепатоза. Сочетание этих
факторов сменило интерес к этой
операции в 60—е годы на негати
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визм в 80 — 90—е годы. Кроме того,
негативное отношение к ТПЭ было
обусловлено отсутствием улучше
ния показателей онкологической
выживаемости больных РПЖ.
В Украине первая ТПЭ выполне
на А. А. Шалимовым в 1956 г., после
этого число публикаций о ТПЭ при
панкреатите было ограничено [4]
вплоть до 2003 г.
Современные хирургические и
анестезиологические технологии в
комплексе с новыми подходами в
диабетологии и заместительной эн
зимотерапии позволяют обеспе
чить не только адекватный уход за
больным в раннем послеопераци
онном периоде, но и достаточно вы
сокое качество жизни в последую
щем.
Успех адекватного контроля гли
кемии поcле ТПЭ зависит от многих
факторов. В первую очередь, это
раннее обучение и информирова
ние пациента об особенностях ПД.
Если вероятность выполнения ТПЭ
велика, пациент должен иметь пер
сональный глюкометр еще до опе
рации. В состав мультидисципли
нарной команды клиники входит
эндокринолог, имеющий опыт сов
местного с хирургами ведения па
циентов после ТПЭ. Он консульти
рует больного перед операцией и
сразу после его перевода из отделе
ния реанимации и интенсивной те
рапии или начала энтерального пи
тания. К этому моменту у пациента
уже должен быть контроль глике
мии, мониторируемый персональ
ным глюкометром, начиная с мо
мента экстирпации ПЖ. В арсенал
эндокринолога также входит CGMS
— система постоянного монитори
рования уровня глюкозы, которая
значительно упрощает контроль
гликемии в сложных ситуациях,
особенно при гнойно—септичес
ких осложнениях. Однако на протя
жении 5 лет в условиях раннего обу
чения пациента необходимости в
применении CGMS не было.
В отношении использования
глюкагона после ТПЭ сегодня чет
ких рекомендаций нет.
Еще одним довольно частым и
тяжелым осложнением после ТПЭ
является стеатогепатит. Причины

его возникновения многообразны,
одним из основных патогенетичес
ких аспектов является уменьшение
чувствительности гепатоцитов к ин
сулину, в том числе вследствие де
фицита ПП. Сегодня продолжается
активное изучение этой комплекс
ной проблемы, консенсус в отноше
нии лечения стеатогепатита у боль
ных после ТПЭ не найден.
В настоящее время ТПЭ выпол
няют довольно редко, число опери
рованных невелико. B 2013 г. при
анализе общенациональной базы
данных Американского колледжа
хирургов США с 2005 по 2011 г. из
6314 плановых онкологических
операций резекции ПЖ только 198
(3%) — была ТПЭ. Современные пуб
ликации насчитывают 25 — 198 опе
раций ТПЭ, представляют собой
опыт одной или нескольких клиник
более чем за 5 лет [5].
ТПЭ разделяют на элективную
(плановую, одноэтапную) и завер
шающую (completing), выполняе
мую, как правило, по поводу ослож
нений заживления культи ПЖ либо
при рецидивах РПЖ в культе. Из—за
малого числа наблюдений результа
ты ТПЭ часто анализируют на об
щей выборке пациентов, которая
включает как элективную, так и за
вершающую ТПЭ. Это, с одной сто
роны, позволяет повысить силу ста
тистического критерия за счет уве
личения числа наблюдений в вы
борке, но, с другой стороны, эта вы
борка становится менее однород
ной. Как следствие, результаты за
вершающей ТПЭ, выполняемой при
панкреонекрозе культи ПЖ, часто
неудовлетворительны, на фоне уже
существующих хирургических ос
ложнений (панкреатический свищ,
гастростаз, постгеморрагическая
анемия и т. д.) экстраполируют на
результаты элективной ТПЭ. Это, на
наш взгляд, обусловливает негати
визм в отношении ТПЭ.
ТПЭ — технически сложная хи
рургическая процедура. Однако для
хирургов—панкреатологов, владею
щих техникой дистальной и про
ксимальной резекции ПЖ и выпол
няющих такие вмешательства не ме
нее 25 раз в год, ТПЭ не представля
ет особой сложности. При тщатель
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ном отборе пациентов частота по
слеоперационных хирургических
осложнений и летальность незначи
тельно отличаются от таковых по
сле резекции ПЖ. После выполне
ния ТПЭ у 65 больных частота по
слеоперационных осложнений со
ставила 39%, все пациенты живы [6].
В клинике Мейо после выполнения
ТПЭ у 99 больных частота осложне
ний составила 32%, летальность —
5% [7]. После выполнения электив
ной ТПЭ у 124 больных летальность
не превышала 5%, частота осложне
ний — 40%; после завершающей
ТПЭ, выполненой у 23 больных по
поводу осложнений, летальность
составила 39% [8].
Интересное сообщение опубли
ковали американские коллеги [9].
Проанализированы послеопераци
онные осложнения у 64 пациентов
после элективной ТПЭ, летальность
составила 1,6 %. Осложнения оцени
вали путем вычисления постопера
ционного индекса морбидности
(PMI) — интегрального показателя,
позволявшего оценить не только ча
стоту, но и тяжесть, и риск возник
новения осложнений. Так, риск ос
ложнений после ТПЭ составил
45,3%, тяжесть осложнений — 33,3
по 100—балльной шкале. Необходи
мость выполнения сосудистой или
мультивисцеральной резекции при
ТПЭ не оказывала влияния на PMI.
Это наблюдение противоречит
данным других авторов [10], кото

рые отметили двукратное увеличе
ние частоты осложнений при рас
ширении объема ТПЭ с вмешатель
ством еще на одном органе брюш
ной полости. Анализ осложнений
проведен у 198 пациентов в сроки
до 90 дней после операции. Леталь
ность составляла 6,1%, частота ос
ложнений — 44%. Наш опыт также
свидетельствует о тенденции к уве
личению частоты осложнений у
больных после комбинированной
ТПЭ.
К сожалению, в последние 20 лет,
когда во всем мире возобновился
интерес к ТПЭ, более того, эта опе
рация заняла свое место в арсенале
хирургического лечения внутри
протоковых папиллярно—муциноз
ных нейроэндокринных опухолей
ПЖ, а также наследственных форм
РПЖ и хронического панкреатита,
социально—экономические усло
вия в Украине не способствовали
научно—практическому развитию
хирургии. Как результат, несмотря
на доступность практически всего
необходимого спектра технологи
ческой и фармакологической под
держки для выполнения ТПЭ и адек
ватного послеоперационного веде
ния больных, сегодня упоминание
об этой операции вызывает смяте
ние и негодование многих ведущих
украинских хирургов.
Мировой опыт доказал, что ТПЭ
не только имеет право на существо
вание, но и в некоторых ситуациях

является единственным средством
лечения и продления жизни боль
ному.
Опыт клиники показывает, что
современный уровень развития хи
рургии в Украине позволяет внед
рять эту процедуру в практику с
удовлетворительными результата
ми, соответствующими мировым.
Для обеспечения успешной ТПЭ,
что дает пациентам шанс на долго
срочное выживание с сохранением
физической активности и социаль
ной функции после ТПЭ, необходи
мо соблюдение следующих условий.
1. Тщательный предоперацион
ный отбор пациентов, основанный
не только на оценке основного диа
гноза, возраста, сопутствующих за
болеваний, риска удаления смеж
ных органов, но и психологической
и финансовой готовности пациента
и его родственников обеспечивать
заместительную терапию и адъю
вантное лечение.
2. Обучение пациента особенно
стям течения ПД, консультация
опытного диабетолога в пред— и
послеоперационном периоде.
3. После операции обязательно
совместное ведение больного с уча
стием мультидисциплинарной ко
манды, включающей хирурга, гаст
роэнтеролога, эндокринолога, он
колога, при необходимости — пси
холога, диетолога и других специа
листов, а также диспансерное на
блюдение.
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РОЛЬ БІОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ У ДІАГНОСТИЦІ ГНІЙНО—
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ROLE OF BIOLOGICAL MARKERS IN DIAGNOSIS
OF PURULENT—SEPTIC COMPLICATIONS OF AN ACUTE
NECROTIC PANCREATITIS
І. V. Khomyak, V. І. Rotar, О. V. Rotar, М. F. Nazarchuk, G. G. Petrovskyi, І. І. Chermak
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv,
Bukovina State Medical University, Chernivtsi,
The 5—th Municipal Clinical Hospital, Minsk, Republic of Belarus
острий некротичний пан
креатит (ГНП) — хірургічне
захворювання, в основі якого
лежить первинний асептич
ний некроз тканини підшлункової
залози (ПЗ), що супроводжується
формуванням синдрому системної
запальної відповіді (ССЗВ) як за
асептичного, так і інфікованого не
крозу. В останні роки відзначають
суттєве збільшення кількості хворих
з інфікованими формами ГНП і ГСУ,
при цьому летальність становить 17
— 70% [1]. Рання діагностика ГСУ має
вирішальне значення для вибору оп
тимальної хірургічної тактики: дове
дене інфікування вогнищ некрозу
ПЗ вважають абсолютним показан
ням до хірургічного втручання,
оскільки летальність без такого ліку
вання наближається до 100% [2]. По
ряд з цим, при ГСУ відсутні спе
цифічні симптоми і клінічні ознаки,
що дозволяють відрізнити стериль
ний панкреонекроз від інфіковано
го. Наявність газу у вогнищі некрозу
ПЗ за даними КТ майже з 100% спе
цифічністю свідчить про наявність
інфікованого панкреонекрозу, про
те, у деяких ситуаціях присутність
газу є ознакою зв'язку вогнища не
крозу з травним каналом [3]. Бак
теріологічне дослідження матеріалу,
отриманого при тонкоголковій
пункції (аспірації) вогнища некрозу,
що вважають "золотим стандартом"
діагностики, потребує багато часу,
при цьому майже у 33% пацієнтів ре
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Реферат
Проведене обстеження й лікування 70 хворих на гострий некротичний панкреатит
(ГНП). У хворих визначали вміст у плазмі крові пресепсину (ПСП), прокальцитоніну
(ПКТ), С—реактивного протеїну (СРП) та інтерлейкіну—6 (ІЛ—6), проводили бак'
теріологічні дослідження, контрастно—підсилену комп'ютерну томографію (КТ).
Позитивні результати бактеріологічного дослідження відзначені у 43 пацієнтів.
Рівень ПСП і ПКТ у хворих з гнійно—септичними ускладненнями (ГСУ) у 3 — 4 ра'
зи перевищував такий за стерильного панкреонекрозу. Підвищення рівня ПСП по'
над 632 пг/мл дозволяло з високою чутливістю і специфічністю підтвердити на'
явність як локальної, так і системної інфекції, це перевищувало діагностичні мож'
ливості визначення вмісту ПКТ. Високий рівень ІЛ—6 і СРП характерний для синд'
рому системної запальної відповіді як інфекційного, так і неінфекційного поход'
ження.
Ключові слова: гострий некротичний панкреатит; інфекція; пресепсин; прокаль'
цитонін; С—реактивний протеїн.

Abstract
Examination and treatment of 70 patients, suffering an acute necrotic pancreatitits, was
conducted. Content of presepsin, procalcitonin, С—reactive protein and interleukin—6
(ІL—6) in the patients' blood plasma was determined, and bacteriological investiga'
tions, contrast—enhanced CT were conducted as well. Positive results of bacteriologi'
cal investigations were noted in 43 patients. Level of presepsin and procalcitonin in
patients, suffering purulent—septic complications, in 3 — 4 times exceeded such in a
sterile pancreonecrosis. Presersin level,exceeding over 632 pg/ml, have permitted to
confirm the presence of local and systemic infection with high specificity and sensitivi'
ty, and this have exceeded diagnostic possibilities of the procalcitonin content determi'
nation. High level of ІL—6 and С—reactive protein is characteristic for the systemic
inflammatory response syndrome (SIRS) of infective and noninfective origin.
Кeywords: acute necrotic pancreatitis; іnfection; presepsin; procalcitonin; С—reactive
protein.

зультати негативні [4]. Для дифе
ренційної діагностики ССЗВ і аб
домінального сепсису (АС) на сучас
ному етапі використовують визна
чення рівня серологічних маркерів
запалення ПКТ, ІЛ—6, СРП, в останні
роки — перспективного серологіч
ного маркера інфікування ПСП.
Мета дослідження: вивчити діаг
ностичне значення рівня серо

логічних маркерів запалення у ран
ньому виявленні ГСУ у пацієнтів при
ГНП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене проспективне, неран
домізоване, когортне дослідження.
Обстежені 70 хворих на ГНП, яких
лікували у відділенні реанімації та
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інтенсивної терапії, з них жінок —
22, чоловіків — 48 , вік хворих від 18
до 76 років, у середньому (44 ± 3,8)
року. Діагноз ГНП встановлювали на
основі аналізу даних анамнезу, клі
нічних проявів, результатів лабора
торних (активність амілази в крові і
сечі) та інструментальних (ультра
звукового дослідження, контраст
но—підсиленої КТ) методів. Тяж
кість ГНП оцінювали за шкалою
APACHE II. Критеріями відбору хво
рих були наявність двох і більше оз
нак ССЗВ, транзиторна і/або постій
на органна недостатність. ПСП виз
начали методом хемілюмінесценції,
використовуючи імунні тест—сис
теми Pathfast—Presepsіn, Mitsubisi
Chemical Medicine Co. (Японія); ПКТ,
СРП та ІЛ—6 — імуноферментним
методом за допомогою наборів
"Вектор—Бест" (Росія). Для бактеріо
логічного дослідження матеріал за
бирали під час операції, з дренаж
них трубок, рани, при пункції або
дренуванні, а також кров, сечу, сек
рет бронхів. Пацієнти розподілені
на групи залежно від наявності
ССЗВ, локальної інфекції, сепсису та
тяжкого сепсису. Сатистичний ана
ліз проведений з використанням t—
критерію Ст'юдента для оцінки без
перервних величин та U Манна—
Уїтні—Вілкоксона — для категоро
ваних показників. Для визначення
специфічності та чутливості біоло
гічних маркерів щодо прогнозуван
ня інфекційних ускладнень викори
стовували ROC—аналіз з обчислен
ням площі, обмеженої ROC—кри
вою (AUC).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У практично здорових осіб (кон
трольна група) концентрація ПСП у

плазмі крові становила від 98 до 218
пг/мл, у середньому (184 ± 16) пг/мл;
ПКТ — від 0,15 до 0,48 нг/мл, у серед
ньому (0,44 ± 0,07) нг/мл; ІЛ—6 —
(5,6 ± 0,89) пг/мл, СРП — (7,4 ± 0,63)
мг/л. У пацієнтів при ГНП без інфек
ції (стерильний панкреонекроз —
СПН), проте, з клінічними і лабора
торними ознаками ССЗВ, концент
рація ПСП недостовірно підвищува
лася до (332 ± 38) пг/мл, на 78% (р >
0,05) перевищувала референтні зна
чення у здорових осіб. Концент
рація ПКТ у 14 хворих була менше
0,5 нг/мл, у 7, госпіталізованих у
тяжкому стані з ознаками органної
недостатності, особливо ниркової,
перевищувала 1 нг/мл і становила
від 1,2 до 2,05 нг/мл, у середньому
(1,26 ± 0,19) нг/мл. Зменшення
швидкості клубочкової фільтрації у
пацієнтів за ниркової недостатності
супроводжувалося накопиченням
молекул ПКТ в плазмі крові [5], що
необхідно мати на увазі при інтер
претації отриманих результатів. По
ряд з цим, у хворих при СПН ві
рогідно (p<0,001) збільшувалася
концентрація ІЛ—6 — від (7,4 ± 0,63)
до (121 ± 11) пг/мл і СРП — від (5,6 ±
0,89) до (207,5 ± 29) мг/л, тобто, ме
діатора і білка гострої фази запален
ня як швидка, рання і неспецифічна
відповідь на асептичне запалення
тканини ПЗ. За даними бактеріо
логічного дослідження патогенні
мікроорганізми виявлені у 15 хво
рих з локальною інфекцією, у 28 — з
сепсисом і тяжким сепсисом. З кро
ві, біологічних середовищ і скупчень
рідини у пацієнтів при ГНП виділені
як грамнегативні (E. coli, P. aerugino
sa, Klebsiella spp., Enterobacter spp.,
Proteus spp., Acinetobacter spp.), так і
грампозитивні (S. aureus, S. epider
midis), збудники, а також гриби роду

Candida. Концентрація ПСП, ПКТ і
ІЛ—6 значно вища у хворих за наяв
ності ГСУ, ніж у пацієнтів за СПН та у
здорових осіб (див. таблицю). На
явність інфекції і виникнення ГСУ
супроводжувалися значним вірогід
ним (p < 0,01) підвищенням рівня
ПСП до (496 — 5004) пг/мл, у серед
ньому — до (1244 ± 168) пг/мл, ПКТ
— до 2,13 — 14,44 нг/мл, у середньо
му до (4,47 ± 0,67) нг/мл; ІЛ—6 до
205 — 1284 нг/мл до (367 ± 86)
пг/мл до, що у 3—4 рази більше, ніж
у пацієнтів без інфекції. Концент
рація СРП збільшувалася до (336 ±
85) мг/л, що на 61,5% перевищувало
цей показник у пацієнтів при СПН.
На ранніх стадіях інфекції, поки
вона була локальною, спостерігали
незначне підвищення рівня ПКТ —
від (1,26 ± 0,19) до (2,08 ± 0,56)
нг/мл, ІЛ—6 — від (121 ± 27) до (203
± 90) пг/мл, СРП — від (206 ± 31) до
(208 ± 97) мг/л, тобто, їх рівень не
дозволяв підтвердити наявність
інфекції і встановити діагноз сепси
су, що підтверджують дані ROC—
аналізу. AUC ROC для ПКТ становила
0,665 ± 0,10, для ІЛ—6 — 0,496 ± 0,11,
для СРП — 0,607 ± 0,12. Поряд з цим,
у пацієнтів з локальними інфекцій
ними ускладненнями рівень ПСП
був удвічі вищий, ніж при СПН
(р<0,02), значення AUC ROC стано
вило 0,927 ± 0,02, що з високою віро
гідністю (р<0,0001) дало можливість
підтвердити інфекційний характер
ССЗВ.
Концентрація маркерів запален
ня прогресивно збільшувалася у
пацієнтів при сепсисі і тяжкому сеп
сисі: ПСП — у середньому до (2668 ±
583) пг/мл, ПКТ — до (7,25 ± 2,15)
нг/мл, ІЛ—6 — до (525 ± 154) пг/мл,
СРП — до (420 ± 179) мг/л. При
ROC—аналізі виявлена чітка залеж

Ðîçïîä³ë õâîðèõ ÃÍÏ çà êîíöåíòðàö³ºþ ñåðîëîã³÷íèõ ìàðêåð³â çàïàëåííÿ
Ãðóïè îáñòåæåíèõ

ÏÑÏ, ïã/ìë

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (õ ± m)
ÏÊÒ, íã/ìë
ÑÐÏ, ìã/ë

²Ë–6, ïã/ìë

Ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ îñîáè (n=10)
184 ± 16
0,44 ± 0,07
5,6 ± 0,89
7,4 ± 0,63
Ïàö³ºíòè ç ÑÑÇÂ áåç ³íôåêö³¿ (n=21)
332 ± 38
1,26 ± 0,19
206 ± 31
121 ± 27
Ïàö³ºíòè ç ³íô³êîâàíèì ïàíêðåîíåêðîçîì (n=49)
1244 ± 168*
4,47 ± 0,69*
336 ± 85
367 ± 86*
Ïàö³ºíòè ç ëîêàëüíîþ ³íôåêö³ºþ (n=15)
677 ± 30*
2,08 ± 0,56
208 ± 97
203 ± 90
Õâîð³ ç ñåïñèñîì (n=22)
988 ± 47*
5,05 ± 0,92*
420 ± 179
415 ± 180*
Õâîð³ ç òÿæêèì ñåïñèñîì (n=12)
2668 ± 583*
7,25 ± 2,15*
392 ± 102
525 ± 154*
Ïðèì³òêà. * - ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ ó ïàö³ºíò³â ïðè ÑÑÇÂ áåç ³íô³êóâàííÿ âîãíèùà
ïàíêðåîíåêðîçó (ð<0,05).
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ність концентрації маркерів запа
лення в крові від наявності і тяжкості
інфекційних ускладнень у хворих на
ГНП за наявності сепсису: AUC ROC
для ПСП становила 0,956 ± 0,007 (СІ
0,883—0,972, р<0,0001) і була біль
ша, ніж для ПКТ — 0,840 ± 0,048 (СІ
0,745—0,935, р<0,0001). Величина
AUC ROC як для ПСП, так і ПКТ доз
воляє з високою вірогідністю (р<
0,0001) діагностувати інфекційні ус
кладнення при ГНП. Поряд з цим,
клінічна чутливість і специфічність
визначення ПСП була вища, ніж
ПКТ. За даними дослідження, гра
ничним рівнем, що свідчив про
інфікування патологічних вогнищ
при ГНП, вважали рівень ПСП 632
пг/мл (чутливість — 92,11%, спе
цифічність — 96,86%), ПКТ — 1,76
нг/мл (чутливість — 75,1%, специ
фічність — 71,43%). Більш низька
специфічність ПКТ до інфекції зу
мовлена тим, що його синтез стиму
люють не тільки мікробні тіла, а й їх
ендотоксини, а також індуктори гос
трої фази запалення (ТНФ—α, ІЛ—
6) [6]. Крім того, неспецифічне (хиб
нопозитивне) щодо виявлення ін
фекції підвищення рівня ПКТ у
плазмі крові спостерігали при ма
сивному некрозі тканин (опік, трав

ма, операції, СПН), деяких злоякіс
них пухлинах та захворюваннях
крові [7]. Період напівжиття ПКТ у
крові становить понад 36 год. Рівень
ІЛ—6 і СРП у плазмі крові підвищу
вався як за стерильного, так і інфіко
ваного панкреонекрозу (ІПН): AUC
ROC для ІЛ—6 становила 0,763 ± 0,63
(СІ 0,639 — 0,887, р < 0,06), СРП —
0,592 ± 9,82 (СІ 0,432 — 0,821, р <
0,17), що вірогідно (р<0,05) менше,
ніж ПСП і ПКТ. Крім того, щодо про
гнозування інфекції специфічність
ІЛ—6 і СРП була низькою. За погра
ничного рівня ІЛ—6 96,5 пг/мл чут
ливість становила 66,67%, спе
цифічність — 52,63%; СРП 168 мг/л
— чутливість 82,86%, специфічність
— 50%. На відміну від ПКТ, рівень
ІЛ—6, СРП, ПСП підвищувався тільки
за наявності живих мікроорганізмів
в організмі хворого та їх фагоцито
зу, і є специфічним маркером
інфекції [8]. ПСП утворюється шля
хом ферментного розщеплення
циркулюючого розчинного рецеп
тора СD 14 протеазами при фагоци
тозі мікроорганізмів у ранній фазі
запалення, ще до підвищення рівня
ІЛ—6, появи клінічних і лаборатор
них ознак ССЗВ [9, 10]. При цьому
період напіввиведення ПСП з плаз

ми крові становить від 30 хв до 4 год
[11].

ВИСНОВКИ
1. Визначення рівня ПСП і ПКТ у
плазмі крові дозволяє з високою чут
ливістю і клінічною специфічністю
підтвердити наявність як локальної,
так і системної інфекції при ГНП.
Граничним рівнем, що свідчить про
інфікування патологічних вогнищ, є
рівень ПСП понад 632 пг/мл (чут
ливість — 92,11%, специфічність —
96,86%, р<0,01), ПКТ — понад 1,76
нг/мл (чутливість — 75,1%, спе
цифічність —71,43%, р<0,05).
2. Аналіз ROC—кривих показав
високу ефективність визначення
рівня ПСП у порівнянні з ПКТ для
ранньої діагностики інфекційних
ускладнень ГНП: AUC ROC для ПСП
становила 0,956 ± 0,007 (СІ 0,883—
0,972, р<0,0001) і більша, ніж для
ПКТ — 0,813 ± 0,052 (СІ 0,711—0,915,
<0,0001).
3. Високий рівень ІЛ—6 і СРП ха
рактерний для ССЗВ як інфекційно
го, так і неінфекційного походжен
ня. Визначення рівня СРП та ІЛ—6 у
динаміці дає можливість оцінювати
тяжкість стану та ефективність ліку
вання хворих з приводу ГНП.
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І ПРОГНОЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ І РАКУ
З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ ГОЛОВКИ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
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PROGNOSIS IN CHRONIC PANCREATITIS AND CANCER
WITH A PRIMARY LESION OF THE PANCREATIC HEAD
I. A. Kryvoruchko, M. M. Teslenko, S. A. Andreyeshchev, C. M. Teslenko, A. V. Arsenyev
Kharkiv National Medical University
дним з завдань сучасної хі
рургічної гастроентероло
гії є не тільки забезпечення
хороших і відмінних без
посередніх результатів, а й створен
ня умов для ефективної реабілітації
пацієнтів у ранньому післяоперацій
ному періоді, запобігання післяопе
раційних ускладнень після ради
кальних операцій на ПЗ з приводу
ХП і раку з переважним ураженням
головки ПЗ. Стандартна тактика ве
дення таких хворих не завжди від
повідає вимогам хірургів. Необхідне
не тільки вдосконалення існуючих
методів діагностики, лікування та
профілактики післяопераційних ус
кладнень, а й впровадження нових
методів, основаних, насамперед, на
вивченні патогенезу та прогнозу
цих захворювань. Диференційна
діагностика ХП і раку ПЗ з переваж
ним ураженням її головки є однією з
складних і важливих проблем хірур
гічної панкреатології [1 — 3]. Особ
лива важливість проблеми пов'язана
з тим, що рак ПЖ часто виявляють у
хворих на ХП, який розцінюють
сьогодні як передракове захворю
вання [1, 2]. Низька частота виявлен
ня раку ПЗ на тлі ХП у резектабель
ній фазі свідчить про незадовіль
ність існуючих алгоритмів і програм
диференційної діагностики захво
рювань. В останні десятиліття широ
ко впроваджують в клінічну практи
ку такі сучасні методи діагностики,
як ультразвукове дослідження (УЗД),
ендосонографію, мультиспіральну
комп'ютерну томографію (МСКТ),
магніторезонансну
томографію

О

Реферат
Проаналізовані результати хірургічного лікування 132 хворих, в тому числі 68 — з
приводу раку головки підшлункової залози (ПЗ) (у 46 — з жовтяницею) і 64 —
хронічного панкреатиту (ХП) з переважним ураженням головки ПЗ (у 16 — з жов'
тяницею). Розподіл хворих по групах здійснювали за максимальним значенням
класифікаційних функцій, що обчислювали за спеціальними формулами. Далі вив'
чали показники ендотеліальної дисфункції для проведення диференційної діагно'
стики. Визначений поріг VEGF = 346 пг/мл, за яким хворі розподілені на групи: ХП
і рак головки ПЗ. Ще більш точним був поріг за показником VEGF=248 пг/мл. Для
прогнозування тяжкості перебігу патологічного процесу, поряд з використанням
діагностичних даних, застосовували метод дерев класифікації. Панкреатодуоде'
нальна резекція за Whipple виконана у 23 хворих, за Traverso—Longmire — у 8, суб'
тотальна правобічна панкреатектомія за Fortner — у 3, гепатикоєюностомія за
Roux — у 8, дуоденозберігальна резекція за Бегером — у 6, її Бернський варіант —
у 7, операція за Фреєм — у 51. У 26 (19,7%) хворих мініінвазивні втручання для
відведення жовчі були остаточними через поширення основного патологічного
процесу та тяжкий загальний стан. Післяопераційні ускладнення виникли у 18
(13,6%) хворих, померли 3 (2,3%).
Ключові слова: хронічний панкреатит; рак головки підшлункової залози; дифе'
ренційна діагностика; математичні моделі.

Abstract
Analyzed the results of surgical treatment of 132 patients, including 68 — for cancer of
the pancreatic head (in 46 — with jaundice) and 64 — chronic pancreatitis (CP) with a
primary lesion of the pancreatic head (16 — with jaundice). The distribution of patients
into groups was carried out with a maximum value of classification functions calculated
by special formulas. Next studied indicators of endothelial dysfunction for differential
diagnosis. A certain threshold of VEGF = 346 pg / ml, in which the patients were divid'
ed into groups: СP and cancer on the pancreatic head. It was even more accurate indi'
cator threshold VEGF = 248 pg / ml. To predict the severity of the pathological process,
along with the use of diagnostic data, using the method of classification trees.
Pancreatoduodenal resection for Whipple was performed in 23 patients, for Traverso—
Longmire — in 8, subtotal right sided pancreatectomy for Fortner — in 3, hepaticoje'
junostomy by Roux — in 8, duodenopreserving resection for Beger — in 6, her Bernese
option — in 7, operation Frey — in 51. In 26 (19.7%) patients, minimally invasive inter'
vention for removal of bile were spread through the final primary pathological process
and severe general state. Postoperative complications occurred in 18 (13.6%) patients,
died 3 (2.3%).
Keywords: chronic pancreatitis; cancer of the pancreatic head; differential diagnosis;
mathematical models.

(МРТ), ендоскопічну ретроградну
холангіопанкреатографію (ЕРХПГ),
черезшкірну пункцію ПЗ під кон
тролем УЗД чи КТ з подальшим
дослідженням тканини, аспірацію
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панкреатичного соку, використання
пухлинних маркерів тощо.
Ендотеліальна дисфункція є па
тологічним станом, що виникає на
тлі порушення продукції ендо
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теліальних факторів. Це зумовлює
порушення функції органів і систем
організму на тлі дисбалансу між
продукцією судинорозширюваль
них, ангіопротекторних, ангіопро
ліферативних чинників, з одного
боку, і вмістом судинозвужувальних,
протромботичних, проліфератив
них чинників, з іншого. Ендотелій
бере участь у регуляції тонусу судин,
проникності їх стінки, адгезії тром
боцитів і лейкоцитів, ангіогенезі,
тромборезистентності, імунній від
повіді, синтезі медіаторів запалення
та їх інгібіторів, а також здійснює
бар'єрну функцію. Важливою функ
цією ендотелію є продукція оксиду
азоту (NО), що підтримує базальний
тонус судин і бере участь у вазодила
тації у відповідь на дію різнома
нітних стимулів. В останні роки у на
уковій літературі з'явилися дослід
ження, що свідчать про важливу
роль NО як поліфункціонального
регулятора структурних і метаболіч
них процесів [1, 2]. За сучасними
уявленнями, хімічний медіатор NО
відіграє універсальну роль модуля
тора фізіологічних функцій серце
во—судинної, нервової, імунної, м'я
зової, дихальної, травної та інших
систем організму. Цей месенджер
має відношення до багатьох пато
логічних процесів, відповідає за то
нус судин, міжклітинну комунікацію,
модуляцію нейротрансмісії, імунну
цитотоксичність, секрецію медіато
рів і гормонів тощо. NО, поряд з тим,
є потенційно токсичною молеку
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лою, що відіграє негативну роль при
артеріальній гіпертензії, цукровому
діабеті, новоутвореннях, нейродеге
неративних процесах, атероскле
розі, цирозі печінки, захворюваннях
нирок і інших патологічних станах
організму [3]. Ця молекула може бу
ти згубною як для клітин, включаю
чи ракові, так і для внутрішньо
клітинних патогенних мікроорга
нізмів. В останні роки отримані чис
ленні дані про метаболізм NО в жи
вій клітині і структурі NО—синтази.
Встановлено, що NО діє як важли
вий регулятор таких загальноклі
тинних процесів, як експресія генів,
функціональна активність міто
хондрій. В організмі NО синтезуєть
ся з амінокислоти L—аргініну. Цей
процес представляє комплексну
окиснювальну реакцію, що каталі
зується ферментом NО—синтазою
(NOS), яка є поліфункціональною
оксидоредуктазою та нагадує за дея
кими властивостями систему цито
хром—Р450—редуктазу [3]. У тепері
шній час ідентифіковані три ізофер
менти NОS, названі відповідно з ти
пами клітин, в яких вони були впер
ше виявлені [1 — 3]: нейрональна
(nNОS), індуцибельна (iNОS), або
макрофагальна (mNОS), і ендотелі
альна (eNОS). Всі ізоформи NОS ка
талізують утворення NО у відповідь
на рецепторну, хімічну, біологічну
або фізичну стимуляцію.
Метою дослідження було вивчен
ня ролі ендотеліальної дисфункції у
механізмі формування ХП і раку ПЗ

з переважним ураженням її головки,
розробка й впровадження матема
тичних моделей диференційної діа
гностики і прогнозу при цих захво
рюваннях.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати хірур
гічного лікування 132 хворих, ос
новні клініко—лабораторні харак
теристики яких представлені у
табл. 1. Хворі розподілені на 5 груп:
1—ша група — контрольна (умовно
здорові, n=17), 2—га група — хворі
на ХП без жовтяниці (n=48), 3—тя
група — хворі на ХП з жовтяницею
(n=16), 4—та група — хворі на рак
ПЗ без жовтяниці (n=12), 5—та група
— хворі на рак ПЗ з жовтяницею
(n=56).
Всім пацієнтам проводили за
гальноклінічні дослідження крові та
сечі, біохімічні дослідження крові; у
більшості з них досліджували вміст
онкомаркеру СА 19—9. Програма
дослідження стану ендотеліальної
дисфункції у хворих на ХП і рак ПЗ
передбачала: визначення у сиро
ватці крові вмісту продуктів окис
нення NО — нітритів (NO2), нітратів
(NO3), S—нітрозотіолу, еNOS та
іNOS, а також одного з токсичних
продуктів окиснювального дезамі
нування амінокислот (L—глутаміну і
L—аспарагіну), пуринових азотис
тих основ — аміаку (NН3). Вміст у си
роватці крові NO2, NO3, S—нітрозо
тіолу, активність еNOS та іNOS виз

Êë³í³êî-ëàáîðàòîðíà õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ, Me (Q1− Q3)
Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â (õ ± m)
Ñòàòü ×/Æ
²ÌÒ, êã/ì2
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Æîâòÿíèöÿ
Íåäîñòàòí³ñòü çîâí³øíüîñåêðåòîðíî¿ ôóíêö³¿ ÏÇ
Àñöèò
Ñèìïòîìè óðàæåííÿ ÖÍÑ
Ëåéêîöèòè êðîâ³, × 109 â 1 ë
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ÀËÒ êðîâ³, Îä/ë
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ÕÏ ç ïåðåâàæíèì
óðàæåííÿì ãîëîâêè ÏÇ
(n=64)

Ðàê ÏÇ (n=68)

Äîñòîâ³ðí³ñòü
â³äì³ííîñòåé

52,2 ± 2
53/11
21 (20 – 26)
64
18
58
8
4
9,8 (5,4 – 11,6)
27,4 (16,3 – 44,8)
78,6 (57,9 – 96,4)
67,3 (44,5 – 88,5)
5,34 (5,3 – 12,1)
85,4 (76,4 – 111,5)

61,5 ± 1,4
48/20
24 (21 – 28)
12
68
32
14
8
8,4 (5,5 – 10,2)
87,7(66,4 – 311,3)
154,6 (68,6 – 211,2)
148,5 (53,2 – -189,4)
7,05 (5,9 – 12,3)
97,2 (81,8 – 123,9)

ð=0,00024
p=0,206
p=0,537
N
N
N
N
N
p=0,234
ð=0,0001
ð=0,001
ð=0,001
N
ð=0,043
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начали відповідно до рекомендацій
[4]; аміаку в сироватці крові — мето
дом іонообмінної хроматографії на
іонітах. Після розподілу амінокис
лот на іонітах реєстрацію їх кілько
сті та аміаку здійснювали на автома
тичному аналізаторі амінокислот
Т—339 (Чеська республіка). Для до
слідження концентрації фактору
росту ендотелію судин (VEGF) кров
у пацієнтів забирали ранком, до їди з
ліктьової вени для отримання плаз
ми без добавок, протягом 1 год про
бірки з кров'ю доставляли в лабора
торію. Концентрацію VEGF в плазмі
крові визначали з застосуванням на
бору реактивів для твердофазного
імуноферментного аналізу "Human
VEGF Quantikine ELISA" ("R&D Syst
ems", США).
Використовували
інструмен
тальні методи дослідження: УЗД,
МСКТ з контрастуванням і без тако
го, ендоскопічну езофагогастродуо
деноскопію (ЕЕГДС), ЕРХПГ, МРТ та
відеолапароскопію — за показання
ми.
Статистичне опрацювання отри
маних результатів дослідження про
ведене з використанням методів ва
ріаційної статистики за програмою
"Біостатистика". Відмінності між ви
борками вважали статистично зна
чущими при р<0,05.
Розробку математичної моделі
диференційної діагностики об'єм
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них утворень головки ПЗ здійснюва
ли в декілька етапів. Першим етапом
для виділення хворих на рак ПЗ ви
користовували 31 клініко—лабора
торний та інструментальний показ
ник, отриманий в перші дні після
госпіталізації хворого в клініку. Дру
гим етапом (до операції) вивчали
показники ендотеліальної дисфунк
ції. Третім етапом, поряд з викорис
танням діагностичних даних, для
вирішення завдань прогнозу вико
ристовували метод дерев класифіка
ції.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Прогнозування діагнозу (рак ПЗ
— ХП) може бути здійснене різними
методами багатовимірного статис
тичного аналізу, вибір яких буде виз
начатися шкалою вимірювання, за
коном розподілу використаних по
казників, наявністю статистичних
зв'язків між ними. Тому першим ета
пом проведений аналіз з викорис
танням методів описової статисти
ки. При порівнянні достовірності
відмінностей центральних тенден
цій показників у хворих на ХП та рак
ПЗ встановлено, що вони не одно
рідні за віковим складом. Так, при
раку ПЗ вік хворих (61,5 ± 1,4) року
був значимо більшим, ніж при ХП —
(52,2 ± 2) роки, відмінності достовір
ні за критерієм Манна—Уїтні (р=

Ìàòðèöÿ êëàñèô³êàö³¿:
ðÿäè – ãðóïè, ùî ñïîñòåð³ãàëè; ñòîâïö³ - ïðîãíîçîâàí³ ãðóïè
×àñòîòà ïðàâèëüíèõ
ÕÏ
Ðàê ÏÇ
çá³ã³â,%
(ê³ëüê³ñòü õâîðèõ)
(ê³ëüê³ñòü õâîðèõ)

ÕÏ
Ðàê ÏÇ
Ðàçîì …

74,5
82,1
78,8
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xñò =

Òî÷í³ñòü àïîñòåð³îðíî¿ êëàñèô³êàö³¿ ìåòîäîì
äèñêðèì³íàíòíîãî àíàë³çó

Çàõâîðþâàííÿ

0,00024). Тому були сформовані од
норідні за віком групи, що включали
47 хворих на ХП і 53 — на рак ПЗ.
Значущі (p<0,05) відмінності вияв
лені (за критерієм Манна—Уїтні)
тільки для 9 показників: кількість
сегментоядерних нейтрофільних
гранулоцитів, лімфоцитів, вміст фіб
риногену А, загального білірубіну та
його фракцій, глюкози крові, білка в
сечі, діаметр спільної жовчної про
токи (СЖП). Для графічної ілюст
рації цих співвідношень викорис
тані пелюсткові діаграми, побудо
вані для стандартизованих значень
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показників за формулою:
Застосування стандартизованих
показників та їх середніх дозволило
представити результати в одному
масштабі (від —1 до +1), зберігаючи
співвідношення між ними.
При побудові системи прогнозу
вання наявності у хворого раку ПЗ
розглядали різні статистичні мето
ди: дискримінантний аналіз, дерева
класифікації, логит—регресію тощо.
Найбільш відповідним методом для
такої структури даних був дискри
мінантний аналіз. При цьому досяг
нута висока точність апостеріорної
класифікації (табл. 2) навіть при ви
користанні тільки трьох показників:
вміст прямого білірубіну, кількість
лімфоцитів і вік хворих. Зменшення
кількості предикторних показників
до трьох зумовлене їх мультиколіне
арністю (високим рівнем кореля
ційних зв'язків), наприклад, загаль
ний білірубін — прямий білірубін —
непрямий білірубін — діаметр СЖП,
і прагненням зменшити кількість
предикторів при збереженні точ
ності прогнозу.

Ñòàí åíäîòåë³àëüíî¿ äèñôóíêö³¿ ó õâîðèõ íà ÕÏ ³ ðàê ÏÇ

Ïîêàçíèê

1-é (n=17)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
2-é (n=48)
3-é (n=16)
4-é (n=12)

NÍ3, íìîëü/ë
23,1 ± 1,6
36,2 ± 2,6*
38,2 ± 3,4*
NÎ2, ìêìîëü/ë
14,7 ± 1,2
21,4 ± 1,3*
25,8 ± 1,7*
NÎ3, ìêìîëü/ë
24,6 ± 1,5
31,8 ± 1,5*
40,6 ± 2,3*
S-í³òðîçîò³îë, ìêìîëü/ë
0,23 ± 0,02
0,32 ± 0,03*
0,80 ± 0,07*
åNÎS, ïìîëü/(õâ × ìã á³ëêà)
0,58 ± 0,04
0,77 ± 0,06*
0,95 ± 0,08*
³NÎS, ïìîëü/(õâ × ìã á³ëêà)
0,38 ± 0,03
0,63 ± 0,05*
0,75 ± 0,06*
VEGF, ïã/ìë
125,9 ± 10,6
212,2 ± 9,5*
268,1 ± 16,04*
Ïðèì³òêà.
* - ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó êîíòðîë³ (ð < 0,05).
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47,8 ± 3,2*
28,4 ± 1,6*
46,3 ± 2,2*
0,38 ± 0,04*
1,04 ± 0,09*
0,27 ± 0,03*
431,9 ± 22,03*

5-é (n=46)

59,3 ± 4,2*
35,7 ± 2,1*
57,4 ± 3,7*
0,89 ± 0.07*
1,23 ± 0,11*
0,21 ± 0,02*
872,6 ± 76,55*
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Прогнозування наявності у хво
рого раку ПЗ здійснювали після об
числення класифікаційних функцій.
Вибір групи (ХП чи рак ПЗ) попе
редньо визначали, виходячи з вста
новлення максимального значення
класифікаційних функцій, які об
числювали за формулами:
YХП = —16,75 — 0,0035 × білірубін
прямий + 0,42 — лімфоцити + 0,4 ×
вік;
Yрак ПЗ = —18 — 0,0083 × білірубін
прямий + 0,36 — лімфоцити + 0,44 ×
вік.
Порядок показників у класифі
каційних функціях відповідав вне
ску кожного предиктора в процес
класифікації. Точність отриманої
моделі прогнозу перевірена на тес
товій виборці з 20 хворих (у 8 — рак
ПЗ, у 12 — ХП), точність моделі про
гнозування у яких становила 74%.
Таким чином, з огляду на те, що
хворі на ХП становлять групу ризику
виникнення раку ПЗ, проблема ди
ференційної діагностики за наяв
ності об'ємного утворення переваж
но в головці ПЗ є актуальною для ви
бору лікувальної тактики. Для ви
ключення раку ПЗ у хворих на ХП
першим етапом доцільно викорис
товувати доступну математичну мо
дель диференційної діагностики
(загальна точність 78,8%), розробле
ну на основі доступних клініко—ла
бораторних та інструментальних
критеріїв.
За результатами дослідження ста
ну ендотеліальної дисфункції у хво
рих на ХП і рак ПЗ виявлене підви
щення в плазмі крові рівня нітритів,
нітратів, S—нітрозотіолу, активності
еNОS. Поряд з цим, перебіг ХП су
проводжувався підвищенням актив
ності іNОS, тоді як при раку ПЗ цей
показник був значно меншим, ніж у
контролі (табл. 3). Оцінка показ
ників ендотеліальної дисфункції
при ХП характеризувалась збіль
шенням вмісту нітритів — на 45,5 і
75,5%; нітратів — на 29,2 і 65,0%; S—
нітрозотіолу — на 39,1 і 247,8%; ак
тивності еNОS — на 32,7% і 65,5%;
іNОS — на 63,7 і 97,3%, відповідно в
умовах перебігу хвороби без жовтя
ниці та за наявності такої.
При аналізі показників ендо
теліальної дисфункції у хворих 4—ї
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та 5—ї груп виявлене збільшення
рівня у сироватці крові нітратів — на
93,1 і 142,8%, нітритів — на 88,2 і
133,3%, S—нітрозотіолу — на 65 і
286,9%, еNОS — на 79,3 і 112% на тлі
пригнічення активності іNОS — на
29 і 44,8%. При дослідженні актив
ності окиснювальної системи NО—
синтази виявлене збільшення кон
центрації аміаку у сироватці крові
хворих на рак ПЗ більш ніж удвічі.
Це свідчило про виникнення ендо
генної інтоксикації та порушення
механізмів знешкодження аміаку,
високий рівень якого може бути
прогностично значущим критерієм
при оцінці тяжкості перебігу хворо
би. В усіх хворих рак ПЗ супровод
жувався більш високою концент
рацією в сироватці крові нітритів,
нітратів, S—нітрозотіолу у порів
нянні з такою у хворих на ХП (р<
0,05).
Особливістю перебігу ХП і раку
ПЗ було значне підвищення рівня
S—нітрозотіолу при ускладнених
формах, що супроводжувались жов
тяницею. Так, у хворих 2—ї групи він
становив (0,32 ± 0,03) ммоль/л, 3—ї
групи — підвищувався до (0,80 ±
0,07) ммоль/л. Аналогічну динаміку
вмісту у сироватці крові S—нітро
зотіолу спостерігали у хворих на рак
ПЗ. Ці результати свідчили, що S—
нітрозотіол може бути прогностич
ним критерієм виникнення усклад
нень у вигляді жовтяниці, як при ХП,
так і раку ПЗ. Активність іNОS підви
щувалася при ХП і суттєво знижува
лася при раку ПЗ, що може бути важ
ливим критерієм в диференційній
діагностиці цих захворювань.
Рівень у сироватці крові VEGF як
маркера пошкодження ендотелію
був на 26,3% вищим у хворих 3—ї
групи у порівнянні з таким у хворих
2—ї групи (р<0,05). Подібну тенден
цію спостерігали у хворих на рак ПЗ
(відповідно на 102%, р<0,05), у них
середній рівень VEGF у сироватці
крові був значно вище, ніж у хворих
на ХП.
ХП і рак ПЗ поєднані з формуван
ням ендотеліальної дисфункції, що
проявляється накопиченням ток
сичних продуктів обміну нітритів,
нітратів, аміаку та інших, це корелює
з тяжкістю перебігу хвороби і на

явністю обтураційної жовтяниці.
Можна припустити, що прогностич
но значущим показником в дифе
ренційній діагностиці ХП і раку ПЗ
може бути не тільки активність
іNОS, а й рівень S—нітрозотіолів та
VEGF у крові. Найбільш інформатив
ним показником у диференційній
діагностиці ХП і раку ПЗ є вміст
VEGF. При порівнянні середніх по
казників у хворих на ХП і рак ПЗ
встановлений пороговий рівень
VEGF, що дорівнював у середньому
346 пг/мл, це дозволяло розділяти ці
дві групи хворих та провести дифе
ренційну діагностику. Для оцінки
адекватності запропонованої моделі
використовували величину площі
під ROC—кривою (AUC — Area under
the ROC curve) з її 95% довірчим
інтервалом (ДI). Модель вважали
адекватною, якщо AUC достовірно
перевищувала значення 0,5.
При цьому вибирали оптималь
не значення рівня (порогу) показ
ника прогнозування моделі, виходя
чи з співвідношення чутливості й
специфічності.
При визначенні чутливості і спе
цифічності моделі прогнозування
на основі показника ендотеліальної
дисфункції VEGF у 132 хворих (рак
головки ПЗ — у 68; ХП з переважним
ураженням головки ПЗ — у 64) пло
ща під ROC—кривою (AUC) станови
ла 0,764 (0,95 ДІ 0,683 — 0,845).
Поріг VEGF, який у середньому ста
новив 346 пг/мл, та дозволив розді
ляти хворих на групи, визначали за
критеріфєм Парето. Чутливість мо
делі становила 72,1%, специфічність
— 75%, загальна точність — 72,7%.
Ще більш точним поріг за показ
ником VEGF, який у середньому ста
новив 248 пг/мл, був при порівнянні
груп хворих на рак ПЗ і умовно здо
рових осіб: площа під ROC—кривою
(AUC) становила 0,943 (0,95 ДІ 0,892
— 0,994); чутливість становила
86,8%, специфічність — 82,4%, за
гальна точність — 82,3%.
Приблизно таким саме точним
був цей критерій і при порівнянні
хворих на ХП і умовно здорових
осіб: площа під ROC—кривою (AUC)
становила 0,866 (0,95 ДІ 0,764 —
0,968); чутливість становила 84,4%,
специфічність — 76,5%, загальна
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точність — 81,5% за порогового се
реднього значення VEGF 155 пг/ мл.
Наступним етапом для прогнозу
вання перебігу основного патоло
гічного процесу, поряд з викорис
танням даних діагностичних дослід
жень, було застосування методу де
рев класифікації. Модель дерев кла
сифікації організована на основі
ієрархічної структури, що склада
ється з вузлів прийняття рішень. У
кожному вузлі на підставі оцінки
значень показників приймається
рішення для віднесення до класу
об'єкта (в нашій ситуації про розпо
діл хворих до 2 — 5—ї груп). На кож
ному етапі розгалуження, як прави
ло, формується у вузлі, ділить безліч
об'єктів (пацієнтів) на дві частини.
Ліва частина вузла — це група, в якій
правило виконується; права — в якій
правило не виконується. Перевага
ми методу дерев класифікації є на
очність графічної інтерпретації от
риманих результатів, можливість ви
користання непараметричних по
казників (тобто, виміряних з вико
ристанням будь—якої шкали) і до
сить висока точність прогнозуван
ня. При вирішенні цього завдання
найбільшу точність класифікації,
тобто, якість збігу моделі з вихідни
ми даними, показав метод дис
кримінантного одновимірного роз
галуження (р<0,05). Апріорі ймовір
ність приналежності хворих до груп
оцінювали за навчальною вибіркою
(n=78). Ціну помилки класифікації
встановлювали однаковою для кож
ної групи, оскільки кількість
пацієнтів в кожній групі майже од
накова.
Розроблене дерево класифікації:
у кожному вузлі класифікації наведе
на кількість хворих, яких класифікує
даний вузол, і гістограми, що ілюст
рують якісне співвідношення між
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хворими різних груп. Дерево міс
тить три вузли розгалуження і чоти
ри термінальних вершини. Точність
класифікації становила 89%, ціна
крос—перевірки — 82,6%, що можна
вважати хорошими показниками
якості моделі. Як випливає з отрима
ної моделі дерева класифікації, по
казник VEGF, насамперед, роз
поділяє хворих за критерієм ПЗ —
ХП — рак ПЗ, а відмінності щодо на
явності жовтяниці у хворих визна
чали за вмістом S—нітрозотіолу.
Лікування хворих було комплек
сним.
За наявності дистального блоку
жовчовивідних шляхів та тривалої
жовтяниці обмежувались проведен
ням УЗД, МСКТ та МРТ, ЕРХПГ. До
цільність застосування кожного ме
тоду доопераційної декомпресії за
наявності обтураційної жовтяниці
визначали за основними чинника
ми: рівень загального білірубіну та
його фракцій, стан хворого, інфор
мативність діагностичної методики,
можливість трансформації діагнос
тичної процедури в ефективне ліку
вальне втручання, безпека методу
(імовірність виникнення усклад
нень та їх тяжкість), його технічна
складність. На підстваві аналізу на
копиченого нами досвіду рекомен
дуємо дотримувати такої схеми ви
конання лікувально—діагностичних
мініінвазивних інструментальних
втручань при ХП і раку ПЗ з преваж
ним ураженням її головки: аналіз
клініко—лабораторних даних, УЗД
(з холецистостомією або без неї),
МСКТ, ЕРХПГ (з ЕПСТ та стентуван
ням жовчних проток чи без таких),
лапароскопія чи лапаротомія (з хо
лецистостомією). Якщо можливості
мініінвазивних методів декомпресії
жовчних проток вичерпані або об
межені, після передопераційної під
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готовки хворому виконували лапа
ротомію з застосуванням одного з
методів інтраопераційного жов
човідведення (табл. 4).
Методи дренування жовчних
проток для тимчасового або оста
точного відведення жовчі застосо
вані у 39 хворих при обтураційній
жовтяниці. З 62 хворих, оперованих
з приводу обтураційної жовтяниці, у
39 (62,9%) — виконані втручання
після попередньої декомпресії білі
арної системи, у 23 (37,1%) — при
гострій жовтяниці (до 10 діб) та
рівні загального білірубіну не біль
ше 150 мкмоль/л — без декомпресії.
Панкреатодуоденальна резекція
за Whipple віконана у 23 хворих, за
Traverso—Longmire — у 8, субтоталь
на правобічна панкреатектомія за
Fortner — у 3, гепатикоєюностомія
за Roux — у 8, дуоденозберігальна
резекція за Бегером — у 6, її Бернсь
кий варіант — у 7, операція за Фреєм
— у 51. У 26 (19,7%) хворих мініінва
зивні втручання для відведення
жовчі були остаточними через по
ширення основного патологічного
процесу та тяжкий загальний стан.
Після операції ускладнення виникли
у 18 (13,6%) хворих, померли 3
(2,3%).

ВИСНОВКИ
1. Використання математичних
моделей диференційної діагности
ки і прогнозу дозволяють з високою
точністю виявляти хворих на рак за
наявності об'ємного утворення в го
ловці ПЗ. Поряд з використанням
даних клініко—лабораторних та
інструментальних досліджень, для
вирішення питань щодо діагности
ки раку головки ПЗ та ХП слід засто
совувати запропонований метод по
будови дерев класифікації, точність
якого становила 89%, ціна крос—пе
ревірки 82,6%, що можна вважати
хорошими показниками якості мо
делі.
2. Мініінвазивні ендоскопічні, че
резшкірні (під контролем УЗД), віде
олапароскопічні та лапаротомні (з
використанням мінідоступу) деком
пресивні втручання є ефективним
способом відновлення жовчовідто
ку при обструкції біліарної системи
на тлі раку головки ПЗ та ХП. Ці ме
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тодики дозволяють досить швидко й
ефективно усунути обтураційну
жовтяницю і холангіт, виконати
оперативне втручання в найбільш

сприятливих умовах, особливо за
тривалої жовтяниці, у плановому по
рядку, а у пацієнтів літнього віку та за

тяжких супутніх захворювань вони є
альтернативою хірургічному ліку
ванню.
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THE AORTAL VALVE PROSTHESIS, USING MINIMALLY
INVASIVE ACCESS
А. V. Іvanyuk, М. D. Glagola, О. А. Loskutov, G. І. Darvish, B. М. Тоdurov
Іnstitute of the Heart, Kyiv
теноз КА є найпоширені
шою набутою вадою серця і
найбільш частою причи
ною його протезування. За
хворювання досить поширене, у за
гальній популяції людей віком від 60
років його частота становить 2 — 7%
[1]. Стеноз КА з вираженим кальци
нозом, як правило, характерний для
пацієнтів старшого віку. Ця вада сер
ця є досить повільно прогресуючим
захворюванням з різним ступенем
тяжкості, від незначного потовщен
ня стулок КА без обструкції кровото
ку до тяжкої кальцифікації КА з зро
станням стулок та порушенням їх
рухомості. У хворих за вже сформо
ваного стенозу КА відзначають
зменшення площі отвору у середнь
ому на 0,1 см2 щороку і, відповідно,
збільшення градієнту на клапані на
10 мм рт. ст. [2].
Ревматичне ураження КА у роз
винутих країнах світу сьогодні спос
терігають дуже рідко, тому, як прави
ло, його стеноз має дегенеративну
етіологію. Майже у 50% оперованих
пацієнтів відзначають двостулковий
КА, що є найбільш частою вродже
ною аномалією серця, яку виявля
ють у 2% хворих з загальної попу
ляції [3]. Недостатність КА може бути
спричинена патологічними вродже
ними або набутими процесами, що
зумовлюють зміни стулок клапана
або їх спайок, пазух аорти або її
висхідної частини. Частота ізольова
ної недостатності КА в загальній по
пуляції пацієнтів з вадами серця ста
новить 4%, як і стеноз КА, частіше її
виявляють у чоловіків [4].
Як правило, перебіг стенозу КА
протягом тривалого часу безсимп
томний, при цьому ризик раптової

C

Реферат
Метою дослідження було поліпшення безпосередніх результатів хірургічного ліку'
вання вади клапана аорти (КА) шляхом мінімізації операційної травми і, відповідно,
швидкого функціонального відновлення пацієнтів. Протезування КА з застосуван'
ням мінімально інвазивного доступу виконане у 44 хворих. Доведено, що викори'
стання міністернотомії за суворими показаннями ефективне і має значні переваги
у порівнянні з класичною серединною стернотомією, оскільки забезпечує
мінімальну хірургічну травму, збереження каркасності грудної клітки, кращий кос'
метичний ефект.
Ключові слова: вада клапана аорти; протезування клапана аорти; мінімально
інвазивний доступ.

Abstract
The investigation objective was to improve the immediate results of surgical treatment
of the aortal valve failure, applying minimization of operative trauma and, accordingly,
rapid functional rehabilitation of patients. The aortal valve prosthesis, using minimally
invasive access, was conducted in 44 patients. There was proved, that conduction of
ministernotomy for strict indications is effective and have significant advantages, com'
paring with classic median sternotomy, because it provides minimal surgical trauma,
preservation of the thoracic cage frame, and better cosmetic effect.
Кeywords: aortal valve failure; aortal valve prosthesis; minimally invasive access.

смерті хворих менше 1%. Симптоми
виникають, як правило, у терміналь
них стадіях захворювання і, загалом,
є типовими: задишка як наслідок
серцевої недостатності, ангінозний
біль, синкопе. Поява цих класичних
симптомів свідчить про значне про
гресування захворювання і є важли
вим прогностичним фактором мож
ливого летального наслідку, що виз
начає показання до оперативного
втручання.
Протезування КА вже понад 50
років вважають "золотим стандар
том" у лікуванні його вад, що значно
покращує якість та збільшує три
валість життя пацієнтів. Фактично з
1960 р., коли D. Harken і співавтори
вперше здійснили успішне протезу
вання КА, врятовані тисячі людських
життів.
З початку впровадження опе
рацій на "відкритому" серці, що є,
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безперечно, одним з найзначніших
досягнень медицини ХХ століття,
кардіохірургія пройшла значний і
нелегкий шлях еволюції та застосу
вання різних технологій, зокрема,
штучний кровообіг, захист міокарда,
винахід і вдосконалення різних мо
делей механічних і біологічних про
тезів клапанів і, звичайно, розвиток
хірургічних доступів, які сьогодні
називають мінімально інвазивними.
Оптимальним доступом під час
кардіохірургічних втручань і в те
перішній час вважають поздовжню
серединну стернотомію. Проте, з ча
сом, у міру вдосконалення опера
тивної техніки з'явилася потреба у
зменшенні хірургічної агресії з ме
тою мінімізації операційної травми
та частоти ускладнень, пов'язаних з
стандартною стернотомією, при
збереженні умов максимальної екс
позиції, зручності та безпечності під
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час корекції патології. Застосування
різних методик часткової стерно
томії чи мініторакотомії як менш
травматичного доступу забезпечило
мінімальний ризик виникнення ра
нової інфекції, значної крововтрати,
зменшення вираженості післяопе
раційного больового синдрому, зу
мовило хороший косметичний
ефект [5]. Мінімально інвазивні хі
рургічні доступи мають зберігати всі
переваги стандартної стернотомії і
не поступатися їй в результативно
сті. Запропоновані численні міні
мально інвазивні хірургічні втру
чання (часткова міністернотомія,
мініторакотомія, відеоторакоско
пічні методики), деякі з яких сьо
годні представляють лише історич
ний інтерес. Звичайно, використан
ня тієї чи іншої мінімально інвазив
ної хірургічної методики значною
мірою залежить від вихідного клі
нічного стану пацієнта та досвіду хі
рургів кардіохірургічного центру, де
подібні доступи вже адаптовані.
У теперішній час як мінімально
інвазивний доступ при протезуванні
КА застосовують часткову верхню
стернотомію (J—подібну та пере
вернуту Т—подібну міністерното
мію) [6, 7]. Перевагами верхньої ча
сткової J—подібної стернотомії є
збереження цілісності лівої полови
ни груднини та хороша експозиція
висхідної частини аорти і правого
передсердя, що дозволяє уникати
канюляції стегнової артерії для
здійснення штучного кровообігу, це
є безперечною перевагою, оскільки
зменшує частоту життєво небезпеч
них ускладнень [8].
Мета дослідження: поліпшення
безпосередніх результатів хірургіч
ного лікування вади КА шляхом мі
німізації операційної травми при за
стосуванні мінімально інвазивного
доступу.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В клініці з липня 2012 до березня
2016 р. обстежені й оперовані 44 се
лективних хворих, в тому числі чо
ловіків — 32 (72,7%), жінок — 12
(27,3%), з приводу вади КА, віком від
12 до 78 років, у середньому (45,5 ±
18,1) року. Розмір кільця КА стано
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вив (2,5 ± 0,3) см, кореня аорти —
(3,4 ± 0,5) см. Маса тіла хворих (77,9
± 13,2) кг. У 17 (38,6%) пацієнтів діаг
ностований стеноз КА, у 15 (34,1%)
— недостатність КА, у 12 (27,3%) —
комбінована вада.
Обстеження до операції включа
ло загальноклінічні (аналіз даних
анамнезу, фізичні методи, аускуль
тація) і спеціальні методи дослід
ження серцево—судинної системи
(рентгенографія органів грудної
клітки, ЕКГ, трансторакальна ехо
кардіографія, коронаровентрикуло
графія, ультразвукове дослідження).
Також проводили спірометрію, виз
начали лабораторні показники:
вміст інтерлейкінів (ІЛ), зокрема,
ІЛ—1, ІЛ—6, С—реактивного про
теїну високої чутливості (CRP—HS),
TNF—α, трийодтироніну (T3), віль
ного тироксину (T4), фібриногену,
КЗГ (кортизолзв'язуючого глобулі
ну), кортизолу загального, глюкози,
альбуміну, що характеризували сту
пінь операційної травми.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Всім пацієнтам здійснене ізольо
ване протезування КА з застосуван
ням мінімально інвазивного доступу
(верхня часткова J—подібна міні
стернотомія).
Усім хворим імплантовані ме
ханічні протези КА (St. Jude Medical)
відповідно до діаметра фіброзного
кільця. Всі пацієнти живі, післяопе
раційних ускладнень, зокрема, кро
вотечі, ранової інфекції або невро
логічних розладів не було, в усіх до
сягнутий хороший безпосередній
результат операції.
Довжина післяопераційного руб
ця від 5 до 10 см, у середньому 7 см.
Тривалість операції, періоду
штучного кровообігу та перетискан
ня аорти становила відповідно
(187,2 ± 26,4), (83,2 ± 21,6) і (59,5 ±
17,7) хв.
Тривалість штучної вентиляції у
середньому (4,7 ± 3,3) год. Хворі пе
ребували у відділенні інтенсивної
терапії у середньому (1,6 ± 0,8) доби,
більшість пацієнтів виписані на 7—
му добу після операції. В усіх відзна
чене швидке функціональне віднов
лення у зв'язку з мінімізацією травми

та меншою вираженістю больового
синдрому.
Принципово застосування міні
мально інвазивних доступів слід вва
жати доцільним в усіх хворих, з ог
ляду на таку перевагу, як значно
швидше функціональне відновлен
ня після операції і, відповідно, знач
не зменшення тривалості госпіталі
зації. Клінічне впровадження міні
мально інвазивних доступів базува
лося на ідеї, що вони менш травма
тичні, наслідком чого є зменшення
інтенсивності післяопераційного
болю, швидша реабілітація пацієн
тів, менш тривала госпіталізація, а
також хороший косметичний ефект
[6]. В той же час, безумовною вимо
гою до міністернотомії є безпеч
ність здійснення втручання та його
ефективність.
Хоча і немає точно визначених
протипоказань до застосування мін
істернотомії, вважають, що її неба
жано використовувати за технічних
труднощів або коли високий ризик
перевищує її переваги [9]. Такими
протипоказаннями є надмірне ожи
ріння, наявність аневризми аорти,
атероматозне ураження її стінки у
вигляді множинних бляшок, каль
цифікація висхідної частини аорти
("порцелянова аорта"), необхідність
виконання симультанної операції
(супутня патологія клапанів чи ура
ження вінцевих артерій), коротка
чи, навпаки, видовжена висхідна ча
стина аорти, вузьке фіброзне кільце
КА, де планується його розширення.
У підборі селективної групи паці
єнтів, яким планували протезування
КА з використанням J—подібної
міністернотомії, були чітко визна
чені наведені протипоказання і, від
повідно, показання були суворо об
грунтовані.
Слід звернути увагу на деякі ас
пекти переваги часткової верхньої
(J—подібної) стернотомії у порів
нянні з класичною поздовжньою
стернотомією. За необхідності (тех
нічні складності або виникнення ус
кладнень) цей доступ легко транс
формувати у повну стернотомію,
проте, у нашому дослідженні кон
версія не знадобилася.
У більшості публікацій наголо
шено, що інтенсивність післяопе
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раційного болю у хворих при про
тезуванні КА з застосуванням міні
стернотомії була значно менша, ніж
при використанні класичного до
ступу [6, 10]. У нашому дослідженні
за даними лабораторної діагности
ки, проведеної після операції, не ви
явлені ознаки стресової перебудови
гормонального статусу, індукованої
операційною травмою. Це опосе
редковано може свідчити про від
сутність після операції стресу, а нор
мальна концентрація у плазмі КЗГ і
загального кортизолу — про міні
мальне розщеплення КЗГ і мінімаль
не споживання кортизолу травмова
ними під час втручання тканинами і
загалом, про мінімальну, з точки зо
ру стресового впливу, операційну
травму.
Дихальна недостатність істотно
обтяжує перебіг післяопераційного
періоду у кардіохірургічних пацієн
тів. Важливу роль у цьому відіграє
больовий фактор, що обмежує обсяг
рухів грудей під час дихання. Біль у
ранньому післяопераційному пері
оді, пов'язаний з диханням, сприяє
значному зменшенню дихального
об'єму внаслідок обмеження екс
курсії грудей і діафрагми.
Механізм істотного зменшення
дихального об'єму легень у хворих,
оперованих з використанням стан
дартної стернотомії, представлений
у кількох публікаціях. Автори відзна
чали суттєве зменшення всіх показ
ників об'єму легень у таких пацієнтів
у положенні лежачи в порівнянні з
такими у положенні сидячи. Через 1
тиж життєва ємність легень за дани
ми спірометрії все ще була значно
зменшена і відновилася лише через
3 міс [11].
Зменшення вираженості больо
вого синдрому після операції особ
ливо важливе, оскільки необхідність
застосування наркотичних аналге
тиків поглиблює дихальну недо
статність через порушення механі
ки дихання у ранньому післяопе
раційному періоді. Крім того, більша
травматичність стандартної стерно
томії у порівнянні з верхньою част
ковою стернотомією зумовлює
погіршення каркасності грудної
клітки, це також слід вважати факто
ром, що посилює дихальну недо

статність. Краща стабілізація груд
ної клітки у пацієнтів при застосу
ванні міністернотомії дозволяє
значно прискорити їх рухомість. На
2—гу добу після операції практично
всі пацієнти активно рухалися.
Проте, деякі автори не виявили
значних переваг у респіраторному
статусі пацієнтів, оперованих з за
стосуванням мінімально інвазивно
го доступу, у порівнянні з таким при
використанні класичного доступу
[12].
Що стосується післяопераційної
крововтрати і, відповідно, викорис
тання гемотрансфузії, багато ав
торів акцентують увагу, що вона
менша у хворих, оперованих з вико
ристанням міністернотомії [6, 13].
Теоретично, менший розріз, менша
травма сприяють мінімізації післяо
пераційної крововтрати та потреби
у гемотрансфузії, що потенційно
може бути пов'язане з суттєвими ус
кладненнями. Дані нашого дослід
ження також підтверджують перева
ги міністернотомії, оскільки у паці
єнтів, оперованих з використанням
цієї методики, крововтрата станови
ла у середньому (237,9 ± 76,8) мл,
при застосуванні стандартної стер
нотомії — (282,2 ± 88,6) мл (р=
0,001). Необхідності у виконанні по
вторного втручання у зв'язку з ви
никненням післяопераційної крово
течі не було.
Результати багатьох досліджень
свідчать про значно меншу частоту
інфекційних ускладнень при засто
суванні міністернотомії [14]. Так,
інфекційні ускладнення виникли у
0,9% хворих при застосуванні міні
мально інвазивних втручань та у
5,7% — при використанні стандарт
ної поздовжньої стернотомії; особ
ливо значущою ця відмінність була у
пацієнтів старшого віку (відповідно
1,8 і 7,7%) [15]. Особливо важливі пе
реваги міністернотомії відзначені у
хворих при ожирінні та цукровому
діабеті, схильних до стернальної
інфекції та нестабільності груднини
після операції. Слід наголосити, що у
нашому дослідженні інфекційних
ускладнень, в тому числі ранової
інфекції, не було.
Міністернотомія має значні пе
реваги і у досягненні хорошого кос
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метичного ефекту, що особливо
важливо у пацієнтів молодого віку.
Проте, існують і певні недоліки
при застосуванні міністернотомії.
Загалом, тривалість протезування
КА з використанням міністерно
томії більша, оскільки, з хірургічної
точки зору, виконання мінімально
інвазивного доступу технічно більш
складне і потребує здійснення пре
цизійного гемостазу та, значною
мірою, залежить від досвіду хірурга.
Деякі автори відзначали збільшення
тривалості періоду штучного крово
обігу та перетискання аорти при за
стосуванні міністернотомії [7], про
те, інші не знайшли цих відміннос
тей у порівнянні з втручаннями, ви
конаними з використанням стан
дартної стернотомії [6]. Мінімально
інвазивний доступ забезпечує до
статню візуалізацію висхідної части
ни аорти та вушка правого перед
сердя, та все ж хірургічні маніпуляції
більш складні у зв'язку з обмеженим
операційним полем у порівнянні з
таким при використанні стандарт
ного доступу, з огляду на ризик та
безпечність втручання.
Важливим аспектом будь—якої
операції на "відкритому" серці є
профілактика повітряної емболії,
цей процес більш повільний і
складніший у пацієнтів при протезу
ванні КА з використанням мінімаль
но інвазивного доступу. Це пов'язане
з недосяжністю серця для проведен
ня маніпуляцій та евакуації резиду
ального повітря з його порожнин.
При цьому корисним є застосування
деяких маневрів, зокрема, завчасне
наповнення серця кров'ю, раннє
відновлення легеневої вентиляції
після зашивання аортотомного от
вору, видалення крові відсмоктува
чем (вентом) з лівого передсердя,
ротація операційного стола. В на
шому дослідженні проблем з еваку
ацією повітря з порожнин серця, а
також ускладнень, залежних від по
вітряної емболії, не було.
Таким чином, мінімально інва
зивний доступ (J—подібна верхня
часткова стернотомія) є досить без
печним та ефективним методом у
пацієнтів при протезуванні КА, за
результативністю не поступається
стандартній стернотомії. При засто
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суванні міністернотомії відзначають
більш комфортний стан пацієнтів у
зв'язку з меншою вираженістю боль
ового синдрому у ранньому післяо

пераційному періоді, зменшенням
крововтрати та частоти інфекцій
них ускладнень, значно швидшим
функціональним
відновленням,

зменшенням тривалості госпіталі
зації, хорошим косметичним ефек
том.
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ТRANSPLANTATION OF AUTOLOGOUS CELLS IN COMPLEX
OF TREATMENT OF COMPLICATED ARTERIAL FORM
IN THE THORACIC OUTLET SYNDROME
О. Yu. Usenko, І. Е. Barna, М. F. Dryuk, V. І. Кіrimov, І. P. Dmytrenko
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, Kyiv
индром грудного виходу
(СГВ) — це збірне поняття,
що поєднує патологічні ста
ни, пов'язані з екстравазаль
ною компресією підключичної ар
терії і плечового сплетіння, а іноді —
і підключичної вени, м'язовими і
кістковими утвореннями в анато
мічних проміжках по ходу судинно
—нервового пучка від середостіння і
шиї до пахвової ділянки.
Різноманітність скарг хворих,
схожість клінічних ознак СГВ і бага
тьох інших захворювань, відносно
невелика (0,3 — 2%) частота в за
гальній структурі захворюваності
часто є причиною діагностичних
помилок [1]. Протягом тривалого
часу хворих спостерігають лікарі
різних спеціальностей (невропато
логи, хірурги, ортопеди—травмато
логи, терапевти) з приводу остео
хондрозу шийного відділу хребта,
радикуліту,
плечо—лопаткового
періартриту, міозиту, хвороби Рей
но, їм призначають недостатньо
ефективне консервативне лікуван
ня, внаслідок чого виникають тяжки,
в основному артеріальні ускладнен
ня. Залежно від симптомів виділяють
неврологічну, венозну та артеріаль
ну форми СГВ. В структурі СГВ ус
кладнена артеріальна форма най
рідша, оскільки добре розвинені ко
латералі магістральних артерій
верхніх кінцівок, як правило, ком
пенсують обмеження або повне
припинення магістрального крово
току. Виражена ішемія тканин може
бути зумовлена поєднаним уражен
ням кількох сегментів у вигляді

C

Реферат
Оцінений вплив трансплантації аутологічних клітин в комплексі лікування усклад'
неної артеріальної форми синдрому грудного виходу (СГВ). За запропонованою
методикою оперовані 18 пацієнтів, у 16 пацієнтів виконані стандартні деком'
пресійні та реконструктивні оперативні втручання. Застосування запропонованої
методики сприяло покращенню результатів лікування хворих завдяки оптимізації
мікроциркуляції та ангіогенезу.
Ключові слова: синдром грудного виходу; ураження дистальних сегментів ар'
терій кінцівок; клітинно—тканинна трансплантація; ангіогенез.

Abstract
Impact of the autologous cells transplantation in complex of treatment of complicated
arterial form of thoracic outlet syndrome was estimated. In accordance to the proce'
dure proposed 18 patients were operated on, in 16 patients a standard decompressive
and reconstructive operative interventions were performed. The proposed procedure
application have promoted improvement of the patients' treatment results due to opti'
mization of microcirculation and angiogenesis.
Кeywords: thoracic outlet syndrome; affection of the arterial distal segments of
extremities; cellular—tissue transplantation; аngiogenesis.

тромбозу, стенозу, аневризми з фор
муванням пристінкових тромбів,
особливо дистального сегмента, у
вигляді емболізації периферійних
артерій (пальців, кисті, передпліччя)
[2]. Розлади гемодинаміки при цьо
му проявляються хронічною ішемі
єю тканин різного ступеня, нерідко
з утворенням вогнищ некрозу в
ділянці пальців.
Оклюзія дистального артеріаль
ного русла як нижніх, так і верхніх
кінцівок є недостатньо вивченою
проблемою сучасної ангіохірургії.
Незважаючи на численні досліджен
ня з проблеми ураження дистальних
сегментів артерій кінцівок, мабуть,
найтяжчого контингенту хворих,
більшість з них вважають неопера
бельними, частота ампутації кінців
ки при цьому досить висока [3, 4].
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Лікування СГВ має включати як
декомпресійне втручання для усу
нення причини захворювання, так і
відновлення кровотоку по судинах
верхніх кінцівок. В той час, як до
цільність виконання декомпресій
них втручань не викликає сумнівів,
хірургічна реваскуляризація з при
воду ураження дистального ар
теріального русла є складною про
блемою ангіохірургії. Це зумовлене
тим, що за прямої реконструкції ви
сокий ризик тромбоутворення вна
слідок високого периферійного
опору. Через особливості ураження
дистального русла пряма реваскуля
ризація верхньої кінцівки часто не
можлива. Стандартна тактика ліку
вання передбачає виконання верх
ньогрудної симпатектомії та кон
сервативну терапію. Проте, при
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тромбозі або емболії судин пальців,
кисті і/або передпліччя симпатек
томія неефективна [5, 6].
Проблема лікування ураження
дистального артеріального русла на
сучасному етапі не вирішена, немає
комплексного підходу до її розв’я
зання. Перспективним напрямком у
вирішенні цієї проблеми є викорис
тання клітинно—тканинних техно
логій для оптимізації мікроцирку
ляції та ангіогенезу, зокрема, ауто
логічних клітин кісткового мозку та
жирової тканини, аспіратів кістко
вого мозку та жирової тканини,
плазми, збагаченої тромбоцитами
[7, 8]. Сьогодні є дані про викорис
тання клітинно—тканинної транс
плантації в окремих клініках для
лікування облітеруючих захворю
вань нижніх кінцівок [9, 10]. Проте,
публікації щодо застосування цих
методик в лікуванні ускладнених
форм СГВ в доступній літературі не
знайдені.
Метою дослідження є оцінка
ефективності використання клітин
но—тканинної трансплантації в
комплексі хірургічного лікування
артеріальної форми СГВ з уражен
ням дистального артеріального рус
ла верхньої кінцівки.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене обстеження й ліку
вання 34 хворих з приводу усклад
неної артеріальної форми СГВ у
відділі мікросудинної та пластичної
хірургії з 2005 по 2015 р. Жінок було
9, чоловіків — 25. Вік хворих від 23
до 42 років, у середньому (27,5 ± 2,5)
року.
Всім пацієнтам проведене ком
плексне обстеження за алгоритмом,
розробленим у відділі, що включало
фотоплетизмографію з відведення
ми — для визначення кровотоку у
магістральних артеріях; вимірюван
ня сегментарного тиску (СТ) в сег
менті плече — передпліччя; рентге
нографію шийно—грудного відділу
хребта — з метою виявлення анома
лій ребер, реброво—ключичної щі
лини та її функціональних розмірів
при відведенні кінцівки вгору; ар
теріографію — для визначення ха
рактеру ураження; лазерну допп
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Спіральна комп'ютерна томографія.
Аневризматичне розширення
підключичної артерії, аномалія
розвитку І ребра.

лерівську флоуметрію (ЛДФ) — для
оцінки кровотоку в акральних сег
ментах (пальцях кистей).
Пацієнти розподілені на 2 групи:
16 пацієнтів (І група) лікували за
стандартними методами, у 18 (ІІ гру
па) в комплексі лікування викорис
товували
клітинно—тканинну
трансплантацію, зокрема аутологіч
ні клітини аспірату кісткового мозку
та жирової тканини. Обов'язковим
критерієм відбору було ураження су
дин кисті та пальців. У 8 пацієнтів І
групи також відзначали поєднане
ураження судин передпліччя, у 8 —
магістральних судин підключич
но—пахвового і/або плечового сег
мента (у 3 з них — аневризма під
ключичної артерії, див. рисунок). В ІІ
групі поєднане ураження судин пе
редпліччя відзначене у 6 пацієнтів,
магістральних судин підключич
но—пахвового і/або плечового сег
мента — у 12 (з них у 6 — аневризма
підключичної артерії).
Ішемія тканин ІІ стадії діагносто
вана у 10 (62,5%) хворих І групи та
11 (57,8%) — ІІ групи; ІІІ стадії —

Òàáëèöÿ 1.

відповідно у 4 (25%) та 5 (26,3%); IV
стадії — у 2 (12,5%) і 3 (15,9%).
За даними ЛДФ показники мікро
циркуляції в обох групах практично
не різнилися і становили (7,3 ± 3,1)
перфузійних одиниць (ПО), в нормі
— 24 — 40 ПО; резерв капілярного
кровотоку (РКК) — (132 ± 27)%, в
нормі — 200 — 400%.
Показники СТ наведені у табл. 1.
У 16 пацієнтів І групи застосовані
декомпресійні та реконструктивні
хірургічні втручання, зокрема, ре
зекція І чи додаткового шийного ре
бра — у 12, скаленектомія — у 4, до
датково виконували грудну симпа
тектомію — у 8, ендартеректомію з
підключично—пахвового сегмента
— у 2, тромбектомію з плечової і/або
пахвової артерій — у 2, тромбек
томію та пластику аневризми
підключичної артерії — у 3.
Пацієнтам при захворюванні у IV
стадії (некроз або трофічна виразка
пальців) виконували етапну некрек
томію, санацію трофічних виразок,
заміщення дефектів покривних тка
нин шляхом застосування двохетап
ної ало— чи аутодермопластики.
У пацієнтів ІІ групи також вико
нували декомпресійні та реконст
руктивні оперативні втручання, в
тому числі тромбектомію з плечової
і/або пахвової артерій (у 5), тром
бектомію та пластику аневризми
підключичної артерії (у 6), скалено
томію з грудною симпатектомією (у
5).
Основною метою "нерадикаль
них" реконструктивно—відновних
операцій на судинах (тромбектомія,
пластика аневризми підключичної
артерії) було відновлення кровотоку
в збережених сегментах і великих
гілках магістральних судин, а також
усунення джерела емболії. Клітин
но—тканинна трансплантація, а са
ме, трансплантація аутологічного

Âåëè÷èíà ÑÒ â ãðóïàõ õâîðèõ

Ïîêàçíèê

Ïëå÷îâà àðòåð³ÿ (ÏÀ)
Ë³êòüîâà àðòåð³ÿ (ËÀ)
Ïðîìåíåâà àðòåð³ÿ (ÏðÀ)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, ìì ðò. ñò.
²
²²
ñåðåäí³
cåðåäí³
êîëèâàííÿ
êîëèâàííÿ
(x ± m)
(x ± m)

30 – 140
0 – 90
0 – 105

73 ± 21
37 ± 12
29 ± 11

25 – 150
0 – 110
0 – 105

65 ± 22
33 ± 18
27 ± 13
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Òàáëèöÿ 2.

Äèíàì³êà çì³í ïîêàçíèê³â ËÄÔ

Ñòðîêè
ñïîñòåðåæåííÿ
²

7,3 ± 3,1
16,3 ± 2,7
16,8 ± 3,4
18,2 ± 3,2

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 1 ì³ñ
×åðåç 6 ì³ñ
×åðåç 12 ì³ñ

Òàáëèöÿ 3.

7,3 ± 3,1
12,5 ± 1,8
22,5 ± 4,1
23,2 ± 2,6

132 ± 21
188 ± 32
202 ± 27
204 ± 20

²²

132 ± 21
167 ± 34
245 ± 29
248 ± 42

Äèíàì³êà çì³í ïîêàçíèê³â ÑÒ

Ñòðîêè
ñïîñòåðåæåííÿ

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 1 ì³ñ
×åðåç 6 ì³ñ
×åðåç 12 ì³ñ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
ËÄÔ, ÏÎ
ÐÊÊ, %
²²
²

ÏÀ

Âåëè÷èíà ÑÒ, ìì ðò. ñò. (x ± m)
ËÀ
²
²²

²

²²

73 ± 21
105 ± 19
110 ± 15
113 ± 21

65 ± 22
92 ± 23
115 ± 21
115 ± 27

аспірату кісткового мозку (за роз
робленою у відділі методикою) в
тканини плеча, передпліччя та кисті
здійснена у 13 хворих , в тому числі
повторно — у 5, у строки від 10 до 14
міс. У 7 пацієнтів додатково в ткани
ни кисті та передпліччя вводили
фракцію мононуклеарних клітин,
виділених з аспірату кісткового моз
ку за модифікованою у відділі мето
дикою A. Boyum (1997), основаною
на седиментації шляхом центрифу
гування на градієнті щільності.
Трансплантацію власного аспірату
жиру в ділянку плеча, передпліччя та
кисті у 5 хворих у вигляді нанограф
та, отриманого за методикою P.
Tonnard (2013), поєднували з вве
денням плазми, збагаченої тромбо
цитами.
Консервативна терапія після ви
конання оперативних втручань була
спрямована по трьох патогенетич
но обґрунтованих напрямках: усу
нення больового синдрому, спазму
судин та стимуляція колатерального
кровообігу в тканинах кінцівок.
Особливу увагу після операції при
діляли інфузійній терапії, що вклю
чала розчини реополіглюкіну, трен
талу, солкосерилу, нафтидрофурилу,
сулодексиду або препаратів про
стагландину E1, ілопросту (PGI—2).
Застосовували фізіотерапевтичні
процедури: пневмомасаж, електрос
тимуляцію, вплив надвисокочастот
ного випромінювання на біологічно
активні точки кінцівки.

37 ± 12
65 ± 22
63 ± 18
71 ± 13

33 ± 18
45 ± 19
57 ± 22
75 ± 11

ÏðÀ
²

²²

29 ± 11
47 ± 22
54 ± 12
61 ± 21

27 ± 13
34 ± 17
58 ± 19
71 ± 14

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ефективність комплексного ліку
вання оцінювали за суб'єктивними
та об'єктивними змінами. До суб'єк
тивних належали зміни характеру
скарг, застосування менш потужно
го знеболення (або відмова від ньо
го), збільшення м'язової сили, підви
щення толерантності до холоду.
Об'єктивними показниками були:
епітелізація трофічних дефектів,
зменшення зони некрозу і більш
швидке її відмежування, підвищення
СТ, збільшення показників ЛДФ, під
час повторної госпіталізації порів
нювали показники артеріографії.
Результати аналізували через 1, 6 і 12
міс. Показники СТ та ЛДФ в І групі
досягали піку у строки до 1 міс, у
віддаленному періоді — практично
не змінювалися; у ІІ групі відзначали
їх збільшення в перші 6 міс з подаль
шим спадом кривої до ізолінії, а у де
яких пацієнтів — і нижче, у зв'язку з
чим проведено повторну клітин
но—тканинну трансплантацію. Ди
наміка показників ЛДФ представле
на у табл. 2, СТ — у табл. 3.
За даними рентгеноангіографії
кінцівок, проведеної у віддалені
строки (6 — 9 міс), відзначене досто
вірне збільшення кількості і щіль
ності колатеральних судин у транс
плантованих зонах, у І групі — збіль
шення колатерального кровотоку
відбувалося в зоні реконструктивно
го втручання. Під час опитування
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пацієнтів встановлено більш трива
лу толерантність к холоду. М'язова
сила й фізична витривалість (за да
ними тесту Roos) більші у пацієнтів
при застосуванні клітинно—тка
нинних технологій.
Пері— і післяопераційних ус
кладнень, пов'язаних з застосуван
ням клітинно—тканинної транс
плантації, не було. В усіх пацієнтів
досягнуті хороші й задовільні ре
зультати. Повторне застосування
клітинно—тканинної транспланта
ції у віддалені строки зумовлене не
достатнім ефектом первинного опе
ративного втручання.
Аналізуючи отримані результати,
ми встановили, що у пацієнтів, яким
додатково застосовували клітинно—
тканинну трансплантацію, результа
ти лікування кращі, ніж у групі по
рівняння. Очевидно, позитивний
ефект оперативної корекції ішеміч
ного стану зумовлений клітинно—
тканинною аутотрансплантацією,
що стимулює розвиток колатераль
них кровоносних судин у вогнищах
ішемії [11]. Патогенетичні меха
нізми лікувального впливу недостат
ньо вивчені, проте, ймовірно, основ
ну роль відіграють мезенхімальні
стовбурові клітини, що входять до
складу ретикулярної тканини кіст
кового мозку або стромально—су
динної фракції жирової тканини, які
після імплантації у вогнище ішемії
під впливом основного стимулюю
чого чинника — гіпоксії — залуча
ються в ангіогенез, сприяючи неова
скуляризації та розвитку колате
рального кровообігу [12, 13]. Таке
оперативне втручання може бути за
стосоване як основний метод хірур
гічного лікування або в поєднанні з
реконструктивно—відновним втру
чанням на судинах чи іншими спо
собами непрямої реваскуляризації
(грудна симпатектомія тощо).
Ефективність, доступність, мож
ливість повторного застосування ау
тотрансплантації аспірату і клітин
кісткового мозку та власної жирової
тканини свідчать про доцільність
використання методу як необхідно
го доповнення в комплексі хірур
гічного лікування хворих з приводу
ускладнених артеріальних форм
СГВ.

hirurgiya.com.ua

47
ЛІТЕРАТУРА
1. Atasoy E. Thoracic outlet compression syndrome / E. Atasoy //
Orthop. Clin. N. Am. — 1996. — Vol. 27. — P. 265 — 303.
2. Хроническая критическая ишемия верхних конечностей / Д. Д.
Султанов, А. Д. Гаибов, У. А. Курбанов [и др.] // Ангиология и
сосуд. хирургия. — 2001. — Т. 7, № 2. — С. 15 — 22.
3. Aminullo M. E. The emergency reconstruction of neuro—vascular
bands of upper extremities / M. E. Aminullo, U. A. Kurbanov, G. M.
Khodjamuradov // 9th Congr. ESPRAS. — Rome, 2001. — Р. 12 —
16.
4. Obliterative arterial disease of the upper extremity / R. E. Welleing,
J. J. Cranley, R. J. Krause, Ch. D. Hafner // Arch. Surg. — 1981.
— Vol. 116. — P. 1593 — 1596.
5. Гаибов А. Д. Роль ганглионарной симпатэктомии в лечении об'
литерирующих заболеваний сосудов конечностей / А. Д. Гаи'
бов, Д. Д. Султанов, М. Ш. Бахруддинов // Ангиология и со'
суд. хирургия. — 2001. — Т. 7, № 1. — С. 70 — 74.
6. Отдаленные результаты хирургических вмешательств мето'
дом надключичной верхнегрудной симпатэктомии пациентов
с критической ишемией верхних конечностей / А. Г. Кайдо'
рин, В. С. Руденко, В. Б. Булатецкая [и др.] // Патология кро'
вообращения и кардиология. — 2002. — № 3. — С. 44 — 46.
7. Therapeutic angiogenesis by autologous bone marrow transplan'
tation in a general hospital setting / A. Taguchi, M. Ohtani,
T. Soma [et al.] // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. — 2004. —
Vol. 25, N 3. — P. 276 — 278.

hirurgiya.com.ua

8. Shintani S. Augmentation of postnatal neovascularisation with
autologous bone marrow transplantation / S. Shintani,
T. Murohara, H. Ikeda [et al.] // Circulation. — 2001. — Vol. 103,
N 6. — P. 897 — 903.
9. Дрюк Н. Ф. Аутотрансплантация аспирата костного мозга в
комплексном лечении больных с облитерирующим эндарте'
риитом. Матеріали наук.—практ. конф. "Актуальні проблеми
сучасної хірургії" / Н. Ф. Дрюк, В. И. Киримов, И. Е. Барна //
Хірургія України. — 2008. — № 4 (28), додаток 1. — С. 98.
10. Применение аутологичных аспиратов и мультипотентных
стромальных клеток жировой ткани при заболеваниях сосу'
дов конечностей / Н. Ф. Дрюк, В. И. Киримов, И. Е. Барна,
С. Е. Гришай // Клін. хірургія. — 2012. — № 4. — С. 16.
11. Бокерия Л. А. Современное состояние и перспективы ис'
пользования ангиогенеза в лечении ишемической болезни
сердца / Л. А. Бокерия, М. В. Еремеева // Грудная и сердеч.—
сосуд. хирургия. — 2000. — № 2. — С. 57 — 60.
12. Пиптюк О. В. Трансплантація аутологічного кісткового мозку
при критичній ішемії нижніх кінцівок: реальні досягнення і
можливості клінічного застосування / О. В. Пиптюк // Клін.
хірургія. — 2004. — № 4 — 5. — С. 101.
13. Пиптюк О. В. Обґрунтування і застосування автотрансплан'
тації кісткового мозку при лікуванні хронічної критичної ішемії
нижньої кінцівки / О. В. Пиптюк, С. М. Геник // Там же. — 2003.
— № 12. — С. 23 — 25.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 10

48
УДК 616.14—005.6—085:615.273

АНТИКОАГУЛЯНТНА ТЕРАПІЯ У ПАЦІЄНТІВ
ЗА ІДІОПАТИЧНОГО ТРОМБОЗУ ГЛИБОКИХ ВЕН
Р. І. Трутяк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

АNTICOAGULANT THERAPY IN PATIENTS,
SUFFERING IDIOPATHIC DEEP VEINS THROMBOSIS
R. І. Тrutyak
Lviv National Medical University named after Danylo Galytskyi
астота венозної тромбоем
болії (ВТЕ) становить 1 — 2
на 1000 осіб за рік, у пацієн
тів старше 80 років — збіль
шується у 5 разів [1, 2]. У 33% пацієн
тів ВТЕ проявляється ТЕЛА, у решти
— ТГВ. Протягом 3 міс при виник
ненні ТЕЛА 10% хворих вмирають
[3]. Виникнення ТГВ збільшує ризик
посттромбофлебітичного синдро
му, який виявляють у 20 — 50% паці
єнтів після реканалізації магістраль
них вен [4]. У світовій практиці час
тота здійснення тромболізису за
дистального ТГВ зменшується через
високий і не завжди виправданий
ризик виникнення ускладнень. Пе
ревагу віддають антикоагулянтній
терапії [5]. Для цього все ширше за
стосовують нові таблетовані анти
коагулянти [6]. Їх основна перевага у
порівнянні з антагоністами вітаміну
K — це швидкий початок дії та мож
ливість застосовувати у фіксованих
дозах, без контролю коагуляції [7]. За
результатами досліджень у пацієнтів
при гострій ВТЕ нові таблетовані ан
тикоагулянти не менш ефективні,
ніж звичайні (антагоністи вітаміну
K, гепарини) [8, 9].
Мета дослідження: порівняти ре
зультати лікування пацієнтів з при
воду дистального ТГВ з використан
ням інгібітора Ха фактору або анта
гоністів вітаміну K.

Ч

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проспективно проаналізовані
результати амбулаторного лікуван
ня 71 пацієнта з приводу гострого
ідіопатичного ТГВ нижніх кінцівок у
2015 р. Чоловіків було 43 (60,6%),
жінок — 28 (39,4%). Вік хворих від 32

Реферат
Проаналізовані результати лікування 71 пацієнта з приводу гострого ідіопатично'
го тромбозу глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок. У 32 (45,1%) пацієнтів застосова'
ний ривароксабан, у 39 (54,9%) — варфарин. Тривалість антикоагулянтної терапії
визначали за рівнем D—димерів. Рецидиву ТГВ, великої кровотечі чи тромбоем'
болізії легеневої артерії (ТЕЛА) в групах спостереження не було. У 29 (74,4%) хво'
рих вдалося підібрати постійну дозу варфарину протягом мінімального рекомен'
дованого періоду. Для зменшення ризику виникнення ТЕЛА при ТГВ ривароксабан
може бути альтернативою варфарину.
Ключові слова: тромбоз глибоких вен; антикоагулянтна терапія; ривароксабан;
варфарин; D—димери.

Abstract
Results of treatment of 71 patients, suffering an acute idiopathic deep veins thrombo'
sis (DVT) of lower extremities,were analyzed. In 32 (45.1%) patients rivaroxaban was
applied, in 39 (54.9%) — varfarin. The term of anticoagulant therapy was determined in
accordance to the D—dimers level. Recurrence of the DVT, of massive hemorrhage or
pulmonary thromboembolism in the follow—up groups were absent. In 29 (74.4%)
patientsa constant dose of varfarin was lined up during minimal recommended period.
For reduction of the DVT occurrence risk a rivaroxaban may serve as an alternative to
varfarin.
Кeywords: deep veins thrombosis; аnticoagulant therapy; rivaroxaban; varfarin; D—
dimers.

до 74 років. У дослідження не вклю
чали пацієнтів, яким проведений
тромболізис, з онкологічними за
хворюваннями, нирковою і печінко
вою недостатністю, виразкою шлун
ка, відомостями про геморагічний
інсульт в анамнезі, раніше виконані
великі хірургічні втручання протя
гом 2 тиж, вагітних. ТГВ верифікова
ний за даними дуплексного скану
вання вен нижніх кінцівок в усіх
хворих. Пацієнти розподілені на дві
групи залежно від методу антикоагу
лянтної терапії, який пацієнти виз
начали самостійно, після роз'яснен
ня переваг і недоліків запропонова
ного лікування. У 32 (45,1%) пацієн
тів (група 1) застосований риварок
сабан по 15 мг двічі на добу протя
гом 21 доби після встановлення діаг
нозу, далі — по 20 мг на добу. У 39
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(54,9%) пацієнтів (група 2) на тлі ан
тикоагулянтної терапії з викорис
танням еноксапарину підібрано до
зу варфарину під контролем Міжна
родного нормалізованого відно
шення (МНВ), після чого еноксапа
рин відміняли. У хворих, яким при
значали варфарин, через кожні 2
тиж перевіряли МНВ і, при необхід
ності, коригували дозу антагоністу
вітаміну К. Тривалість антикоагу
лянтної терапії визначали індивіду
ально, за результатами визначення
рівня D—димерів та дуплексного
сканування, мінімальна — 3 міс у
кожній групі [8]. Групи пацієнтів не
різнилися за віком, статтю, тривалі
стю захворювання, локалізацією
ураження, наявністю супутніх захво
рювань. Оцінку загального стану, ло
кального статусу, ультразвукове
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дослідження проводили в день звер
нення пацієнтів, через 1, 3, 6, 9 міс та
1 рік. Рівень D—димерів визначали
через 3, 6, 9 міс та 1 рік. Критеріями
оцінки були поява клінічних ознак
ТЕЛА, рецидиву ТГВ, виникнення
малої та великої кровотечі.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У пацієнтів групи 1 тривалість
періоду від появи симптомів до вста
новлення діагнозу становила від 1 до
9 діб, у середньому 4,8 доби, у групі 2
—від 1 до 11 діб, у середньому 5,6 до
би. Основними скаргами у пацієнтів
обох груп були набряк та розпираю
чий біль (в групі 1 — у 93,6%, в групі
2 — у 94,9%, р=0,7 ). До верифікації
діагнозу пацієнтам обох груп анти
коагулянтну терапію не проводили.
Хворим призначені антикоагулянт
на терапія, лімфовенотоніки, ком
пресійна терапія (еластичний три
котаж, тиск 23—32 мм рт. ст.). Тром
боз вен підколінно—гомілкового
сегмента діагностований у 10
(31,2%) хворих групи 1 та у 16 (41%)
— групи 2 (р = 0,46); стегново—
підколінного сегмента — відповідно
у 15 (46,9%) та 16 (41%) (р = 0,39);
стегново—підколінно—гомілкового
сегмента — відповідно у 7 (21,9%) та
7 (18%) (р = 0,45).
Під час контрольного огляду че
рез 1 міс у 25 (78,1%) пацієнтів групи
1 та у 32 (82,1%) — групи 2 збереже
ний періодичний набряк в ураженій
нижній кінцівці (p = 0,45). У 24
(61,5%) хворих групи 2 протягом
цього періоду спостереження вдало
ся підібрати стабільну дозу варфари
ну. За даними дуплексного скануван
ня, ознаки часткової реканалізації
уражених підколінно—гомілкових
сегментів спостерігали у 3 (9,4%)
хворих групи 1 і 3 (7,7%) — групи 2
(p = 0,56). У цей період в одного па
цієнта групи 2 виникла носова кро
вотеча на тлі підвищення артеріаль
ного тиску до 22,7/13,3 кПа
(170/100 мм рт. ст.). Клінічних ознак
ТЕЛА чи рецидивів ТГВ не було. Всім
пацієнтам продовжено антикоагу
лянтну терапію за визначеними схе
мами та міжнародними рекомен
даціями.
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Через 3 міс періодично набряк
кінцівок спостерігали 20 (62,5%)
пацієнтів групи 1 і 23 (60%) — групи
2 (p = 0,47). У цей період не спос
терігали кровотечу, рецидив ТГВ чи
ТЕЛА. Проте, у 10 (25,6%) хворих
групи 2 протягом періоду спостере
ження необхідно було коригувати
дози антикоагулянтів. За даними
дуплексного дослідження, у 3 (9,4%)
пацієнтів групи 1 та у (5,1%) групи 2
(p = 0,4) досягнуте повне відновлен
ня просвіту глибоких вен. Зважаючи
на нормалізацію рівня D—димерів у
цих пацієнтів, антикоагулянти відмі
нені. У решти хворих спостерігали
часткову реканалізацію просвіту су
дин, рівень D—димерів перевищував
250 мкг/л. Їм продовжили лікування
з використанням антикоагулянтів.
Через 6 міс скарги на незначний
періодичний набряк кінцівок спос
терігали у 13 (40,6%) пацієнтів групи
1 та 16 (41%) — групи 2 (p = 0,58). В
однієї пацієнтки групи 2 одноразо
во відзначали посилення менореї,
тому на 4 доби відмінений варфа
рин, після припинення менореї ан
тикоагулянтна терапія відновлена.
Рецидив ТГВ чи клінічні прояви ТЕ
ЛА не спостерігали. За даними дуп
лексного сканування, повна река
налізація уражених вен досягнута у
16 (50%) пацієнтів групи 1 та у 18
(46,2%) — групи 2 (р = 0,46). Рівень
D—димерів менше 250 мкг/л відзна
чений у 15 (46,9%) пацієнтів групи 1,
у 16 (41%) — групи 2, тому у них ан
тикоагулянтна терапія відмінена. У
пацієнтів, у яких за даними ультра
звукового дослідження візуалізова
но повну реканалізацію просвіту вен
нижніх кінцівок, повторно визнача
ли рівень D—димерів через 1 міс. В
одного хворого групи 2 рівень D—
димерів утримувався підвищеним,
йому продовжене лікування з засто
суванням антикоагулянтів. У 2 паці
єнтів, зважаючи на нормалізацію ре
зультатів дослідження вмісту D—ди
мерів, лікування відмінене.
При контрольному обстежені че
рез 9 міс 10 (31,3%) пацієнтів групи 1
та 14 (35,9%) — групи 2 (р = 0,43)
скаржилися на періодичний набряк
кінцівок. В одного пацієнта за дани
ми дуплексного дослідження вен

нижніх кінцівок не досягнута повна
реканалізація вен стегново—під
колінно—гомілкового сегмента, рі
вень D—димерів підвищений. Паці
єнт продовжує застосування рива
роксабану. У 12 (37,5%) пацієнтів
групи 1 та у 17 (43,6%) — групи 2 (р =
0,39) діагностований посттромбоф
лебітичний синдром за даними дуп
лексного дослідження глибоких вен
уражених нижніх кінцівок.
Через 1 рік спостереження реци
диву ГТВ, клінічних ознак ТЕЛА, кро
вотечі не було. У 13 (40,6%) хворих
групи 1 та 17 (43,6%) — групи 2 діаг
ностований посттромбофлебітич
ний синдром, дані відповідні реко
мендації. В усіх пацієнтів рівень D—
димерів був у межах норми.
Протягом періоду спостережен
ня великої чи фатальної кровотечі
не було. Проте, у 2 (5,1%) хворих
групи 2 виникла мала кровотеча. У
хворих групи 1 геморагічні усклад
нення не спостерігали. В обох гру
пах не було клінічних ознак ВТЕ чи
рецидиву ТГВ. Це свідчило про
ефективність обох схем лікування
ТГВ. Основною проблемою у ліку
ванні пацієнтів групи 2 було підби
рання дози варфарину. Лише у 29
(74,4%) хворих вдалося підібрати
постійну дозу антагоністу вітаміну К
протягом мінімального рекомендо
ваного періоду антикоагулянтної те
рапії. Решті хворих цієї групи прово
дили постійну корекцію, що підви
щувало ризик виникнення крово
течі при передозуванні препарату
або рецидиву ТГВ за МНВ менше 2.
Швидкість реканалізації уражених
сегментів глибоких вен нижніх кін
цівок та зниження рівня D—димерів
у групі була більшою, оскільки дози
варфарину у деяких хворих групи 2
періодично виходили за межі тера
певтичного вікна. Це сприяло дещо
меншій частоті виникнення пост
тромбофлебітичного синдрому у
пацієнтів групи 1.
Для зменшення ризику виник
нення ТЕЛА при ТГВ інгібітор Ха
фактору ривароксабан може бути
альтернативою варфарину. Для
оцінки тривалості застосування ан
тикоагулянтів при ТГВ доцільно виз
начати рівень D—димерів.
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POSSIBILITIES OF DYNAMICAL SONOELASTOGRAPHY
IN DIAGNOSIS OF EMBOLOGENIC FORMS
OF VENOUS THROMBOSIS
Yu. А. Levchak, А. V. Levytskyi
Uzhgorod National University, Medical Faculty,
Zakarpatskyi Regional Clinical Hospital named after А. Novak,
IC "Medyvit" LLC "Desna" LTD, Diagnostic Centre "UzhMED"
роблема діагностики та лі
кування ВТ вийшла за межі
ангіології і є глобальною
медико—соціальною про
блемою. Висока частота тромбоем
болії легеневої артерії (ТЕЛА), асо
ційованої з ВТ, свідчить про її акту
альність і необхідність мультидис
циплінарного підходу до розв'язан
ня [1]. За даними численних ран
домізованих клінічних досліджень,
доведена ефективність антикоагу
лянтної, антитромбоцитарної та
фібринолітичної терапії, проте, за
хворюваність, частота інвалідизації
хворих та летальність не мають тен
денції до зменшення [2]. Відомості
про загрозливу епідеміологію фа
тальної ТЕЛА не додають оптимізму:
щороку у США від гострої ТЕЛА вми
рають 300 000 хворих, при цьому ді
агноз нерідко встановлюють тільки
за даними патологоанатомічного
дослідження. У госпіталізованих па
цієнтів ризик виникнення ТЕЛА
найбільш високий, проте, часто її
відзначають вже після виписування
хворого [3].
Сучасна діагностика ВТ забезпе
чує вибір оптимального методу ліку
вання хворих, а, відтак, надійної
профілактики ТЕЛА. Ультразвукове
дослідження венозної системи у
діагностиці ВТ є оптимальним мето
дом з огляду на його точність, відно
сно невисоку вартість, можливість
динамічного спостереження, а голо
вне — неінвазивність [4]. Чутливість
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Реферат
У 78 хворих з приводу венозного тромбозу (ВТ) за наявності флотуючої прокси'
мальної частини тромбу застосовано динамічну соноеластографію з технологією
визначення акустичного радіаційного тиску (acoustic radiation force imaging —
ARFI) та оцінкою швидкості зсувних хвиль (shear wave elastography — SWE). Наве'
дений емпіричний граничний показник SWE, що становить 2,5 м/с. За результата'
ми дослідження визначені три категорії ризику ембологенності ВТ: високий (SWE
до 2 м/с), середній (SWE 2 — 3 м/с), низький (SWE понад 3 м/с), що визначає так'
тику лікування. Динамічна соноеластографія з технологією ARFI та оцінкою SWE
дозволяє об'єктивно визначати ембологенні форми ВТ та обирати адекватну так'
тику лікування хворих.
Ключові слова: ембологенний венозний тромбоз; діагностика; динамічна соное'
ластографія; флотуючі тромби.

Abstract
Dynamical sonoelastography with technology of acoustic radiation force imaging (ARFI)
and estimation of the shear wave elastography(SWE) were applied in 78 patients, suf'
fering venous thrombosis (VTH), while presence of floating proximal part of thrombus.
Empirical border index SWE is adduced, its value constitutes 2.5 m/s. Basing on the
investigations results data, three categories of the VTH embologenic risk were estab'
lished: high (SWE up to 2 m/s), middle (SWE 2 — 3 m/s), low (SWE over 3 m/s), what
predicts the treatment tactics. Dynamical sonoelastography with ARFI technology and
the SWE estimation permits to reveal embologenic forms of VTH objectively and to
choose adequate tactics of the patients' treatment.
Кeywords: еmbologenic venous thrombosis; diagnosis; dynamical sonoelastography;
floating thrombi.

ультразвукового методу при дослід
женні венозної системи стегна, за
умови застосування кольорового
допплера, за даними літератури, на
ближається до максимальної — від
92 — 96 до 96 — 100%, специфічність
— 97 — 100% [5, 6]. Разом з тим,
ступінь достовірності отриманих
даних значною мірою залежить від
рівня підготовки фахівця, особливо
за надмірної маси тіла хворого, под
воєння стегнових (підколінних) вен,
наявності сегментарного тромбозу

вен литки, неоклюзійного тромбу,
ураження нижньої порожнистої ве
ни, вагітності [7, 8]. Тривають дис
кусії з приводу надійності ультразву
кової діагностики ембологенних
форм ВТ, оскільки немає чітких за
гальноприйнятих критеріїв емболо
генності, а динаміка трансформації
тромбів, в тому числі флотуючих,
потребує подальшого вивчення [9].
Провідним критерієм емболозаг
розливого флотуючого тромбу, що
визначає активну хірургічну такти
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ку, вважають довжину флотуючої ча
стини, що має перевищувати 4 — 5
см [4, 10]. Проте, за даними деяких
рандомізованих досліджень, при
свячених вивченню флотуючих
тромбів, довжина флотуючої части
ни тромбу не є критерієм емболо
генності, більше того, вузька основа
флотуючого тромбу також не є ем
болонебезпечним чинником. Отже,
діагностична цінність визначення
довжини флотуючої частини тром
бу як емболозагрозливого критерію
є досить низькою [6]. Тому доціль
ний пошук та впровадження нових
об'єктивних діагностичних методів
для визначення реальної емболо
генності ВТ та вибору відповідної
тактики лікування хворих.
Інноваційний метод диференці
ювання тканин за їх жорсткістю
шляхом механічного впливу на них
з подальшим аналізом ступеня де
формації з використанням ультра
звукових діагностичних сканерів
вперше описаний J. Ophir у 1991 р. і
названий "еластографія" [11]. Впро
вадженню ультразвукової еласто
графії (соноеластографії) у клінічну
практику сприяла поява інструмен
тальних засобів та математичних
алгоритмів, що дають змогу отрима
ти результати оцінки жорсткості
тканин з високою точністю та
роздільною здатністю на різній гли
бині [12]. Інформативність еласто
графії зумовлена тим, що патологіч
но—змінені тканини мають іншу
жорсткість, ніж навколишні ткани
ни, що під час звичайного ультразву
кового дослідження практично не
помітно [12]. Методика дедалі більше
знаходить прихильників, особливо
при ранньому виявленні новоутво
рень щитоподібної, передміхурової,
грудної залоз, печінки тощо [13].
Вперше соноеластографія при
ВТ залежно від тривалості тромбо
тичного процесу застосована в екс
перименті на тваринах у 2005 р. [14].
Згодом з'явилися публікації про
можливість використання соноела
стографії у клінічній практиці з ме
тою визначення емболозагрозливих
венозних тромбів [8]. Попри не
обхідність подальшого вдоскона
лення методики, автори відзначають
перспективність соноеластографії у

діагностиці
захворювань
вен,
оскільки з'явилась можливість ефек
тивної ранньої діагностики емболо
загрозливих тромбів, що дає змогу
об'єктивізувати та стандартизувати
тактику ведення пацієнтів при ВТ [8].
Мета дослідження: впровадити у
клінічну практику метод динамічної
соноеластографії та оцінити його
можливості в діагностиці емболо
генних форм ВТ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В дослідженні взяли участь 78
хворих, у яких виявлені тромбоз
глибоких вен та флотація прокси
мальної частини тромбу. Вік пацієн
тів від 35 до 73 років. Чоловіків було
42 (53,8%), жінок — 36 (46,2%). Три
валість існування тромботичного
процесу від 2 до 30 діб (в одного хво
рого — 2 міс). Всім пацієнтам прове
дене ретельне обстеження з викори
станням ультразвукового сканера
"Acuson S—2000" (Siemens); про
грамне забезпечення 350.2.307
/2012/ з функцією Virtual Touch
(технологія еластографії зсувної
хвилі) з комплектом ультразвукових
датчиків: 6С2 (конвексний) з часто
тою 2—6 МГц, глибиною огляду 300
мм; 9L4 (лінійний) з частотою 4—9
МГц, глибиною відображення 140
мм; 4V1 (секторний) з частотою 1—
4,5 МГц, глибиною відображення
300 мм. Ультразвукові датчики 9L4 та
4V1 підтримують функцію Virtual
Touch.
Тромбоз вен клубово—стегново
го сегмента діагностований у 14
(18,0%) хворих, стегново—підколін
ного сегмента — у 31 (39,7%), підко
лінної вени — у 10 (12,8%), синусів та
вен гомілки — у 23 (29,5%). Довжина
флотуючої проксимальної частини
тромбу, за даними стандартного
ангіосканування, від 3 до 19 см.
Щільність та однорідність флотую
чої частини тромбу досліджували за
даними динамічної соноеластогра
фії.
Методика динамічної соноелас#
тографії. За винятком деяких прин
ципових відмінностей, методика до
слідження аналогічна стандартній.
Дослідження проводили у двох пло
щинах — аксіальній (поперечний
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зріз) та сагітальній (поздовжній
зріз). Сканування, насамперед, вико
нували у режимі сірої шкали, або В—
режимі. Визначали топографію су
дин, їх прохідність, а при виявленні
тромбу — його локалізацію та стан
верхівки. В режимі кольорового кар
тування потоку (CFM—режим) виз
начали особливості кровотоку, а
при виявленні внутрішньопросвіт
них включень досліджували на
явність пристінкових потоків. Після
візуалізації верхівки тромбу активу
вали режим соноеластографії. Роз
ташовували зону інтересу в проекції
верхівки тромбу, для цього обирали
сонографічно неоднорідну ділянку,
низькощільну (гіпоехогенну) або
нещільну (анехогенну). Після визна
чення 3 — 4 параметрів жорсткості
тромбу на обраній ділянці зміщува
ли зону інтересу на 3 — 6 мм в не
обхідному за ситуацією напрямку і
повторювали вимірювання. При
цьому важливо, що зону інтересу пе
реміщували програмно, за допомо
гою трекболу сканера, а не шляхом
зміщення руки дослідника. Опти
мальним варіантом вважаємо отри
мання 10 — 15 показників (залежно
від протяжності флотуючої части
ни) жорсткості тромбу.
Процедуру спочатку виконували
у сагітальній площині, потім — в
аксіальній. Опрацювання статис
тичного ряду показників проводили
за допомогою програмного забезпе
чення Microsoft Office Excel, автома
тично визначали пересічне значен
ня жорсткості тромбу (максималь
ний та мінімальний параметри не
брали до уваги). З двох пересічних
параметрів жорсткості тромбу
(сагітального та аксіального) визна
чали кінцевий показник. Емпірично
визначений граничний показник —
2,5 м/с (SWE).
Активна хірургічна тактика за
стосована у 34 (43,6%) пацієнтів, ра
дикальну тромбектомію з клубової
вени у поєднанні з АВФ здійснено у
4, видалення флотуючої частини
тромбу з лігуванням стегнової вени
під устям глибокої вени стегна — у
23, ізольоване лігування стегнової
вени під устям глибокої вени стегна
— у 4; відкриту тромбектомію з під
колінної вени — у 3. У 44 (56,4%) па
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цієнтів проведена стандартна кон
сервативна терапія.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Існуючі методи еластографії, за
лежно від способу створення дефор
мації та методів оцінки результатів,
класифікують так [12].
1. Квазистатична (статична) ела
стографія, або компресійна еласто
графія, з оцінкою деформації тка
нин (SE — strain elastography) і мож
ливістю оцінки відношення величин
деформації у різних ділянках зони
обстеження (SR — strain rate).
2. Динамічна еластографія з за
стосуванням: а) механічного ім
пульсного або вібраційного тиску з
реєстрацією зсувних хвиль, що ви
никають при цьому (TE — transient
elastography); б) ARFI, що створюєть
ся довгим ультразвуковим сигналом
з подальшою оцінкою зсувних
хвиль, що виникають при дефор
мації; в) ARFI, створеним ультразву
ковими сигналами, сфокусованими
на різну глибину, з оцінкою SWE.
Альтернативою методу механіч
ного впливу з метою отримання
зсувних хвиль вважають метод ство
рення ARFI за допомогою потужно
го ультразвукового імпульсу, оскіль
ки акустичний імпульс дає змогу
створити поздовжню деформацію у
більш вузькому напрямку, ніж ім
пульс тиску, створений механічно
[12]. Режим ARFI найкраще реалізу
ється при використанні технології
зсувних хвиль. Метод оцінки елас
тичності в одній ділянці, де сфокусо
ваний радіаційний вплив, назива
ють точковою еластографією зсув
них хвиль (pSWE — point shear wave
elastography). Метод pSWE дає змогу
оцінити еластичність тільки в ділян
ці створення сфокусованого імпуль
су ARFI при зміні фокусування по
глибині. Метод є основою побудови
двовимірних еластограм за резуль
татами аналізу швидкості поширен
ня зсувних хвиль в поперечному на
прямку кожного фокусу [12].
Перевагами динамічної соноела
стографії у поєднанні з технологією
ARFI в режимі оцінки аксіальної де
формації є більш висока роздільна
здатність; менша кількість артефак
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тів, особливо пов'язаних з ковзан
ням датчика під час компресії; біль
ше співвідношення сигналу до шу
мів; краща контрастність еластог
рам. Крім цього, методика забезпе
чує більшу об'єктивність досліджен
ня та меншу залежність результатів
від досвіду дослідника [12].
Впровадження динамічної (ARFI)
соноеластографії у клінічну практи
ку дало змогу більш диференційова
но оцінювати можливу загрозу ВТ.
На етапі оволодіння методикою
більше уваги приділяли проведенню
дослідження у пацієнтів при ВТ, три
валість якого не перевищувала 2 — 3
доби. При цьому ретельно порівню
вали, по можливості, дані, отримані
під час обстеження, з інтраоперацій
ними даними. Встановлено, що SWE
при дослідженні анехогенних та
гіпоехогенних ("свіжих") тромбів не
перевищувала 0,6 — 1,1 м/с. Інтрао
пераційне видалення таких тромбів,
як правило, можливе тільки за допо
могою балонних катетерів, оскільки
тромби фрагментувалися навіть при
обережних маніпуляціях інструмен
тами. У міру організації тромботич
них мас збільшувалася SWE за дани
ми соноеластографії. При SWE 4,5 —
5,0 м/с такі тромби (інтраоперацій
но) щільні, організовані, при інстру
ментальних маніпуляціях значно
стійкіші до фрагментації. Отже, ми
емпірично визначили граничним
показником ембологенності тромбу
SWE 2,5 м/с. Наявність у флотуючій
частині тромбу ділянок з жорст
кістю, меншою 2,5 м/с, давало під
стави вважати такий тромб емболо
загрозливим і обирати активну
хірургічну тактику. Можливо, у міру
накопичення досвіду виконання со
ноеластографії граничний показ
ник буде змінений. Слід зазначити,
що в аксіальній проекції щільність
тромбу має бути більшою, оскільки
радіальна хвиля обмежена стінками
вени. Поширення ультразвукової
хвилі у сагітальній площині не обме
жується стінками вени, тому вва
жаємо цей показник більш вагомим
при визначенні подальшої тактики
лікування. На нашу думку, найбільш
загрозливими є флотуючі тромби за
різної щільності їх верхівки та осно
ви, особливо коли основа тромбу

менш жорстка, ніж верхівка.
На підставі аналізу результатів
дослідження виділені три категорії
ризику ембологенності: високий, се
редній, низький. За високого ризику
показники жорсткості (SWE) не пе
ревищували 2 м/с, в таких ситуаціях
перевагу віддавали активній хірур
гічній тактиці. Наводимо спостере
ження.
Хворий Д., 56 років. Виявлений
тромбоз підколінної вени з флотую
чою частиною довжиною 6 см. Три
валість захворювання 2 тиж. Дані со
ноеластографії: сагітальна площина
— 1,7 м/с, аксіальна — 1,63 м/с. Здій
снено тромбектомію з підколінної
вени.
За середнього ризику емболо
генності показники жорсткості ста
новили від 2 до 3 м/с. Залежно від
клінічної ситуації можливе як хірур
гічне, так і консервативне лікування.
Наводимо спостереження.
Хвора Ф., 62 років. Діагностова
ний тромбоз стегнової вени з фло
туючою частиною довжиною 12 см.
Тривалість захворювання 3 тиж. Дані
соноеластографії: сагітальна пло
щина — 1,28 м/с, аксіальна — 4,7 м/с.
Зважаючи на довжину флотуючої
частини та наявність ділянок з різ
ною жорсткістю, перевагу віддали
хіругічному втручанню. Виконано
тромбектомію з загальної стегнової
вени, її лігування під устям глибокої
стегнової вени.
За низького ризику ембологен
ності показники жорсткості переви
щували 3 м/с в обох площинах. Та
ким хворим призначали відповідне
консервативне лікування. Наводимо
спостереження.
Хвора М., 58 років. Встановлений
тромбоз загальної стегнової вени з
флотуючим тромбом довжиною 6
см, тривалість захворювання 1 тиж.
Дані соноеластографії: сагітальна
площина 2,83 м/с, аксіальна — 3,8
м/с. Флотуюча частина тромбу рів
номірної жорсткості, за даними дуп
лексного сканування рухливість
тромбу малоамплітудна. Призначе
на тривала терапія з використанням
антикоагулянтів.
Протягом 6 — 12 міс під динаміч
ним спостереженням перебували 47
(60,3%) пацієнтів, ТЕЛА не виникла.
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ВИСНОВКИ
1. Динамічна соноеластографія з
технологією ARFI та оцінкою SWE
дає змогу більш об'єктивно визнача
ти ембологенні форми ВТ та оби

рати адекватну тактику лікування
хворих.
2. Широке впровадження дина
мічної соноеластографії у клінічну

практику прискорить стандарти
зацію тактики лікування пацієнтів з
приводу тромбозу глибоких вен.
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ВИБІР ВИРІАНТІВ МЕЗОКАВАЛЬНОГО ШУНТУВАННЯ
ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ
СПЛЕНОМЕЗЕНТЕРІАЛЬНОГО КОНФЛЮЕНСУ У ДІТЕЙ
ПРИ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
О. Г. Дубровін, О. С. Годік, В. П. Соручан
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CHOICE OF VARIANTS OF MESOCAVAL SHUNTING,
DEPENDING ON PECULIARITIES
OF THE SPLENOMESENTERIAL CONFLUENCE STRUCTURE
IN CHILDREN, SUFFERING PORTAL HYPERTENSION
О. G. Dubrovin, О. S. Godik, V. P. Soruchan
Bogomolets National Medical University,
National Pediatric Specialized Hospital "Оkhmadyt", Kyiv
станнім часом дослідники
приділяють багато уваги хі
рургічному лікуванню ПГ у
дітей. Публікації зарубіж
них та вітчизняних авторів свідчать,
що методом вибору в хірургічному
лікуванні ПГ у дітей є різні види пор
тосистемного шунтування [1—4]. За
достатньої кількості варіантів фор
мування портосистемних анасто
мозів (ПСА), що застосовують у ді
тей, досить мало уваги приділяють
можливості здійснення МКШ залеж
но від анатомічних особливостей
системи ворітної вени (ВВ) [5]. А са
ме варіант формування СМК є важ
ливою анатомічною одиницею під
час виконання панкреатодуоденаль
ної резекції, що потребує реконст
рукції системи ВВ у дорослих для
збереження або відновлення адек
ватної ППП [6]. За даними літерату
ри, частота тромбозу ПСА становить
8 — 35% [1, 3, 7]. Незадовільні резуль
тати формування ПСА у 18— 23%
спостережень зумовлені анатоміч
ними особливостями системи ВВ,
розмірами судин та віковими особ
ливостями пацієнтів [1, 3, 4, 7]. Таким
чином, вивчення особливостей бу
дови системи ВВ при ПГ у дітей, що
потребує хірургічного лікування,
дозволить покращити результати та
ефективність запропонованних ва
ріантів формування ПСА.
Мета дослідження: вивчити мож
ливість здійснення МКШ залежно

О

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проведений ретроспективний аналіз результатів мультиспіральної комп'ютерної
томографії (МСКТ) у 52 дітей при портальній гіпертензії (ПГ). Виділені три типи (А,
В, С) будови спленомезентеріального конфлюенсу (СМК). Відповідно до ана'
томічних особливостей СМК, можливість виконання мезокавального шунтування
(МКШ) методом бік у бік або Н— подібного МКШ (Н—МКШ) при СМК типу А і С
майже однакова; при СМК типу В можливість виконання Н— МКШ більша, ніж
МКШ бік у бік. Аналізували декомпресійні властивості та зміни портопечінкової
перфузії (ППП) після застосування різних видів МКШ за різних типів СМК.
Найбільші декомпресія та збереження ППП при СМК типу В і С досягнуті після ви'
конання МКШ бік у бік. При СМК типу А суттєвої різниці цих показників за різних
видів МКШ не спостерігали.
Ключові слова: портальна гіпертензія; спленомезентеріальний конфлюенс; ме'
зокавальне шунтування; діти.

Abstract
Retrospective analysis of the multispiral computer tomography results was conducted
in 52 children, suffering portal hypertension (PH). Three types (А, В, С) of the
splenomesenterial confluence (SMC) structure were delineated. Basing on anatomical
peculiarities of SMC, possibility of the mesocaval shunting (МCSH) performance in
accordance to procedures of side—to—side or of a Н—like MCSH (Н—MCSH) in a
SMC types А and С is nearly similar; in a SMC types В the possibility of Н— МCSH per'
formance is exceeding that of MCSH in a side—to—side fashion. Decompression prop'
erties and changes in portohepatic perfusion (PHP) after application of MCSH in vari'
ous SMC types were analyzed. The greatest decompression and preservation of PHP in
SMC types В and С were achieved after performance of MCSH in a side—to—side fash'
ion. In a SMC type А the essential difference of these indices in various kinds of MCSH
was not observed.
Кeywords: portal hypertension; splenomesenterial confluence; mesocaval shunting;
children.

від особливостей формування СМК
у дітей при ПГ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений ретроспективний
аналіз результатів МСКТ у 52 дітей
при ПГ, яким здійснено МКШ. Вік
хворих у середньому 9,7 років ± 7

міс. Допечінкова форма ПГ (ДПГ)
встановлена у 49 (94,2%) хворих,
печінкова (ППГ) — у 3 (5,8%).
Всім дітям проведене ультразву
кове дослідження (УЗД) органів че
ревної порожнини (ОЧП) та МСКТ
ОЧП з внутрішньовенним контрас
туванням судин системи ВВ. За да
ними УЗД ОЧП попередньо встанов
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лювали форму ПГ та оцінювали
лінійні показники ППП.
МСКТ проводили на спіральному
комп'ютерному томографі Somatom
Definition AS (syngo CT 2011A) фірми
SIEMENS. Параметри протоколу:
товщина зрізу (колімація) — 5 мм,
інтервал реконструкціі — 1,5 — 3 мм.
МСКТ ОЧП з внутрішньовенним
контрастуванням дозволяла деталь
но дослідити особливості форму
вання СМК (візуалізувати селезінко
ву вену — СВ, верхню брижову вену
— ВБВ, нижню брижову вену —
НБВ), визначити діаметр судин і
оцінити їх прохідність. Зображення
судин реєстрували в момент най
більшого накопичення контрастної
речовини у судинах в портальну фа
зу.
На підставі аналізу даних МСКТ
ОЧП у дітей при ПГ виділені три ти
пи формування СМК:
— тип А — формується шляхом
злиття ВБВ та СВ під кутом 90°, а
НБВ впадає в СВ;
— тип B — НБВ та ВБВ зливають
ся у загальний стовбур, що вище
сполучається з СВ (під кутом 90°);
— тип C — СМК формується шля
хом злиття під гострим кутом на од
ному рівні ВБВ, НБВ та СВ.
Інтраопераційно в усіх дітей ви
мірювали тиск у системі ВВ до і після
накладання анастомозу, визначали
градієнт змін тиску, що дозволяло
оцінити ефективність МКШ.
У 27 (51,9%) хворих здійснене
Н— МКШ— аутовенозна вставка з лі
вої внутрішньої яремної вени, у 25
(48,1%) — МКШ бік у бік. Після опе
рації проводили інфузійну та анти
бактеріальну терапію, призначали
антисекреторні препарати, що
зменшували ймовірність виникнен
ня раннього тромбозу судинного
анастомозу (антикоагулянти/ анти
агреганти). УЗД ОЧП проводили
після операції для порівняння змін
ППП, візуалізації та прохідності
МКШ. Всім дітям у подальшому про
водили комплексне обстеження че
рез 1, 3, 6, 12 і 24 міс.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними ретроспективного
аналізу МСКТ дітей, яким здійснено

МКШ, хворі розподілені на 3 групи
залежно від типу формування СМК:
тип A — у 21 (40,4%), тип B — у 14
(26,9%), тип C — у 17 (32,7%).
Зіставляючи різні типи СМК за
лежно від виду МКШ, ми встановили,
що:
— при СМК типу А виконання
МКШ бік у бік було можливе в 11
(52,4%) дітей, Н—МКШ — у 10
(47,6%);
— при СМК типу B виконання
МКШ бік у бік можливе у 5 (35,7%),
Н—МКШ — у 9 (64,3%);
— при СМК типу C виконання
МКШ бік у бік можливе у 8 (47,1%),
Н—МКШ — у 9 (52,9%).
При СМК типу А і С частота вико
нання МКШ бік у бік або Н—МКШ
майже однакова, що зумовлене мо
більністю та довжиною ВБВ по від
ношенню до НПВ та місцем
впадіння НБВ у СМК, на відміну від
СМК типу В, коли частіше виконува
ли Н—МКШ, це, на нашу думку, по
в'язане з анатомічною будовою цьо
го типу СМК, за якого мобільність
ВБВ менша внаслідок прямого впа
діння НБВ в ВБВ та менша довжина
ВБВ. Таким чином, зважаючи на ва
ріанти будови СМК за даними МСКТ
ОЧП, на етапах підготовки до опера
тивного втручання можливе про
гнозування використання варіанта
МКШ.
Інтраопераційно тиск у системі
ВВ до накладання анастомозу стано
вив (360 ± 13) мм вод. ст. Проаналі
зований початковий тиск у системі
ВВ до шунтування залежно від типу
СМК. Встановлено, що найбільш ви
сокий тиск — (391 ± 24) мм вод. ст.
був при СМК типу А, при СМК типу В
і С тиск в системі ВВ становив від
повідно (350 ± 16) та (346 ± 23) мм
вод. ст. Таким чином, тиск в системі
ВВ не залежить від варіанта ана
томічної будови СМК у дітей при ПГ.
Відповідно до результатів вимі
рювання тиску в системі ВВ до шун
тування проведений аналіз змін тис
ку після застосування різних варі
антів МКШ за різних типів СМК.
Встановлено, що після МКШ бік у бік
тиск у ВВ знижувався на 35,3% і ста
новив (233 ± 14) мм вод. ст., після
Н— МКШ — на 27,5% — до (261 ± 12)
мм вод. ст. Найбільші декомпресійні
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властивості виявлені при МКШ бік у
бік, що на 7,8% більше, ніж при Н—
МКШ.
При СМК типу А різниці змін де
компресійних властивостей МКШ
бік у бік (зниження тиску у ВВ на
33%) та Н— МКШ (на 33,5%) не було.
При СМК типу В і С найбільший де
компресійний єфект спостерігали
після МКШ бік у бік — відповідно на
45,7 і 38,7%. При СМК типу В відзна
чене зниження тиску у ВВ на 29,1%,
при СМК типу С — на 20,8%. Таким
чином, найбільші декомпресійні
властивості МКШ бік у бік спос
терігали при СМК типу В, Н—МКШ
— при СМК типу А. Максимальний
декомпресійний ефект МКШ бік у
бік при СМК типу В, на нашу думку,
зумовлений безпосереднім впадін
ням НБВ у стовбур ВБВ, що забезпе
чувало найбільший об'єм скидання
крові по шунту.
Показник ППП до операції ста
новив у середньому (319 ± 52) мл/хв,
що на 30,7% менше за норму (460
мл/хв [8]). Після виконання МКШ бік
у бік ППП становила у середньому
(234 ± 40) мл/хв, після накладання
Н—МКШ — (211 ± 34) мл/хв, що на
26,6% (після МКШ бік у бік) та 33,9%
(після Н—МКШ) менше показників
до операції. Таким чином, депор
талізація печінки досягнута після за
стосування кожного варіанта МКШ.
Проведений аналіз змін ППП за
різних типів СМК залежно від виду
МКШ. При СМК типу А після МКШ
бік у бік ППП зменшилася на 19,1%,
після Н—МКШ — на 22,3%; при СМК
типу С — відповідно на 35,1 та 28,2%.
Найбільшу депорталізацію спос
терігали при СМК типу В — після
МКШ бік у бік — на 51,4%, після Н—
МКШ— на 40,4%. З огляду на зміни
ППП та декомпресійні властивості
МКШ, при СМК типу А відзначали
зменшення ППП та декомпресії у
порівнянні з іншими типами СМК,
що зумовлене ізольованим шунту
ванням з басейну ВБВ внаслідок
впадіння НБВ у СВ за цього типу
СМК. При СМК типу С після МКШ
спостерігали помірне зменшення
ППП та декомпресії, що, на нашу
думку, зумовлене формуванням СМК
шляхом злиття вен (СВ, ВБВ, НБВ) та
формуванням початкового відділу
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ВВ. Максимальну депорталізацію та
декомпресію після шунтування спо
стерігали при СМК типу В, що вини
кала внаслідок безпосереднього
впадіння НБВ у басейн ВБВ,
відповідно, шунтування крові відбу
валося з двох басейнів, а ППП
підтримувалася завдяки об'єму крові
з СВ.
На основі порівняння декомпре
сійних властивостей різних видів
МКШ та змін ППП встановлено, що
при застосуванні МКШ бік у бік та
Н— МКШ при СМК типу А суттєвої
різниці між змінами ППП (різниця
3%) та декомпресії (різниця 0,5%) не

було. При використанні МКШ бік у
бік при СМК типу В спостерігали
найбільшу декомпресію (на 16,6% і
більше) поряд з найбільшим збере
женням ППП (на 11% і більше). При
СМК типу С найбільше зниження ти
ску у ВВ (на 17,9% і більше) відбува
лося після виконання МКШ бік у бік,
депортальзація при цьому була по
мірною (зниження ППП на 6,9%
більше, ніж після Н—МКШ).
Отже, найбільш ефективним ва
ріантом шунтування при ПГ у дітей
вважають тип шунта, що забезпечує
найбільшу декомпресію поряд з
найбільшим збереженням ППП [1, 3,

4]. Відповідно до анатомічних особ
ливостей формування СМК типу А і
С можливість здійснення МКШ бік у
бік або Н— МКШ майже однакова,
зважаючи на декомпресійні власти
вості шунтів та зміни ППП після їх
застосування, при СМК типу С більш
прийнятним є МКШ бік у бік, при
СМК типу А суттєвої різниці немає.
При СМК типу В можливості вико
нання Н—МКШ більші (на 28,6%),
проте, з огляду на показники ефек
тивності шунтування, найбільш
прийнятним є здійснення МКШ бік у
бік.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З ПРИВОДУ КАМЕНІВ НИЖНІХ НИРКОВИХ ЧАШОК
В. М. Артищук, Д. З. Воробець, Р. З. Шеремета, Д. Р. Шеремета
Львівська обласна клінічна лікарня,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

SUBSTANTIATION OF THE METHOD OF TREATMENT
CHOICE FOR PATIENTS, SUFFERING CALCULI
OF THE LOWER CALICES RENALES
V. М. Аrtyshchuk, D. Z. Vorobets, R. Z. Sheremeta, D. R. Sheremeta
Lviv Regional Clinical Hospital,
Lviv National Medical University named after Danylo Galytskyi
онкременти ННЧ виявляють
найчастіше [1]. Протягом ба
гатьох років ведеться дис
кусія щодо лікування нижнь
ополярних конкрементів: очікуваль
не спостереження, ЕКУХЛТ, гнучка
уретерореноскопічна нефролітот
рипсія (УРСНЛТ) чи ЧШНЛТ. При за
стосуванні ЕКУХЛТ можна видалити
конкремент за його діаметра до 1 см.
Проте, звільнення від фрагментів
часто незадовільне через анатомічні
особливості нижнього кінця нирки.
За допомогою сучасних гнучких
уретерореноскопів можна досягти
навіть анатомічно несприятливо
розташованих ННЧ. За наявності
конкрементів діаметром понад 2 см
ЧШНЛТ є стандартним методом
лікування нефролітіазу [2]. Через
особливе анатомічне розташування
нижче пієлоуретерального сегмен
та, нижньополярної групи чашок під
час лікування нефролітіазу виника
ють певні складності. При застосу
ванні ЕКУХЛТ часто виникають не
задовільні результати щодо ППК
навіть після оптимального видален
ня нижньополярних конкрементів,
отже, необхідне проведення по
вторних терапевтичних процедур
[3]. За даними аналізу ефективності
ЕКУХЛТ у 130 пацієнтів за наявності
конкрементів середніх розмірів у
верхніх, середніх та нижніх чашках
вона становила відповідно 65, 64 і
70% [4]. Доведено, що ефективність
ЕКУХЛТ при видаленні конкре
ментів нирки діаметром 10 — 20 мм
відповідала такій ЕКУХЛТ за наяв
ності невеликих конкрементів, тому

К

Реферат
Проаналізовані результати лікування 276 хворих з приводу каменів нижніх нирко'
вих чашок (ННЧ) розміром (1,14 ± 0,35) см. Залежно від гостроти інфундибуло'
пельвікального кута (ІПК) обстежені розподілені на групи з тупим (n=118) та гос'
трим (n=158) ІПК; загалом визначені 8 анатомічних параметрів нижньої групи нир'
кових чашок. Встановлено, що екстракорпоральну ударнохвильову літотрипсію
(ЕКУХЛ) за розрахованим показником позбавлення від конкремента (ППК) кон'
крементів ННЧ доцільно застосовувати за більшого ІПК, меншого інфундибуло—
поперекового кута, меншої довжини шийки ННЧ; черезшкірна нефролітотрипсія
(ЧШНЛТ) ефективна незалежно від розмірів конкремента, довжини шийки ННЧ,
величини ІПК та інфундибуло—поперекового кута.
Ключові слова: конкременти нижніх ниркових чашок; інфундибулопельвікальний
кут; екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія; черезшкірна нефролітот'
рипсія.

Abstract
Results of treatment of 276 patients, suffering the lower renalis calyx (LRC) calculi, hav'
ing size (1.14 ± 0.35) сm, were analyzed. Depending on acuteness of іnfundibulo—
pelvic angle (ІPA) the examined persons were divided on groups with blunt (n=118) and
acute (n=158) IPA; 8 аnatomic parameters of the LRC were in total determined. There
was established, that еxtracorporal shock—wave lithotripsy, in accordance to the cal'
culated index of a LRC calculis elimination, is expedient to apply in a bigger ІPA, lesser
іnfundibulo—lumbar angle, lesser length of the LRC neck; transcutaneous
nephrolithotripsy is effective not depending from a calculi dimensions, length of the
LRC neck, value of ІPA and infundibulo—lumbar angle.
Keywords: calculi of the lower calices renales; іnfundibulo—pelvic angle; еxtracorpo'
ral shock—wave lithotripsy; transcutaneous nephrolithotripsy.

може бути рекомендована як метод
вибору. Проте, результати інших до
сліджень суперечать попереднім.
Для порівняння ефективності різ
них методів усунення конкрементів
ННЧ проаналізовані дані PubMed,
EMBASE, CINAHL, the Cochrane
Collaboration's Database of Systematic
Reviews, the Cochrane Collaboration
Central Register of Controlled Clinical
Trials, а також ClinicalTrials.gov, наве
дені до квітня 2014 р. [5], доповнені
даними тез багатьох урологічних
конференцій. Огляд включав ре
зультати лікування конкрементів
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ННЧ діаметром менше 20 мм з усіх
рандомізованих "сліпих" клінічних
досліджень. Два автори незалежно
переглянули 5194 теми, відібравши
13 для аналізу. Для порівняльної ста
тистики та оцінки якості даних за
шкалою Jadad, а також ризику їх зсу
ву проведений мета—аналіз резуль
татів з мережі. Вивчені всі доступні
методи лікування: ЧШНЛТ, УРСНЛТ
та ЕКУХЛТ, а також додаткові методи
— інверсія, гідратація та форсова
ний діурез, які виявились більш
ефективними, ніж монотерапія
ЕКУХЛТ (СІ 95%). ППК після ЧШНЛТ
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становив 2,19 (1,62—2,96); після
УРСНЛТ — 1,23 (1,03 — 1,48); після
ЕКУХЛ з ад'ювантною терапією —
1,3 (1,03 — 1,63). Хоча ризик виник
нення ускладнень був вищим в усіх
групах, крім ЕКУХЛ, вірогідна різни
ця частоти ускладнень в групах не
виявлена. За наявності конкрементів
діаметром до 10 мм ЕКУХЛ в
поєднанні з допоміжними методами
забезпечила кращі показники відхо
дження фрагментів, невелику часто
ту ускладнень та необхідності по
дальшого лікування. ЧШНЛТ вияви
лась найефективнішою при дроб
ленні великих конкрементів. Кон
кретний метод лікування слід обго
ворювати з пацієнтом, зважаючи на
особливості клінічної практики, на
ведені в рекомендаціях.
Мета дослідження: підвищити
ефективність діагностики й лікуван
ня хворих з приводу конкрементів
системи ННЧ шляхом комплексного
вивчення анатомічних особливос
тей чашково—мискової системи
(ЧМС) та їх впливу на відходження
фрагментів у різні строки після
ЕКУХЛТ та ЧШНЛТ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідження включені 276 па
цієнтів з конкрементами ННЧ діаме
тром від 0,6 до 2 см, віком від 18 до
79 років, без підтверджених супут
ніх онкологічних захворювань чи
захворювань крові, строки кон
трольного обстеження яких стано
вили не менше 3 міс. Пацієнтів ліку
вали в період з 2005 по 2015 р. на
базі урологічного відділення Львів
ської обласної клінічної лікарні. У
135 хворих виконано ЕКУХЛТ (у 67
— за гострого ІПК, у 68 — тупого); у
141 — ЧШНЛТ (у 91 — за гострого
ІПК, у 50 — тупого). За участю 76 па
цієнтів проведене проспективне до
слідження, 200 — ретроспективне.
Вік хворих у середньому (52,43 ±
14,2) року. Статистично значущі від
мінності за віком та статтю не вияв
лені. Поздовжній розмір каменів у
середньому (1,14 ± 0,35) см.
З огляду на розташування кон
крементів лише у ННЧ, пацієнтам з
приводу гідронефрозу внаслідок
інфраренальної обтурації здійснено
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ЕКУХЛТ. ЧШНЛТ справа виконали у
70 (49,6%) пацієнтів, зліва — у 65
(46,1%), з обох боків — у 6 (4,3%), в
поєднанні з бужуванням шийки
ННЧ — у 5 (3,6%), з УРСНЛТ — у 9
(6,4%), з ендопієлотомією — у 6
(4,3%).
Анатомічні параметри ЧМС виз
начали за даними екскреторної уро
графії, у 12 хворих — за даними КТ.
Вимірювали та обчислювали такі
параметри:
IL — довжина шийки ННЧ, мм;
IW — ширина шийки ННЧ, мм;
IL/IW — співвідношення довжи
ни та ширини ННЧ;
PH — висота ННЧ — вертикальна
пряма від дистального до рівня про
ксимального кінця ННЧ, мм;
LPCN — кількість малих нижньо
полярних чашок;
IPA—1 — ІПК за Sampaio — кут
між центральною віссю шийки чаш
ки, що проходить через конкремент,
і віссю, яка з'єднує центральну точку
сечоводу на рівні нижнього полюсу
з центральною точкою пієлоурете
рального сегмента, градусів [6];
IPA—2 — ІПК за El—Bahnasy —
внутрішній кут між сечоводно—ми
сковою віссю, яка з'єднує централь
ну точку миски навпроти країв верх
нього та нижнього ниркових си
нусів з центральною точкою сечово
ду навпроти нижнього полюсу нир
ки та центральною віссю шийки
ННЧ, градусів [7];
ITA — інфундибуло—попереко
вий кут — кут між центральною віс
сю шийки ННЧ та перпендикулярно
проведеною лінією до середньовер
тебральної лінії, градусів.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При порівнянні хворих, у яких
відзначений гострий ІПК, в групах
при виконанні ЧШНЛТ та ЕКУХЛТ,
не виявлено різниці в однорідності
(F—тест, р≥0,19) та значенні (р≥
0,12) анатомічних параметрів ЧМС
— ширини шийки ННЧ, співвідно
шення довжини до ширини шийки
ННЧ, інфундибуло—поперекового
кута та ІПК, виміряних за наявності
конкремента в одній з малих чашок
чи без такого. Це підтвердило, що
групи підібрані адекватно залежно

від ІПК для подальших порівняль
них досліджень. У пацієнтів за гос
трого ІПК, яким здійснено ЧШНЛТ,
відзначено тенденцію до довшої
шийки ННЧ (р=0,07; Т—значення
1,84), ніж у тих, яким виконано
ЕКУХЛТ. Коротша шийка ННЧ після
ЕКУХЛ мала б сприяти кращому
відходженню фрагментів. ЧШНЛТ
виконували пацієнтам за вірогідно
більших солітарних конкрементів
ННЧ та гострого ІПК (р<0,001). Про
те, виконання ЧШНЛТ потребувало
більше часу (на 47,64 хв, р<0,001). У
12 пацієнтів за гострого ІПК
здійснено ЕКУХЛТ з приводу усклад
неного перебігу захворювання
(коліка, пієлонефрит), наявності
конкрементів несприятливої для
фрагментації щільності, дроблення
яких потребувало кількох сеансів,
встановлення уретеральних стентів,
а, отже, більшої тривалості лікування
у стаціонарі — у середньому на 1,81
дня у порівнянні з такою при вико
нанні ЧШНЛТ (р<0,001).
Хворі за тупого та гострого ІПК,
яким здійснено ЕУХЛТ, достовірно
не різнилися за розмірами конкре
ментів, тривалістю сеансів, кількі
стю ударних хвиль, ефективністю
лікування, шириною шийки ННЧ,
тривалістю лікування у стаціонарі,
як за дисперсіями (F—тест, р≥0,07),
так і за значеннями (р≥0,07) анато
мічних параметрів ЧМС. Вибірки
значущо не різнились за величиною
ІПК (F—тест, р≥0,07). Шийка ННЧ за
тупого ІПК була вірогідно корот
шою (р=0,01), а ІРА—1 та ІРА—2 —
пологішими — у середньому відпо
відно на 18,05 та 14,97° (р<0,001) з
незначними варіаціями (F—тест,
р≥0,27).
Показники Т—тесту підтверд
жені паралельними розрахунками
Т—значення.
Виконання ЧШНЛТ конкремен
тів ННЧ за тупого ІПК дозволило ви
далити конкременти вірогідно біль
ших розмірів, ніж при здійсненні
ЕКУХЛТ (р=0,01), незважаючи на іс
тотно неоднорідні вибірки (F—тест,
р=0,01). Тривалість ЧШНЛТ у серед
ньому на 73,39 хв більша, ніж
ЕКУХЛТ (р<0,001). Проте, тривалість
лікування хворих у стаціонарі після
ЧШНЛТ була на 1,42 доби менша,
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ніж після ЕКУХЛТ (р<0,001). Довжи
на шийки ННЧ у хворих, яким
здійснено ЧШНЛ, за тупого та гос
трого ІПК була у середньому на 1,38
мм більша, ніж у хворих, яким вико
нували ЕКУХЛТ (р<0,001). Не спос
терігали достовірної різниці серед
нього значення ІРА—1, який в усіх
хворих, яким виконували ЕКУХЛТ та
ЧШНЛТ, становив 90° і більше (р=
0,13), незважаючи на неоднорід
ність значень (F—тест, р<0,001).
Проте, якщо не брати до уваги при
в'язки вимірів ІПК по вертикалі ка
меня в одній з малих чашок, ІРА—2 у
хворих, яким здійснювали ЧШНЛТ,
був у середньому на 3,57° гострішим
(р=0,01) за значущої розбіжності
дисперсій (F—тест, р< 0,001).
Вибірки пацієнтів за тупого ІПК при

виконанні ЧШНЛТ та ЕКУХЛТ були
однорідними як за середніми зна
ченнями (р=0,77), так і за їх різно
манітністю (F—тест, р= 0,97).
У зіставних за величиною ІПК та
інфундибуло—поперекового кута
пацієнтів ЧШНЛ дозволяє усувати
більші конкременти за довшої ший
ки ННЧ, забезпечує меншу три
валість лікування у стаціонарі, про
те, тривалість операції більша, ніж
ЕКУХЛТ.

ВИСНОВКИ
1. ЕКУХЛТ конкрементів ННЧ
доцільно виконувати за довжини
конкремента (0,81 ± 0,13) см, довжи
ни шийки ННЧ (23,65 ± 2,03) мм, ІПК
за Sampaio (95,05 ± 9,14)°, ІПК за El—
Bahnasy — (54,84 ± 10,38)°, інфунди

було—поперекового кута — (52,75 ±
9,07)° (р<0,05).
2. Найменш ефективні результа
ти після ЕКУХЛТ спостерігали за до
вжини конкремента (1,4 ± 0,27) мм,
довжини шийки НН (29,04 ± 1,46)
мм, ІПК за Sampaio (71,81 ± 4,93)°,
ІПК за El—Bahnasy — (35,77 ± 7,39)°,
інфундибуло—поперекового кута —
(63,15 ± 8,12)° (р<0,05).
3. ЧШНЛТ конкрементів ННЧ
ефективне незалежно від розмірів
конкремента (до 2 см у нашому до
слідженні), довжини шийки ННЧ (до
32 мм), величини ІПК за Sampai (до
64°), ІПК за El—Bahnasy (до 22°),
інфундибуло—поперекового кута
(32 — 78°).
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ
В ЛІКУВАННІ СТРИКТУРИ СЕЧІВНИКА
Б. В. Джуран, В. В. Когут, Ф. З. Гайсенюк, А. І. Сагалєвич
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

PECULIARITIES OF APPLICATION OF THE LASER ENERGY
IN TREATMENT OF URETERIC STRICTURE
B. V. Juran, V. V. Kogut, F. Z. Gaysenyuk, А. І. Sagalevych
National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Kyiv

П

ідхід до лікування CC є од
ним з проблемних питань
сучасної урології [1]. Сьо
годні існують декілька шля
хів вирішення цієї проблеми — це
відкрите хірургічне втручання чи
ендоскопічне лікування.
Вибір методу лікування залежить
від локалізації СС, її протяжності, ре
цидивності, наявності запального
компоненту, травми сечівника в
анамнезі [2, 3]. Донедавна основним
методом лікування СС було бужуван
ня сечівника. Ускладненнями цієї
маніпуляції були хибний хід, перфо
рація сечового міхура та очеревини,
виражена уретрорагія, що потребу
вало виконання відкритого хірур
гічного втручання.
Відкриті операції на сечівнику —
це досить складні реконструктив
но—пластичні втручання, що супро
воджуються значними ускладнення
ми під час та після операції, часто
потребують періодичного бужуван
ня [4, 5]. Ендоскопічні методи ліку
вання є сучасною альтернативою
хірургічним. Перевагою ендоско
пічних втручань є чітка візуалізація
звужених ділянок сечівника, особ
ливо якщо СС локалізована безпосе
редньо біля зовнішнього м'яза—за
микача сечівника.
В сучасній практиці використо
вують різні методи ендоскопічного
відновлення прохідності звужених
ділянок сечівника: оптичне бужу
вання, з використанням "холодного"
ножа, різних типів лазерної енергії.
За даними досліджень, присвячених
пізнім ускладненням операцій з
приводу СС у чоловіків, ризик реци
диву СС в перший рік після внут
рішньої оптичної уретротомії (ВОУ)
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Реферат
Проаналізовано ефективність лікування стриктури сечівника (СС) з використан'
ням енергії гольмієвого (у 55% хворих) та діодного (у 45%) лазерів.
У 37 (77%) пацієнтів вдалося досягти позитивних результатів після одного сеансу,
у 4 (8,3%) — здійснений ще один сеанс у строки до 3 міс після першого, у 3 (6,3%)
— виконані два сеанси. Загалом позитивні результати досягнуті у 91,6% хворих.
Застосування лазерної енергії в лікуванні СС ефективне незалежно від виду енергії
та є перспективним методом ендоскопічного лікування хворих.
Ключові слова: стриктура сечівника; лікування; гольмієвий лазер; діодний лазер.

Abstract
Efficacy of the ureteric stricture (UC) treatment, using energy of the Holmium (in 55%
patients) and the diode (in 45%) lasers was analyzed. In 37 (77%) patient spositive
results were achieved already after one session, in 4 (8.3%) — one more session was
performed in terms up to 3 mo after the first one, in 3 (6.3%) — two sessions were per'
formed. Positive results were achieved in total in 91.6% patients. Application of laser
energy in treatment of UC is effective and not dependent from the energy kind and con'
stitutes a perspective method of the patient's endoscopic treatment.
Кeywords: ureteric stricture; treatment; Holmium laser; diode laser.

становить 66,5%, після повторної
ВОУ — 87%, після третього втручан
ня — 100%, через 2 роки — 80%.
З появою різних видів лазерної
енергії в практиці лікаря—уролога її
почали застосовувати у лікуванні СС
[6, 7]. Сьогодні існує достатній досвід
використання гольмієвих лазерів у
лікуванні СС. Особливістю цих лазе
рів є їх вплив на молекулу води, що
супроводжується ефектом "розриву"
тканин. З впровадженням діодних
лазерів у лікуванні пацієнтів з при
воду урологічних захворювань ми
почали застосовувати цей вид енер
гії для лікування СС. Довжина хвилі
становить 940 нм, вплив на молеку
лу води і гемоглобіну після операції
мінімізує приток крові разом з фор
менними елементами до зони опе
рації, що зменшує вираженість утво
рення рубцевої тканини.
При видаленні СС лазером утво
рюється поверхневий асептичний
некроз. Некротизовані тканини

трансформуються в струп, що стає
своєрідним захисним шаром для
процесу регенерації. Остаточне від
торгнення струпу відбувається після
епітелізації дефекту слизової обо
лонки сечівника, отже, епітелізація
випереджає надмірне розростання
рубцевої тканини, що спостерігають
при використанні "холодного" но
жа. Слід зауважити, що процес від
новлення відбувається за умови
травматичного генезу СС, відсутно
сті хронічного запалення та глибо
кого ураження губчастого тіла ста
тевого члена. Наявність клінічно ви
раженого глибокого спонгіофібро
зу та активного запалення у сечівни
ку підвищує ризик виникнення ре
цидиву СС до 100%.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В урологічному відділенні КМКЛ
№ 6, що є базою кафедри урології, в
період з 2010 по 2013 р. у 48 хворих
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виконано оптичну уретротомію з
приводу СС з використанням голь
мієвого та діоного лазерів. Метод
гольмієвої уретротомії використо
вуємо з 2010 р., діодної — з 2011 р.
Протяжність СС становила від 0,5 до
2 см. Стриктура локалізована у пе
редміхуровій частині сечівника у 20
(41,7%) хворих, перетинчастій — у
24 (50%), цибулинній — у 4 (8,3%). У
55% хворих застосована енергія
гольмієвого лазера, у 45% — діодно
го.
За обох методів послідовно роз
сікали звужену ділянку у поздовжнь
ому напрямку під візуальним кон
тролем на 5, 7 і 12 год умовного ци
ферблата. Всім хворим здійснювали
катетеризацію сечового міхура силі
коновими катетерами з поздовж
німи борозенками розміром від 18
до 24 fr на строк від 7 до 14 діб.
У деяких хворих перший етап
проводили за наведеною методи
кою, через 1 міс здійснювали діагно
стичну уретроскопію з повторним
розсіченням сечівника за наявності
рецидиву.
Щодо вибору методу розсічення
сечівника, то енергію гольмієвого

лазера використовували при ко
роткій (до 0,5 см) СС та наявності
рецидиву звуження в ранні (до 3 міс)
строки; у решти хворих СС розсіка
ли з використанням енергії діодного
лазера.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 37 (77%) пацієнтів вдалося до
сягти хороших результатів після од
ного сеансу, у 4 (8,3%) — здійснений
ще один сеанс уретротомії у строки
до 3 міс після першого, у 3 (6,3%)
пацієнтів — два сеанси. Таким чи
ном, хороші результати досягнуті у
91,6% хворих. Динамічне спостере
ження проведене протягом від 6 міс
до 3 років. За даними урофлоуметрії
після операції ознак інфравезикаль
ної обструкції не було.
Ускладнення виникли у 7 хворих,
в тому числі уретрорагія — в 1 (2%),
гострий орхоепідидиміт — у 2
(4,2%), рецидив СС — у 4 (8,3%). Всі
пацієнти, у яких виявлене повторне
рецидивування СС, направлені для
виконання реконструктивно—плас
тичних втручань.

Аналізуючи досвід застосування
лазерної енергії в лікуванні СС, дове
дено її високу ефективність, неза
лежно від виду застосованої енергії.
На нашу думку, оптична лазерна
інцизія СС протяжністю до 1 см з ви
користанням гольмієвого лазера є
методом вибору хірургічного ліку
вання таких хворих.
Для рецидивної СС запального
генезу, СС, що супроводжується
спонгіофіброзом, протяжністю по
над 2 см ендоскопічна лазерна інци
зія сечівника може бути методом ви
бору тільки за тяжких супутніх за
хворювань, прогнозованої трива
лості життя менше 10 років, а також
за наполяганням пацієнта, незважа
ючи на надану інформацію про ви
сокий ризик рецидиву захворюван
ня.
Зважаючи на позитивні результа
ти лікування хворих з приводу СС з
використанням енергії діодного та
гольмієвого лазерів, вважаємо ці ме
тоди перспективними в ендоскопіч
ному лікуванні хворих, що потребу
ють подальшого більш глибокого
вивчення.
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ОЦІНКА РІВНЯ ЦИТОКІНІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ
ПЕЧІНКОВІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ЩУРІВ
Е. Г. Манжалій, О. В. Вірченко, Т. М. Фалалєєва, Т. В. Берегова,
О. М. Савчук, В. Є. Кондратюк
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

ESTIMATION OF THE CYTOKINS LEVEL IN EXPERIMENTAL
HEPATIC ENCEPHALOPATHY IN RATS
Е. G. Manzhaliy, О. V. Virchenko, Т. М. Falaleyeva, Т. V. Beregova,
О. М. Savchuk, V. E. Kondratyuk
Bogomolets National Medical University, Kyiv

П

ечінкова
енцефалопатія
(ПЕ) — це порушення функ
ціонування головного моз
ку, що супроводжується не
врологічними та психічними розла
дами, виникає внаслідок тяжкого
ураження печінки, зокрема, цирозу
печінки (ЦП). Вираженість ПЕ після
трансплантації печінки зменшуєть
ся, а нейродегенеративні порушен
ня — загострюються.
Основним етіологічним чинни
ком захворювання є підвищення
концентрації аміаку в тканині голо
вного мозку [1]. У механізми нейро
токсичної дії аміаку залучені стиму
ляція іонних транспортерів, зокре
ма, Na+—K+—Cl——котранспортеру—
1, неселективного катіонного кана
лу та збільшення рівня мембранного
білка астроцитів аквапорину—4 [1].
Ці механізми зумовлюють зв'язок
між накопиченням аміаку в тканині
головного мозку та виникнення йо
го набряку, що супроводжується
значним підвищенням внутрішньо
черепного тиску та зміщенням (дис
локацією) його структур. Ці зміни
спостерігають у 80% пацієнтів за
гострої форми ПЕ, вони найбільш
часто спричиняють летальний кі
нець (у 70%). Набряк астроцитів пе
реважає при ПЕ, значні чи постійні
зміни нейронів при цьому не вияв
лені, тому ПЕ визначають як первин
ну астрогліопатію. Доведений зв'я
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Реферат
Вивчений зв'язок змін профілю цитокінів за експериментальної печінкової енце'
фалопатії (ПЕ) у щурів. Дослідження проведене на 20 лабораторних щурах, у яких
моделювали ПЕ шляхом введення СCl4. Рівень інтерлейкінів (ІЛ), зокрема, ІЛ—1β,
ІЛ—4, ІЛ—10 та інтерферону— γ (ІФН—γ) визначали імуноферментним методом з
використанням поліклональних антитіл. Встановлене збільшення вмісту проза'
пальних ІЛ—1β та ІФН—γ у сироватці крові щурів за індукованої ПЕ відповідно на
57,9 та 39,5% (p < 0,05) у порівнянні з таким у контролі та компенсаторне збіль'
шення рівня протизапальних ІЛ—4 та ІЛ—10 — на 34,6 та 75,9% (p < 0,05). Отри'
мані результати підтверджують роль цитокінів у патогенезі ПЕ, визначення їх рівня
є важливим критерієм прогнозування післятрансплантаційних ускладнень. Запа'
лення та профіль цитокінів є основною мішенню у терапії ПЕ у хворих на цироз
печінки.
Ключові слова: цироз печінки; печінкова енцефалопатія; цитокіни; трансплан'
тація печінки; експеримент.

Abstract
Connection of the cytokins profile with experimental hepatic encephalopathy (HE) in
rats was studied. Investigation was conducted on 20 laboratory rats, in which HE was
simulated, using СCl4 injection. The іnterleukins (ІL) level, including, ІL—1β, ІL—4, ІL—
10 and interferon—γ (IFN—γ), was determined using immunoassay method with the
help of polyclonal antibodies. Enhancement of the proinflammatory ІL—1β and ІНФ—γ
content in the rats blood serum while induced HE by 57.9 and 39.5% accordingly (p <
0.05), comparing with such in a control and the compensation enhancement of the anti'
inflammatory IL—4 and IL—10 level by 34.6 and 75.9% (p < 0.05) was established. The
results obtained confirms the cytokins role in pathogenesis of HE, determination of their
level constitutes significant criterion for the posttransplantation complications prog'
nostication. Inflammation and profile of cytokins constitute the main target in therapy of
HE in patients, suffering liver cirrhosis.
Кeywords: liver cirrhosis; hepatic encephalopathy; cytokins; hepatic transplantation;
еxperiment.

зок між ПЕ, накопиченням аміаку у
тканині головного мозку, його на
бряком та пошкодженням астро
цитів, проте, є дані, що вміст аміаку
може збільшуватися і за відсутності
симптомів ПЕ, більш того, у 20%
пацієнтів за ЦП та ПЕ застосування
сорбенту лактулози неефективне.

Встановлено суттєву роль цереб
рального та периферійного запа
лення за гострої та хронічної форми
ПЕ. При гепатиті та ЦП відзначене
збільшення рівня багатьох ци
токінів, зокрема, родини фактору
некрозу пухлин (ФНП), ІЛ—1β, ІЛ—
6, вміст яких корелює з вираженістю
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фіброзу [2, 3]. При культивуванні ас
троцитів з прозапальними ци
токінами ФНП—α, ІЛ—1β, ІЛ—6 та
ІФН—γ спостерігали їх набряк, це
свідчило, що виділення запальних
цитокінів — не лише маркер ура
ження печінки, а й потенційний
чинник, що ускладнює перебіг ПЕ та
сприяє посиленню набряку тканини
головного мозку.
Синтез цитокінів є індуцибель
ним процесом: експресія генів ци
токінів починається у відповідь на
потрапляння в організм патогенів,
антигенне подразнення або пошко
дження тканин. Найбільш агресив
ними провокуючими чинниками
для синтезу цитокінів є компоненти
клітинних стінок мікроорганізмів,
зокрема, ліпополісахариди, пепти
доглікани, мурамілдипептиди, вміст
яких значно збільшується при ЦП.
Без антигенної стимуляції імунної
системи цитокіни функціонують на
мінімальному рівні. Цитокіни інду
кують або пригнічують синтез са
мих себе, інших цитокінів та їх ре
цепторів, беручи участь у форму
ванні їх мережі. Власні цитокіни
клітини нерідко змінюють характер
взаємодії інших цитокінів на ту ж са
му клітину. Ця взаємодія може бути
синергічною, додатковою, інгібую
чою або навіть зумовлювати форму
вання нового ефекту, невластивого
такому окремих цитокінів. Цитокі
ни — антигеннеспецифічні чинни
ки. Проте, визначення їх концентра
ції в крові дає інформацію про
функціональну активність різних
типів імунокомпетентніх клітин,
тяжкість запального процесу, його
перехід на системний рівень, про
гноз захворювання. За надмірної
продукції цитокінів та інших медіа
торів запалення порушується регу
лююча функція імунної системи,
відбувається їх безконтрольне виді
лення, порушення балансу між про
запальними та протизапальними
цитокінами з переважанням проза
пальних. У зв'язку з цим, медіатори
запалення з факторів, що захища
ють організм, стають такими, що по
шкоджують [4].
Складність імунної відповіді при
ЦП в тому, що цитокіни можуть мати
прямо протилежні ефекти — проци

ротичний або гепатопротекторний.
Баланс між прозапальними та про
тизапальними чинниками є вирі
шальним для прогресування ЦП, а
отже, і ПЕ. Прозапальними є С—ре
активний протеїн, Е—селектин, ен
дотоксин, ФНП, ІЛ—1β, ІЛ—6, ІЛ—8,
ІЛ—12, ІЛ—18, макрофагальний хе
моатрактантний протеїн, лейкотрі
єни тощо. До протизапальних, а від
повідно, гепатопротекторних, нале
жать ІЛ—4, ІЛ—10, трансформую
чий фактор росту (TGF—β), тромбо
цитарний фактор росту (PDGF) [4].
В дослідженні ми вивчали окремі
ланки мережі цитокінів, зокрема,
ІЛ—1, ІЛ—4, ІЛ—6, ІЛ—10, ІФН—γ.
ІЛ—1 бере участь практично в усіх
етапах імунної відповіді: активує
CD4 лімфоцити, впливає на дифе
ренціювання Т— і В—лімфоцитів та
інших імунокомпетентних клітин,
активує цитотоксичні Т—лімфоци
ти і NK—клітини, впливає на функ
цію клітин ендотелію, м'язів і хряща,
базофільних гранулоцитів, плазмо
цитів, кровотворних клітин. Він
здатний індукувати більшість місце
вих і загальних проявів запальної
реакції: підвищує рухливість нейт
рофільних гранулоцитів, є хемоат
рактантом, у вогнищі запалення
сприяє активації клітин і збільшен
ню продукції ними інших цитокінів
(ІЛ—2, ІЛ—4, ІЛ—6, ІЛ—8) та про
стагландинів, стимулює фагоцитоз,
генерацію супероксид—радикалів,
зумовлює дегрануляцію тканинних
базофілів, бере участь у регуляції
продукції інших цитокінів. Усе це
сприяє перебігу ексудативної та
проліферативної складових запаль
ної реакції [4]. Ще одним прозапаль
ним цитокіном є ІФН—γ, клітина
ми—продуцентами якого є Т—хел
пери 0 і 1 типів (СD4), клітини імун
ної пам'яті (СD45РА), Т—кілери
(СD8), NК—клітини (СD16, CD56),
дендритні клітини (CD23, СD35),
В—лімфоцити (СD22, СD23). Сек
реція ІФН—γ відбувається під впли
вом практично будь—яких анти
генів. ІФН—γ спричиняє як захисні,
так і патологічні ефекти. При інфіку
ванні внутрішньоклітинними пара
зитами ІФН—γ активує макрофаги,
що сприяє загибелі паразитів. Зни
щення внутрішньоклітинних пара
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зитів під дією ІФН—γ відбувається і в
немакрофагальних клітинах. ІНФ—γ
підсилює протипухлинну дію цито
токсичних лімфоцитів. Дуже важли
вою функцією ІНФ—γ є посилення
експресії молекул головного ком
лексу гістосумісності (ГКГ) I і II класу
на поверхні клітин. Якщо це поси
лення відбувається на поверхні па
тологічно—зміненої клітини, вона
стає більш доступною мішенню для
подальшого руйнування. Якщо ця
дія спрямована на антигенпрезенту
ючу клітину, активується формуван
ня імунної відповіді [4].
ІЛ—4 та ІЛ—10 — інтерлейкіни,
що проявляють протизапальну дію.
Джерелом ІЛ—4 є T—хелпери, сти
мульовані мітогеном, тканинні ба
зофіли. Встановлено, що ІЛ—4 зу
мовлюють диференціювання незрі
лих Т—хелперів (T0) в Т—хелпери 2
типу, тобто, гуморальної ланки іму
нітету, та зменшує утворення Т—
хелперів 1 типу, ІФН—γ, ІЛ—12, та
ким чином, послаблюючи клітинну
ланку імунітету. ІЛ—4 пригнічують
активацію макрофагів в М1 тип, за
лучений в активацію запалення, сти
мулюють перетворення їх в М2 тип,
який, разом з цитокінами ІЛ—10 та
TGF—β, забезпечують експресію ГКГ
II класу, зменшення вираженості за
палення та сприяє регенерації тка
нин. ІЛ—10 — прозапальний ци
токін, що здійснює різноплановий
вплив на організм: зменшує утво
рення Т—хелперів 1 типу, блокує ак
тивність NF—kB, інгібує ліпополіса
харид—індукований синтез ФНП—
α, ІЛ—1β, ІЛ—12, ІФН—γ [4].
Хоча ефекти цитокінів сьогодні
досить ретельно досліджені, питан
ня перебігу реакції цитокінів при ПЕ
різної тяжкості недостатньо вивчені.
Нез'ясована реакція протизапальної
системи при ПЕ, а саме, зміни рівня
ІЛ—4 та ІЛ—10. Не вирішені питан
ня, чи є взаємозв'язок між концент
рацією цитокінів у сироватці крові
та тяжкістю ПЕ, як впливає рівень
цитокінів на імуносупресивну те
рапію після трансплантації печінки.
Мета дослідження — оцінка змін
профілю цитокінів при експери
ментальній ПЕ у щурів, встановлен
ня діагностичної цінності визначен
ня змін рівня цитокінів.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведені на білих
лабораторних щурах, у яких моде
лювали ЦП та ПЕ.
Робота здійснена на базі Інститу
ту біології Київського національно
го університету імені Тараса Шев
ченка. Дослідження проведені за
нормативами Європейської кон
венції про захист хребетних тварин,
яких використовують для експери
ментальних та інших наукових ці
лей, загальних етичних принципів
експериментів на тваринах, ухвале
них Першим національним конгре
сом України з біоетики (2001), ін
ших міжнародних угод та націо
нального законодавства у цій галузі.
Тварин утримували в умовах акреди
тованого віварію згідно з стандарт
ними правилами з упорядкування,
устаткування та утримання експери
ментальних біологічних клінік (ві
варіїв).
Тварини розподілені на 2 групи
по 10 особин у кожній: І група — ін
тактні тварини, ІІ група — дослідні.
Для моделювання експерименталь
ного ЦП та ПЕ тваринам дослідної
групи внутрішньоочеревинно вво
дили 1 мл/кг 15% розчину CCl4 в
оливковій олії 4 рази на тиждень
впродовж 4 тиж [5]. Всі тварини ма
ли вільний доступ до води та їжі. По
закінченні введення CCl4 підтверд
жували порушення функції головно
го мозку (виникнення ПЕ) на моделі
вироблення харчового умовного ре
флексу [5].
Після дослідження неврологіч
них змін тварин виводили з експе
рименту шляхом декапітації. Кров
збирали у центрифужні пробірки
без антикоагулянту та лишали на во
дяній бані (при температурі 38 °C)
для швидкого утворення фібрино
вого згустка. Через 30 хв обережно
скляною паличкою видаляли згус
ток крові, зразки центрифугували зі
швидкістю 3500 об./хв протягом 20
хв. Отриманий супернатант (сиро
ватку) відбирали в окремі одноразо
ві мікропробірки, заморожували
при температурі —20 °С та викорис
товували для подальших досліджень.
Концентрацію ІФН—γ, ІЛ—1β, ІЛ
—10 та ІЛ—4 у cироватці крові щурів
визначали імуноферментним мето
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дом (ELISA) з використанням специ
фічних поліклональних антитіл.
Дослідження проводили у мікро
планшетах з cорбційною здатніcтю
за загальною методикою для роз
чинних білків. Антиген, попередньо
розведений у 0,1 моль NаHCО3 бу
фері, рH 9,6, до концентрації 10
мкг/мл, інкубували у комірках план
шетів при температурі 4 °C впро
довж 12 год. Несорбований антиген
видаляли шляхом триразового про
мивання комірок буферним розчи
ном для іммобілізації молекул. Інку
бацію проводили у розчині буфера
TBS (50 ммоль тріc—HCl та 150
ммоль NаCl), pH 7,4. Неcпецифічні
міcця зв'язування блокували шляхом
інкубації комірок з 3% розчином
альбуміну бичачої cироватки протя
гом 60 хв в термостаті при темпера
турі 37 °C. Комірки очищували шля
хом триразового промивання роз
чином робочого буфера (TBS) з до
даванням 0,1% tween—20. Первинні
антитіла розводили розчином робо
чого буфера до концентрації 5—50
мкг/мл, додавали в комірки планше
та та інкубували протягом 1 год в
термостаті при температурі 37 °C.
Далі комірки триразово відмивали
робочим буфером з 0,1% tween—20.
Піcля цього вноcили кон'югат вто
ринних антитіл з ферментами візу
алізації (лужною фоcфатазою або
перокcидазою хрону) та інкубували
протягом 1 год в термостаті при
температурі 37 °C. Комірки знову
триразово відмивали розчином ро
бочого буфера з 0,1% tween—20 та
інкубували з cубcтратом для фер
ментів візуалізації — 1 мг/мл пара—
нітрофенолфосфату у 10% розчині
диетаноламіну, рН 9,8, або 1 мг/мл
тетраметилбензидину (TMB) у 50
ммоль фоcфат—цитратного буфера,
pH 5,0 з 0,013% Н2О2 протягом 1 год
при температурі 37 °C. Оптичне по
глинання вимірювали за довжини
хвилі 450 і 550 нм на ридері для
мікропланшетів. Оптичну похибку
планшета визначали шляхом відні
мання показників за довжини хвилі
550 нм від показника за довжини
хвилі 450 нм. Оптична щільність
розчину в лунці після додавання суб
страту свідчила про кількість фер
менту в лунці, а відповідно, кількість
іммобілізованих молекул. Їх вміст

виражали в умовних одиницях оп
тичної щільності.
Статистична обробка даних
здійснена в пакеті програм SPSS—20.
Розподіл даних проаналізований з
використанням критерію нормаль
ності Колмогорова—Смирнова. От
римані значення мали параметрич
ний розподіл, тому відмінності між
групами аналізували за t—критерієм
Ст'юдента. Для оцінки відмінностей
між категоріальними даними засто
совували критерій χ2. Для множин
ного порівняння груп проведений
дисперсійний аналіз (ANOVA) з ви
користанням тесту Т'юкі для попар
них порівнянь. Кореляційну за
лежність між визначеними парамет
рами оцінювали за параметричним
коефіцієнтом кореляції Пірсона.
Відмінності між групами вважали
статистично значущими при зна
ченні р менше 0,05. Позначення
відмінностей між групами при мно
жинному порівнянні здійснювали за
допомогою латинських літер a, b, c,
d. Однакова літера над значеннями
двох груп вказувала на відсутність
відмінностей між відповідними гру
пами, різні літери відображали зна
чущі відмінності між відповідними
групами.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними імуноферментного
аналізу відзначені суттєві зміни
профілю цитокінів при ПЕ. Так, у
тварин, яких не лікували, рівень про
запальних цитокінів ІЛ—1β та ІФН—
γ у сироватці крові перевищував та
кий в інтактних щурів відповідно на
57,9 та 39,5% (p<0,05). Отримані ре
зультати свідчили про наяність запа
лення в організмі. Інші автори також
вказували на збільшення вмісту про
запальних
цитокінів,
зокрема,
ФНП—α та ІЛ—6, на тлі гепатоток
сичності, спричиненої азоксимета
ном [6]. Отже, отримані нами дані
доповнюють загальну картину за
пальної реакції при ПЕ.
Встановлене збільшення рівня
протизапальних цитокінів в крові
щурів, яким вводили CCl4: ІЛ—4 — на
34,6% (p<0,05), ІЛ—10 — на 75,9%
(p<0,05) у порівнянні з таким в ін
тактних тварин. Дані про зміни про
тизапальних цитокінів при ПЕ в лі
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тературі обмежені. Так, відзначено
відсутність змін вмісту ІЛ—10 у тка
нині головного мозку при ПЕ, проте,
даних про їх вміст у крові не було [7].
Більшість дослідників, що вивча
ли вміст цитокінів у пацієнтів при
ПЕ, повідомляли про збільшення
вмісту ФНП—α та ІЛ—6 [8]. Так, вста
новлено підвищення рівня проза
пальних цитокінів ФНП—α, ІЛ—6,
ІЛ—18 у пацієнтів при ПЕ, що коре
лювало з стадією захворювання [9].
Застосування анти—ФНП—α терапії
сприяло зменшенню тяжкості ПЕ
при ураженні печінки, що свідчило
про суттєвий вклад запальних меді
аторів в патогенез ПЕ [8].
Отримані результати розширю
ють уявлення про зміни профілю
цитокінів при ПЕ, особливо проти
запального ІЛ—4. Проте, роботи, в
яких наведені подібні результати,
поодинокі. Зокрема, при комплекс
ному обстеженні пацієнтів з приво
ду ПЕ на тлі гепатиту B встановлене
збільшення концентрації ІФН—γ в
сироватці крові, що корелювало з
стадією захворювання [10].
При аналізі джерел літератури та
отриманих даних відзначені декіль
ка механізмів, залучених в системне
запалення та нейрозапалення. Пер
ший механізм включав посилення
експресії прозапальних цитокінів у
відповідь на деструктивні процеси в
печінці. По—друге, у хворих при ЦП
порушується баланс інтестинальної
мікрофлори з надмірним розмно
женням потенційно патогенних
грамнегативних збудників, зокрема,
Enterobacteriaceae, Alcaligenaceae,

Streptococcaceae. Більш того, стис
кання судин кишечнику внаслідок
портальної гіпертензії, окисне руй
нування слизової оболонки кишеч
нику та нестача в ній імуноглобуліну
А зумовлюють пригнічення бар'єр
ної функції кишечнику та підвищен
ня проникності його стінки. На
слідком цього є транслокація мікро
організмів у кровоток та ендоток
семія. По—третє, накопичення амі
аку зумовлює дисфункцію нейтро
фільних гранулоцитів та макрофагів
з порушенням фагоцитозу, що на тлі
ендотоксемії спричиняє "сепсис—
подібний" імунний параліч. Дійсно,
у хворих при ЦП переважають спон
танний бактеріальний перитоніт,
інфекції видільної системи, нозо
коміальна пневмонія, сепсис та син
дром системної запальної реакції
організму [11]. Прозапальні ци
токіни, що накопичуються за таких
умов у кровоносному руслі, не мо
жуть напряму впливати на головний
мозок, оскільки не здатні подолати
гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ).
За даними літератури, виділяють
такі механізми зв'язку системного
запалення та нейрозапалення: пери
ферійні тканини передають сигнали
до головного мозку шляхом акти
вації аферентних волокон блукаю
чого нерва; ендотелій судин ГЕБ пе
редає сигнали до головного мозку
через утворення вторинних посе
редників (NO, простаноїдів) у відпо
відь на стимуляцію продукції ци
токінів; цитокіни підвищують про
никність ГЕБ та напряму проника
ють у головний мозок в ділянках по

рушення ГЕБ, де зумовлюють акти
вацію мікроглії та експресію генів
прозапальних медіаторів. В дослід
женнях авторів підтверджене зна
чення системи цитокінів у форму
ванні ПЕ: рівень цитокінів, а не амі
аку, корелював з тяжкістю ураження
головного мозку у пацієнтів при ЦП
і ПЕ III—IV стадії [11].
У наших дослідженнях показане
збільшення вмісту протизапального
цитокіну ІЛ—4 у щурів при ПЕ, що
свідчило про намагання системи
цитокінів збалансувати та зменшити
надмірне продукування прозапаль
них медіаторів.
Отже, баланс системи цитокінів є
основою нормального функціону
вання систем організму. Порушення
рівноваги у бік збільшення концент
рації прозапальних цитокінів зумов
лює не лише підвищення інтенсив
ності запальних процесів, а є само
стійним чинником ураження ор
ганів, в тому числі при ЦП та ПЕ.
Проведені дослідження свідчать про
участь клітинної, гуморальної та ау
тоімунної ланок імуногенезу у ви
никненні та прогресуванні уражен
ня печінки, а також спрямованість
цих реакцій в бік прозапальних.
Дисбаланс цитокінів у бік проза
пальних спричиняє зміни імуноре
активності організму, що робить йо
го вразливим до ендогенних ендо
токсинів та інфекцій і створює
сприятливі умови для активації й
прогресування ПЕ при ЦП, що є важ
ливим критерієм прогнозування
післятрансплантаційних
усклад
нень.
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МОДЕЛЬ ВІДКРИТОЇ ПРОНИКНОЇ ТРАВМИ СПИННОГО
МОЗКУ З ТРИВАЛОЮ ПЕРСИСТЕНЦІЄЮ БІОСУМІСНОГО
СТОРОННЬОГО ТІЛА У КАНАЛІ ХРЕБТА.
СИНДРОМ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ СПАСТИЧНОСТІ
В. І. Цимбалюк, В. В. Медведєв, Н. Я. Гридіна, Ю. Ю. Сенчик, М. М. Татарчук,
Н. Г. Драгунцова, С. М. Дичко, Т. І. Петрів
Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

A SIMULATION MODEL OF THE OPEN PENETRATING SPINAL
CORD TRAUMA WITH DURABLE PERSISTENCE
OF BIOCOMPATIBLE FOREIGN BODY OF THE VERTEBRAL
COLUMN CHANNELL.
SYNDROME OF POSTTRAUMATIC SPASTICITY
V. І. Tsymbalyuk, V. V. Medvedyev, N. Ya. Grydina, Yu.Yu. Senchyk, М. М. Таtarchuk,
N. G. Draguntsova, S. М. Dychko, Т. І. Petriv
Romodanov Іnstitute of neurosurgery,
Bogomolets National Medical University, Kyiv
ідкрита проникна травма з
персистенцією стороннього
тіла у хребтовому каналі, по
при низьку частоту виник
нення у мирний час, є одним з най
більш поширених видів ураження
СМ в умовах військових дій [1 — 3].
Сьогодні значна кількість питань
щодо клінічних особливостей, ліку
вальної тактики за такого ураження
не вирішена, експериментальне від
творення окремих складових бага
токомпонентної взаємодії між сто
роннім тілом та СМ утруднене, що
зумовлене відсутністю адекватних
експериментальних моделей такої
клінічної ситуації.
У попередніх дослідженнях [4] ми
представили результати апробації
оригінальної моделі такого виду
травми, що дає змогу відокремити та
вивчити механічну компоненту її
патогенезу. Ця публікація присвяче
на детальному вивченню динаміки
ключового елементу спінальної
травми — синдрому спастичності, а
також оцінці частоти виникнення
хронічного больового синдрому з
використанням запропонованої мо
делі. Обидва патологічні стани є од
ними з основних чинників погір
шення якості життя потерпілих при
спінальній травмі, причиною додат
кових страждань, розвитку депресії

В
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Реферат
На моделі відкритої проникної травми спинного мозку (СМ) у зрілих щурів'самців
лінії Wistar після пересічення половини поперечника СМ з його тривалою ком'
пресією біосумісним стороннім тілом досліджено динаміку синдрому посттравма'
тичної спастичності ' ключового компоненту спінальної травми. Стискання трав'
мованого СМ стороннім тілом потенціює формування синдрому спастичності, не
впливає або обмежує виникнення тяжкого хронічного больового синдрому. Змен'
шення стискання СМ внаслідок видовження стороннього тіла та зменшення його
об'єму супроводжувалось достовірним підвищенням функціональної активності та
зменшенням спастичності паретичної кінцівки. Зміни активності еферентної ланки
рухової системи при формуванні синдрому спастичності за модельованої травми
відбувалися в обох частинах СМ, як травмованій, так і інтактній, їх вираженість не
корелювала з наявністю стороннього тіла в зоні травми.
Ключові слова: модель відкритої проникної травми спинного мозку; стороннє
тіло у хребтовому каналі; синдром післятравматичної спастичності; хронічний ней'
ропатичний больовий синдром, експеримент.

Abstract
Dynamics of the posttraumatic spasticity syndrome, a key component of spinal trauma,
was investigated on simulation model of the open penetrating spinal cord (SC) trauma
on adult male rats of aWistarline after half transection of the SC cross'section with its
durable compression by biocompatible foreign body. Squeezing of the injured SC by
foreign body potentiates formation of spasticity syndrome, and do not influence or
restricts a severe pain syndrome occurrence. Reduction of the SC squeezing due to
the foreign body elongation and reduction of its volume was accompanied by trustwor'
thy rising of functional activity and the spasticity reduction in paretic extremity. Changes
in activity of efferent chain of the movement system while formation of spasticity syn'
drome in simulated trauma have occurred in both parts of SC ' in the injured one and in
intact one as well, its severity did not correlate with presence of foreign body in zone of
trauma.
Keywords: simulation model of the open penetrating spinal cord trauma; foreign body
in a vertebral column channell; syndrome of posttraumatic spasticity; chronic neuro'
pathic pain syndrome, experiment.

та тригерами суїцидальної пове
дінки.
Спастичність (за J.W. Lance, 1980)
— це складова синдрому централь

ного парезу, для якої характерне по
силення рефлексів розтягу (міота
тичних рефлексів), спричинене
надмірною збудливістю нейрональ
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ного апарату. Класичний інструмент
оцінки вираженості спастичності —
шкала В. Ashworth (1964) — грун
тується на суб'єктивному критерію:
протидії пасивним рухам у дослід
жуваній кінцівці [5 — 7]. Електроней
роміографія (ЕНМГ) є стандартним
інструменальним методом кван
тифікованої верифікації розладів
еферентної ланки рухової системи.
Найбільш часто міографічними фе
номенами, що досліджують за пря
мої стимуляції рухового нерва, є так
звана "відповідь м'яза" (М—відпо
відь) та рефлекс Гофмана (Hoffman
reflex, H—рефлекс). М—відповідь —
це електричний еквівалент збуджен
ня м'яза у відповідь на поодиноку
імпульсну стимуляцію рухових во
локон (α—волокон) у складі нерва,
що реєструється з затримкою — ча
сом, необхідним для ортодромного
поширення імпульсу до м'яза і збуд
ження м'яза [8, 9]. H—рефлекс вини
кає внаслідок електричного подраз
нення чутливих, пропріоцептивних
Ia—волокон нерва, моносинаптич
ної передачі збудження відповідни
ми нейронами спинномозкового
вузла на гомонімні мотонейрони і
збудження гомонімного м'яза; дуга
Н—рефлексу, за винятком перифері
йної рецепторної ланки (м'язових
веретен), аналогічна міотатичному
рефлексу [10]. При виклику Н—ре
флексу реєструють спершу М—хви
лю, через 3 — 5 мс1 — Н—хвилю.
Співвідношення амплітуд обох
хвиль (індекс Н/М) відображає стан
рефлекторної дуги: чим більше це
співвідношення, тим більший сту
пінь збудливості сегментарного ру
хового апарату СМ, що характерно
для спастичності [8, 11, 12].
Встановлений високий ступінь
кореляції даних, отриманих за шка
1

лою Ashworth, та співвідношенням
Н/М [5]. Проте, слід пам'ятати, що
індекс Н/М досить варіабельний
[13], що утруднює використання ме
тоду та інтерпретацію отриманих
результатів.
Нейропатичний больовий синд
ром протягом першого року після
спінальної травми спостерігають у
60 — 80% пацієнтів, в тому числі лег
кий та середньої тяжкості — у 62%,
тяжкий — у 38% [14, 15].
Методологія оцінки вираженості
больового синдрому в експерименті
грунтується на виявленні алодинії у
паретичній кінцівці — сприйняття
нормальних
екстероцептивних
подразників як больових. Механічну
алодинію після спінальної травми
виявляють у 40 — 75% зрілих щурів,
термальну — у 100% тварин після пе
ресічення половини поперечника
СМ [16, 17].
За даними інших авторів [18],
нижче зони ураження СМ виявляють
зниження температурної чутли
вості, рухові відповіді на екстеро
цептивні подразники є наслідком
розгальмування сегментарного ре
флекторного апарату, а не порушен
ня функції сенсорної системи.
Біль у людини — це суб'єктивне
відчуття, точне визначення його у
тварини має включати оцінку актив
ності поведінки. У попередніх до
слідженнях [19] ми встановили мож
ливість використання аутофагічної
поведінки тварин як критерію для
верифікації тяжкого больового син
дрому.
Метою дослідження є вивчення
динаміки синдрому спастичності та
оцінка кількісних показників тяжко
го хронічного больового синдрому
на моделі відкритої проникної трав
ми СМ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Експериментальні тварини та
експериментальні групи. Дослід
ження проведене на білих безпо
родних щурах—самцях (інбредна
20—річна лінія на базі породи
Wistar, Інститут нейрохірургії) віком
5,5 міс, масою тіла 350 г, яких утри
мували у стандартних умовах, за
звичного харчування. Експеримен
тальні групи та їх склад ідентичні
описаним у попередньому дослід
женні [4]:
— група "стороннє тіло" — основ
на експериментальна група, твари
нам одразу після травми СМ у зону
ураження імплантували мікропори
стий гідрогель — еквівалент сторон
нього тіла (n=10, з них ЕНМГ прове
дена у 7);
— група "нейрогель" (перша гру
па порівняння), тваринам одразу
після травми СМ у зону ураження ім
плантували фрагмент макропорис
того гідрогелю NeuroGelTM (n=20,
ЕНМГ n=10);
— група "контроль", у тварин у
той самий експериментальний се
зон моделювали аналогічну травму
СМ (n=16, ЕНМГ n=6);
— група зрілих (3 міс) інтактних
тварин (n=14) для порівняння даних
ЕНМГ.
Моделювання травми СМ та
оцінка функціональної активності
задніх кінцівок. Протокол моделі
травми СМ та імплантації стороннь
ого тіла, особливості терапевтично
го супроводу та догляду за тварина
ми, а також дослідження показника
функції (ПФ) задньої іпсилатераль
ної кінцівки (ЗІК) за шкалою Basso—
Beattie—Bresnahan (ВВВ) детально
описані нами у попередніх публіка
ціях [4, 20].

зрілі щурі, стимуляція сідничого нерва, реєстрація у литковому м'язі.
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Верифікація синдрому спастич#
ності. Ступінь спастичності оціню
вали за шкалою В. Ashworth (див.
таблицю) та шляхом дослідження
Н—рефлексу за даними ЕНМГ.
Н—рефлекс досліджували під за
гальним знеболенням [4]. Під час
дослідження тварин укладали у
стандартному фізіологічному поло
женні (черевцем до низу), шкіру у ді
лянці середньої третини бічної по
верхні лівого стегна голили, оброб
ляли розчином антисептика, розсі
кали вздовж лінії найбільш поверх
невого розташування зовнішньої
поверхні стегнової кістки. Візуалізу
вали зону прикріплення обох сухо
жиль двоголового м'яза стегна до
стегнової кістки, у цій зоні проводи
ли лінійний розріз вздовж кістки,
м'яз відводили кзаду. У кишені, утво
реній краєм мобілізованого м'яза та
іншими м'язами задньої групи, вияв
ляли сідничий нерв від місця виходу
з малого таза до місця розгалуження
на основні гілки. Вздовж хвоста фік
сували металізовану стрічку (елект
род заземлення), змочену ізотоніч
ним розчином натрію хлориду, ши
риною 20 мм, довжиною 100 мм.
Стимуляцію проксимальної час
тини сідничого нерва здійснювали
на відстані 5 мм від місця виходу йо
го з малого таза з використанням
біполярного платинового гачкопо
дібного електрода, кінці діаметром
0,22 мм фіксовані в тефлоновій ка
нюлі на відстані 2,5 мм одна від од
ної, для уникнення контакту з навко
лишніми тканинами. Стимулюючий
струм, що генерували цифровим
електронейроміографом "Нейро—
МВП—Мікро" (ТОВ "Нейрософт",
Росія), подавали в імпульсному ре

жимі (тривалість імпульсу — 5 мс) з
частотою 0,2 Гц (1 імпульс за 5 с), з
автоматичним
скачкоподібним
збільшенням амплітуди кожного на
ступного імпульса на 1 мА, почина
ючи з 1 мА, до моменту зникнення
або суттєвого зменшення величини
Н—хвилі.
Збудження реєстрували на елек
тронейроміографі за допомогою
концентричного голкового елект
рода довжиною 25 мм, діаметром 0,3
мм, площею відведення 0,015 мм2 у
руховій точці литкового м'яза (m.
soleus). Відстань між стимулюючими
та реєструючим електродами близь
ко 20 мм.
Після дослідження тварину виво
дили з експерименту. Величину за
реєстрованої амплітуди Н— та М—
хвилі вимірювали аналоговими ме
тодами, обчислювали співвідношен
ня Н— та М—хвилі у відсотках.
Статистична обробка отри#
маних даних моніторингу функції
ЗІК проведена з використанням
програмних пакетів Statistica 10.0 на
персональному комп'ютері. Для
оцінки результатів моніторингу
синдрому спастичності і ПФ ЗІК, ви
ражених у балах, використовували
непараметричний U—тест Манна—
Уїтні. Результати оцінки достовір
ності представляли у вигляді зна
чень показника р з їх звичним трак
туванням.
Достовірність різниці ПФ ЗІК та
ступеня спастичності у різні строки
спостереження кожної окремої гру
пи оцінювали за Уїлкоксоном,
зв'язок і спрямованість їх змін — на
основі
рангового
коефіцієнту
Спірмена, аналіз результатів ЕНМГ —
за Уїлкоксоном та Манном—Уїтні.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз розподілу значень бально
го показника спастичності у трьох
експериментальних групах свідчив
про паралелізм та процесуальну од
норідність феномену спастичності у
групах "стороннє тіло" та "нейро
гель" і суттєву відмінність структури
групи "контроль" за цим показни
ком (рис. 1). У групах "стороннє тіло"
та "нейрогель" розподіл показника
спастичності нагадував такий у
нормі; через 8 тиж розподіл в обох
групах протилежний. У групі "кон
троль" розподіл показника спастич
ності на 8—му та 24—му тижні екс
перименту схожий, не відповідає
критерію нормальності, відмінний
від розподілу в інших двох групах.
Нормалізація розподілу у групі "ней
рогель" свідчила про поглиблення
синдрому спастичності протягом 3
— 4 міс, у групі "стороннє тіло" —
про його послабшання. Це корелю
вало з даними моніторингу функції
у цій групі: протягом 8 — 24 тиж спо
стерігали збільшення ПФ ЗІК [4].
Причина збільшення рівня спастич
ності за неухильного підвищення
функціональної активності у групі
"нейрогель" незрозуміла.
Аналіз динаміки середнього в
групі показника спастичності за
шкалою Ashworth свідчив про його
кількісну відмінність в групах "ней
рогель" та "контроль" і якісну відмін
ність в групі "стороннє тіло" від обох
груп (рис. 2).
Вже через 1 тиж від початку екс
перименту рівень спастичності у
групі "стороннє тіло" достовірно
(р→0) перевищував такий в групах

Рис. 1.
Розподіл рівня спастичності в групах експериментальних тварин на 24'му тижні спостереження.
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Рис. 2.
Динаміка середнього показника
спастичності за шкалою Ashworth.

"нейрогель" та "контроль" — відпо
відно (2,3 ± 0,11), (0,48 ± 0,09) та
(0,13 ± 0,06) бала, різниця показника
спастичності в групах "нейрогель"
та "контроль" достовірна (р=0,008).
У подальшому динаміка збільшення
рівня спастичності у групах "нейро
гель" та "контроль" практично спів
падала: швидке достовірне в обох
групах збільшення протягом першо
го місяця (більш виражене у групі
"контроль"), достовірне уповільнен
ня ("контроль" — протягом 4—6 тиж,
"нейрогель" — протягом 3—тиж),
яке в групі "нейрогель" переходило у
стабілізацію (4 — 6 тиж), другу фазу
достовірного швидкого збільшення
(6 — 8 тиж), другу фазу достовірної
стабілізації (8—16 тиж), третю фазу
достовірного швидкого збільшення
(16—20 тиж), достовірну кінцеву
стабілізацію (20—24 тиж). Досто
вірну (р<0,05) різницю показника
спастичності в групах "контроль" і
"нейрогель" відзначали протягом 5
—7 та 12 — 24 тиж. Через 26 тиж спо
стереження показник становив (2,5
± 0,38) бала ("контроль") та (1,65 ±
0,18) бала ("нейрогель"). Важливо,
що показник у ці строки достовірно
відрізнявся лише від показників че
рез 1—4 тиж ("контроль") та 1—6
тиж ("нейрогель"), що свідчило про
тривалість періоду збільшення рівня
спастичності протягом періоду екс
перименту: з погляду на ситуацію
через 6 тиж в групі "нейрогель", цей
період в обох групах обмежений 5—
ма тижнями перебігу модельовано
го варіанту спінальної травми.

Рис. 3.
Середня величина співвідношення Н/М
для м'яза ЗІК в експериментальних
групах. Показник у кожній з
представлених груп достовірно
перевищував такий в інтактних тварин.
Достовірної різниці показника в
експериментальних групах не було.

У групі "стороннє тіло" протягом
перших 3 тиж спостерігали недо
стовірне збільшення рівня спастич
ності, наприкінці першого місяця
вона становила (2,7 ± 0,15) бала і до
стовірно (р=0,05) відрізнялася від
показника у 1—й тиждень експери
менту — (2,3 ± 0,11) бала. Значне до
стовірне збільшення показника від
значали через 4—5 тиж, через 6—7
тиж — реєстрували абсолютний
максимум показника за весь період
експерименту — (3,6 ± 0,2) бала, че
рез 5—8 тиж спостерігали достовір
ну стабілізацію показника, з 8—го
тижня — зменшення, що стало до
стовірним, починаючи з 12—го тиж
ня; через 16—24 тиж достовірність
різниці показника у порівнянні з та
ким через 1 міс експерименту не ви
являли. Через 3 — 4 міс експеримен
ту (8 — 24 тиж) достовірна різниця
між показником в групах "стороннє
тіло" та "контроль" відсутня, в групах
"стороннє тіло" і "нейрогель" — збе
рігалася впродовж усього експери
менту. Через 24 тиж показник спас
тичності становив (2,7 ± 0,3) бала.
За даними порівняльного аналізу
динаміки ПФ та показника спастич
ності ЗІК в групі "стороннє тіло"
встановлено чітку обернену коре
ляцію між ступенем спастичності та
функціональною активністю кінців
ки: чітку протилежну динаміку по
казників спостерігали через 1 — 2
тиж (збільшення спастичності на тлі
зниження функціональної актив
ності) та 8—16 тиж (зменшення спа
стичності на тлі підвищення функ
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ціональної активності). У двох ін
ших групах такої кореляції не було,
встановлений прямий зв'язок між
показниками неврологічного стату
су.
Електронейроміографічні коре#
ляти спастичності в експеримен#
тальних групах. Середня величина
співвідношення амплітуди Н— і М—
хвилі в експериментальних групах
через 24 тиж відповідала ступеню
спастичності за шкалою Ashworth:
встановлена достовірна (р<0,05)
різниця індексу Н/М у лівій і правій
задніх кінцівках тварин усіх груп у
порівнянні з таким в інтактних тва
рин. Водночас, попри фактичну різ
ницю індексу у лівих та правих
кінцівках тварин кожної групи (на
користь лівої — групи "нейрогель" та
"стороннє тіло"; на користь правої —
група "контроль"), достовірність різ
ниці не встановлена, що свідчило
про поширення патологічного про
цесу, щонайменше у формі синдро
му спастичності, на контралатераль
ну половину СМ. Мінімальне значен
ня р при порівнянні показників
ЕНМГ задніх контралатеральних
кінцівок виявлено для абсолютної
величини максимальної амплітуди
Н—хвилі у групі "нейрогель" (р=
0,076).
Достовірна різниця між абсолют
ними значеннями амплітуди Н— та
М—хвилі виявлена в групі інтактних
тварин (р=0,00098), групах "сторон
нє тіло" (задня права кінцівка, р=
0,0464) та "нейрогель" (обидві задні
кінцівки, р<0,03).
Не встановлено достовірної різ
ниці з групою інтактних тварин не
лише індексу Н/М та абсолютних
значень максимальної амплітуди
Н—хвилі (всі експериментальні гру
пи), а й амплітуди М—відповіді (в
групах "нейрогель" і "стороннє тіло"
— ліворуч, в групі "нейрогель" —
праворуч). Це може свідчити про
компенсаторну перебудову ефе
рентної ланки паретичної кінцівки,
післятравматичне звуження джере
ла іннервації м'яза у межах функціо
нуючих мотонейронів, гіпертрофію
функціонуючих рухових одиниць,
синхронізацію електричних про
цесів у паретичному м'язі [19].
Максимальне значення індексу
Н/М для лівої задньої кінцівки через
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24 тиж (рис. 3) виявляли в групі "сто
роннє тіло" — (76,52 ± 14,04) та
(75,73 ± 7,89)% — "нейрогель", (74,07
± 12,89)% — "контроль"; для правої
задньої кінцівки — в групі "кон
троль" — (85,1 ± 18,87) та (69,37 ±
10,2)% — "стороннє тіло", (68,72 ±
7,7)% — "нейрогель". Аналогічний
показник в інтактних тварин не мав
достовірної латералізації і становив
у середньому (34,14 ± 3,17)%.
Хронічний больовий синдром у
тварин експериментальних груп.
Протягом періоду експерименту у 2
(12,5%) тварин групи "контроль"
відзначена аутоампутація ділянки
стопи ЗІК, що узгоджується з резуль
татами попередніх досліджень [19].
Аутофагії у групах "стороннє тіло" та
"нейрогель" не було. Це свідчило
про неоднотипність впливу сторон
нього тіла на складові патогенезу
спінальної травми, маніфестацію
різних елементів її клініки. Зокрема,
за суттєвого сприяння формуванню

синдрому спастичності та глибоко
го функціонального дефіциту сто
роннє тіло не впливає або зменшує
ймовірність виникнення тяжкого
хронічного больового синдрому.

ВИСНОВКИ
1. Наявність механічної ком
пресії травмованого СМ, спричине
ної стороннім тілом хребтового ка
налу, суттєво погіршує відновлення
рухової функції, потенціює форму
вання синдрому спастичності і не
впливає або обмежує виникнення
тяжкого хронічного больового син
дрому.
2. Зменшення компресії СМ
внаслідок видовження стороннього
тіла та зменшення його об'єму су
проводжувалося достовірним підви
щенням функціональної активності
та зменшенням спастичності ЗІК.
3. Зворотна кореляція між функ
ціональною активністю та спастич
ністю достовірно верифікована ли

ше в групі "стороннє тіло", в інших
групах — встановлена слабка пряма
кореляція між цими показниками.
4. Зміни активності сегментарно
го апарату регуляції рухової актив
ності в межах Н—рефлексу при
формуванні
посттравматичного
синдрому спастичності за модельо
ваної спінальної травми відбувають
ся в обох частинах СМ — травмо
ваній та інтактній, причому, за дани
ми ЕНМГ статистично значущої
різниці цих змін в експерименталь
них групах не було.
5. Зміни збудливості та електрич
ної активності у бік збільшення ха
рактерні не лише для спінальної
ланки еферентної частини рухової
системи, а й для її периферійного
відділу — нервово—м'язового апара
ту, що достовірно встановлено при
імплантації стороннього тіла та
фрагментів NeuroGelTM.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН
Г. А. Ковалев, И. О. Ищенко, О. В. Наумова, Б. П. Сандомирский
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков,
Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины

IMPACT OF PREPARATIONS OF FETOPLACENTAL ORIGIN
ON THE WOUNDS HEALING
G. А. Коvalev, I. О. Ishchenko, О. V. Naumova, B. P. Sandomirskiy
Institute of Problems of Cryobilogy and Cryomedicine, Kharkov,
Kharkov National Medical University
аживление ран — комплекс
ный процесс, в котором от
дельные клетки интегрирова
ны в сложный механизм са
ногенеза, реализуемый на разных
уровнях организации живой мате
рии. Это обусловливает перспектив
ность применения в лечении ран
средств регенеративной медицины,
в том числе препаратов фетопла
центарного происхождения [1, 2].
Системная терапия, направленная
на стимуляцию заживления ран, все
гда привлекала внимание клиници
стов, однако на практике средства
регенеративной медицины исполь
зуют недостаточно.
Ткани фетоплацентарного про
исхождения содержат большое ко
личество активаторов регенерации
и дифференцировки: факторы рос
та фибробластов и нервных воло
кон, фактор, стимулирующий рост
макрофагальных и эритроидных
колоний, а также антипролифера
тивные цитокины, предотвращаю
щие клеточную и системную гипер
стимуляцию [2, 3]. Кроме того, в них
содержатся стадиоспецифические
белки и пептиды, способные стиму
лировать
иммунокомпетентные
клетки [2, 4].
Однако в связи с недостаточным
количеством экспериментальных
исследований вопрос о перспекти
вах использования препаратов, со
держащих БАВ фетоплацентарного
происхождения, в системной тера
пии ран не решен.
Целью исследования была мор
фологическая характеристика хо
лодовых ран при применении ЭП
или КСКК.

З

Реферат
Изучены возможности использования препаратов, содержащих биологически ак'
тивные вещества (БАВ) фетоплацентарного происхождения, в системной тера'
пии ран. Проведено сравнение морфологических характеристик холодовых ран
при применении экстракта плаценты (ЭП) и криоконсервированной сыворотки
кордовой крови (КСКК). Отмечено их выраженное стимулирующее влияние на за'
живление ран благодаря улучшению микроциркуляции в тканях, граничащих с зо'
ной криодеструкции, стимуляции местных иммунных процессов, активации обра'
зования грануляционной ткани и эпителизации раневого дефекта. Терапевтичес'
кий эффект КСКК более выражен, чем ЭП. Полученные результаты являются
обоснованием применения БАВ фетоплацентарного происхождения в комплекс'
ном лечении ран.
Ключевые слова: раны; системная терапия; экстракт плаценты; криоконсерви'
рованная сыворотка кордовой крови; эксперимент.

Abstract
Possibilities of application of preparations, containing biologically active substances
(BAS) of fetoplacental origin, in systemic therapy of the wounds, were analyzed.
Comparison of morphological characteristics of the cold wounds while application of
placental extract (PE) and cryopreserved serum of the cord blood (CPSCB) was done.
The pronounced stimulating impact on the wounds healing due to improvement of
microcirculation in tissues, bordering upon the cryodestruction zone, the local immune
processes stimulation, аctivation of the granulation tissue and epithelial wound defect
formation were noted. Therapeutic effect of CPSCB is more significant than that of PE.
The data obtained serve as a background for the BAS of fetoplacental origin application
in complex treatment of the wounds.
Кeywords: wounds; systemic therapy; extract of placenta; cryopreserved serum of the
cord blood; experiment.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа проведена на 60 крысах—
самцах "Сфинкс" массой тела 200 —
230 г в соответствии с требования
ми комитета по биоэтике ИПКиК
НАН Украины, согласованными с
директивой Европейского парла
мента и Совета Европейского союза
[5]. Применяли аппликатор диамет
ром 8 мм, который охлаждали жид
ким азотом (температура — 195 °C,
экспозиция 60 с), холодовые раны
моделировали под поверхностным
наркозом на латеральной поверх
ности бедра. В качестве источника
БАВ использовали медицинский
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препарат ЭП и КСКК. Животные рас
пределены на группы по 10 особей в
каждой. Животным контрольной
группы (КГ) вводили изотоничес
кий раствор натрия хлорида ("Био
фарма", Украина); группы сравне
ния (ГС) — ЭП ("Юрия—Фарм", Ук
раина); экспериментальной группы
(ЭГ) — КСКК (предоставлена низко
температурным банком ИПКиК
НАН Украины). Схема введения со
ответствовала инструкции к приме
нению медицинского иммунобио
логического препарата "Криоцелл—
криокорд" (ГП "Межведомственный
научный центр криобиологии и
криомедицины НАН, АМН и МЗ Ук
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раины"), содержащего сыворотку
кордовой крови. Инъекции начина
ли с 3—х суток после криодеструк
ции, через день, по 0,1 мл/кг массы
тела, внутримышечно на протяже
нии 9 сут.
Для гистологического исследо
вания забирали ткани, иссеченные
из зоны криовоздействия, с захва
том интактных тканей. Материал
фиксировали в 10% растворе нейт
рального формалина, осуществляли
проводку в спиртах, заливали в па
рафин, срезы толщиной 5—6 мкм
окрашивали гематоксилином и эо
зином [6]. Для объективизации ре
зультатов исследования применяли
морфометрический метод, с помо
щью которого определяли глубину
зоны некроза и толщину зоны реге
нерата [7].
Статистическая обработка про
ведена с помощью пакета программ
Excel 2003 (Microsoft, США), SPSS
v.10.0 (SPSS Inc., США). Использовали
непараметрический критерий Ман
на—Уитни (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На 7—е сутки эксперимента у жи
вотных КГ в зоне криовоздействия
преобладали признаки первой фазы
раневого процесса. Отмечены выра
женные циркуляторные нарушения,
формирование обширной зоны
ишемического некроза эпидермиса,
дермы, гиподермы и мышечной тка
ни, отграниченной от окружающих
тканей лейкоцитарным валом с
примесью макрофагов. В погранич
ной с зоной некроза области цирку
ляторные нарушения обусловлива
ли дистрофические изменения тка
ней с образованием очагов некроза
стромы дермы. По краям раны опре
деляли наползание эпителия, в ко
тором выявляли дистрофические
процессы (гиперкератоз, паракера
тоз, вакуольная дистрофия, спонги
оз) что, по нашему мнению, связано
с нарушением трофики новообра
зованного эпидермиса вследствие
дисциркуляторных изменений.
На 14—е сутки в изучаемой зоне
наблюдали положительную дина
мику репаративного процесса —
уменьшение объема некротизиро
ванных тканей, продолжение реге
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нерации эпидермиса, образование
грануляционной ткани, то есть пре
обладание второй фазы раневого
процесса. В прилежащей к зоне
криодеструкции области сохраня
лись очаговые пролиферативно—
дистрофические изменения эпи
дермиса и вторичные деструктив
но—воспалительные нарушения.
Поскольку в работе использова
ли животных без шерстного покро
ва, эпителизация ран была краевой,
что приближало эксперименталь
ную модель к аналогичной патоло
гии у человека. После криодеструк
ции погибшие ткани оставались на
месте, для очищения холодовых ран
от некротических масс требовалось
достаточно много времени. Это
обусловливало длительные сроки
заживления холодовых ран у крыс
КГ.
У животных ГС на 7—е сутки экс
перимента в зоне криотравмы на
блюдали морфологические призна
ки параллельно текущих фаз ране
вого процесса — травматическое
воспаление с формированием зоны
коагуляционного некроза тканей и
новообразование грануляционной
ткани с регенерацией эпидермиса.
Тем не менее, по сравнению с КГ ра
ны заживали лучше. Так, в ГС наблю
дали достоверное уменьшение глу
бины зоны некроза (в 1,2 раза),
уменьшение выраженности нейтро
фильной и увеличение — макрофа
гально—фибробластической реак
ции с формированием в 50% наблю
дений непрерывного широкого
пласта грануляционной ткани, от
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граничивавшего зону некроза от
подлежащих тканей (табл. 1).
Толщина зоны регенерата пре
вышала таковую в КГ в 2 раза (табл.
2).
Регенерирующий эпидермис, в
отличие от КГ, характеризовался
уменьшением количества и разме
ров очагов гиперплазии и гипертро
фии клеток с наличием в их основа
нии островков молодой грануляци
онной ткани. Сохранившиеся в по
граничных зонах дистрофические
изменения эпидермиса, очаговые
некробиотические и некротические
изменения дермы, мышечных и
нервных волокон по сравнению с
КГ, выявляли реже, они были огра
ниченными. По—видимому, это
обусловлено уменьшением степени
гипоксии тканей вследствие ускоре
ния неоваскулогенеза, что согласу
ется с данными других исследова
ний об увеличении количества ка
пилляров в тканях (относительно
возрастной нормы) при введении
криоконсервированного ЭП ста
рым животным [8].
На 14—е сутки отмечена поло
жительная динамика процессов за
живления с преобладанием второй
фазы раневого процесса — новооб
разование соединительной ткани и
регенерация эпителия. По сравне
нию с КГ, значительно реже выявля
ли гнойно—некротические ослож
нения (в 50% наблюдений — в ГС, в
100% — в КГ). Сформирован пласт
молодой соединительной ткани, от
мечена ее активная эпидермизация.
По сравнению с КГ, толщина зоны

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ, ìêì â ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ñóò (x ± m)
7
14

324,80 ± 3,60
657,75 ± 28,10*
748,22 ± 16,09*∇

897,51 ± 37,49&
1123,01 ± 47,21*&
1290,41 ± 53,29*∇&
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регенерата была в 2,3 раза больше.
Процесс эпидермизации был более
активным, очаговые пролифератив
ные и дистрофические изменения
эпидермиса менее выражены.
У животных ЭГ на 7—е сутки экс
перимента признаки травматичес
кого воспаления были выражены в
меньшей степени, чем в других
группах. При этом, хотя по сравне
нию с КГ глубина зоны некроза в ЭГ,
как и в ГС, была в 1,2 раза меньше,
различия показателей статистичес
ки значимо различались. Отмечено
активное течение второй фазы ра
невого процесса с формированием
в 50% наблюдений непрерывного
широкого пласта грануляционной
ткани, отграничивавшего зону не
кроза от подлежащих тканей. Более
активное образование грануляци
онной ткани подтверждено резуль
татами измерения толщины зоны
регенерата, которая в 2,3 раза пре
вышала таковую в КГ.
Как и в других группах, отмечали
краевую эпителизацию раневого де
фекта. Дистрофические изменения
эпидермиса выявляли реже, чем в
других группах. В пограничных с зо
ной некроза участках наблюдали
послойное строение дермы, умень
шение выраженности циркулятор
ных нарушений, что, по—видимому,
и было причиной меньшей выра
женности некроза стромы. Вместе с
тем, в указанных зонах сохранялись
очаги дистрофии и некробиоза мы
шечных и нервных клеток.
На 14—е сутки морфологические
изменения тканей в области крио
воздействия характеризовались в
80% наблюдений формированием
непрерывной зоны регенерата.
Продолжалась активная эпидерми
зация раневого дефекта. Как и в ГС,

отмечено уменьшение объема не
кротизированных тканей, однако
глубина некроза была меньше, чем в
других группах. Так, применение
КСКК способствовало уменьшению
этого показателя в 1,7 раза, ЭП — в
1,4 раза. Более быстрое удаление не
кротизированных тканей сопро
вождалось увеличением объема гра
нуляционной ткани. Как и в ГС, от
мечено достоверное увеличение
толщины зоны регенерата по срав
нению с таковой в КГ. При этом, по
казатели в ЭГ были достоверно вы
ше, чем в ГС. Применение КСКК спо
собствовало увеличению этого по
казателя в 1,4 раза, ЭП — в 1,3 раза. В
пограничных с зоной регенерата
тканях сохранялись дистрофичес
кие изменения, в 20% наблюдений
обнаружены небольшие очаги не
кроза стромы, которые в КГ наблю
дали у всех животных, в ГС — у 50%.
Полученные результаты согласу
ются с данными о том, что примене
ние БАВ плаценты способствует
уменьшению нейтрофильной и уве
личению макрофагально—фиброб
ластической реакции в очаге воспа
ления, что сопровождается ограни
чением альтеративных и активиза
цией репаративных процессов [9].
По нашему мнению, терапевтичес
кий эффект ЭП и КСКК обусловлен
системным влиянием комплекса
БАВ фетоплацентарного происхож
дения. Применение ЭП или КСКК
способствовало более быстрому
очищению ран от некротизирован
ных тканей, уменьшению продол
жительности их заживления. По
средством каких регуляторных сис
тем достигаются эти эффекты, неиз
вестно. Можно предположить, что
ЭП и КСКК оказывают модулирую
щее влияние на нейроэндокринную

и иммунную регуляцию раневого
процесса, создавая, таким образом,
благоприятный фон для адекватно
го течения процессов саногенеза.
Косвенным подтверждением такого
предположения является улучшение
микроциркуляции в тканях, грани
чащих с зоной криодеструкции,
стимуляция местных иммунных
процессов, активация образования
грануляционной ткани и эпителиза
ции раневого дефекта.
Принимая во внимание сходные
результаты применения КСКК и ЭП
и учитывая их сходную природу,
можно предполагать, что механиз
мы реализации их терапевтическо
го влияния также аналогичны. Более
выраженная эффективность КСКК,
вероятно, обусловлена более высо
ким содержанием в ней БАВ и более
широким их спектром.
Таким образом, системное введе
ние ЭП или КСКК оказывает выра
женное стимулирующее влияние на
заживление холодовых ран. Ускоре
ние заживления достигается благо
даря улучшению микроциркуляции
в тканях, граничащих с зоной крио
деструкции, стимуляции местных
иммунных процессов, активации
образования грануляционной тка
ни и эпителизации раневого дефек
та. Терапевтический эффект КСКК
выражен в большей степени, чем
ЭП.
Полученные результаты являют
ся обоснованием к применению
БАВ фетоплацентарного происхож
дения в комплексе лечения ран.
Перспективой дальнейших исследо
ваний может быть исследование об
разования и созревания соедини
тельной ткани при введении ЭП и
КСКК на модели холодовых ран.
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Представлена историческая справка о развитии эндо
скопических технологий и их внедрении в клиническую
хирургию. Описаны современные технологические разра
ботки для выполнения эндоскопических оперативных вме
шательств, в том числе роботизированная техника.
На основании данных литературы представлен алго
ритм обучения хирургов эндоскопическим операциям. В
алгоритм включены отработанные в мире методические
подходы, выполнение которых обеспечивает успех подго
товки кадров.
В программе подготовки по миниинвазивной хирургии
немаловажную роль играют центры обучения, которые, на
ряду с современными тренажерами—симуляторами, долж
ны быть оснащены операционными для отработки практи
ческих навыков на экспериментальных животных.
Дальнейшее развитие и согласованная работа центров
позволят улучшить качество подготовки специалистов,
уменьшить частоту ятрогенных повреждений при выпол
нении оперативных вмешательств в клинике.
Одним из направлений развития хирургии на совре
менном этапе являются миниинвазивные методы лечения.
Технологический прогресс позволил расширить внедре
ние эндоскопических операций и вывести их на первое ме
сто по использованию.
Родоначальником эндоскопической техники считают
немецкого врача Ph. Bozzini. В 1804 г. он сконструировал
первый эндоскоп, который представлял собой жесткую
трубку с системой линз и зеркал. В качестве источника све
та изобретатель использовал свечу [1].
В дальнейшем европейские врачи и ученые предлагали
различные варианты эндоскопов, однако до середины XX в.
они не получили широкого применения в медицине [1].
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Только использование мощных осветителей, появление во
локонно—оптических конструкций и аппаратов для визуа
лизации исследуемых объектов значительно расширили
возможности применения эндоскопических систем [2].
В многочисленных публикациях подробно описано
развитие медицинской эндоскопической техники [2 — 4],
поэтому мы представляем только важнейшие достижения
научно—технического прогресса, которые способствова
ли развитию эндоскопических технологий на современ
ном уровне.
Существенную роль в развитии эндоскопической тех
ники сыграл английский физик—оптик H. H. Hopkins. В
1965 г. в сотрудничестве с фирмой "Karl Storz" он разрабо
тал принципиально новые эндоскопы компактных разме
ров, обеспечивавшие высокое качество изображения с ши
роким полем зрения операционного поля и исследуемых
полостей [1, 5].
Развитие эндоскопической аппаратуры и создание ин
струментов способствовало внедрению эндоскопического
метода в хирургию с появлением нового вида оперативной
техники [4]. Эндоскопический метод лечения стал альтер
нативой открытому хирургическому вмешательству, ради
кально изменил принципы оперативного пособия у боль
ных хирургического профиля. В настоящее время эндоско
пическая хирургия — это наиболее щадящий, миниинва
зивный, бескровный подход с минимальной частотой ос
ложнений после операции [4, 6]. Диагностические манипу
ляции и операции, выполняемые с использованием эндо
скопических установок, включают все основные хирурги
ческие вмешательства [4, 6, 7].
Так, лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ), впер
вые выполненная в 1985 г. Е. Muhe, в течение 2 лет завоева
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ла широкую популярность во всех странах мира [6, 8, 9].
Благодаря постоянному совершенствованию техники, ЛХЭ
стала "золотым стандартом" в лечении хронического холе
цистита и методом выбора при лечении острого холецис
тита [10]. Первую ЛХЭ в Украине выполнил в 1993 г. на ка
федре госпитальной хирургии Одесского медицинского
университета проф. В. В. Грубник [3].
Высокая востребованность миниинвазивных операций
стимулировала интенсивное развитие эндоскопической
техники, о чем свидетельствует появление в 1992 г. опера
ций по методу SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery), с
помощью которой операции выполняют через один про
кол в области пупка [11, 12].
В 2004 г. реализована технология NOTES (Natural Orifice
Transluminal Endosurgery), основной задачей которой явля
ется минимизация косметических дефектов брюшной
стенки. Использование гибких эндоскопических инстру
ментов позволило выполнять операции на органах брюш
ной полости и забрюшинного пространства через естест
венные отверстия тела человека (рот, влагалище, прямая
кишка) [6, 13, 14].
Постоянно обновляется и расширяет арсенал опера
тивных вмешательств метод оперирования с использова
нием специальных инструментов — RSS (Radius Surgical
System) [15 — 18]. Система RSS первоначально была разра
ботана, чтобы заполнить нишу между обычными хирурги
ческими инструментами и хирургической робототехни
кой. Однако в некоторых ситуациях система RSS более эф
фективна, менее затратна, не требует дополнительных ус
ловий для подготовки к оперативному вмешательству по
сравнению с дорогостоящими методами [18].
Современное развитие микропроцессорной техники
позволило реализовать на практике инновационную тех
нологию 3D визуализации в эндоскопии, например, систе
ма "EinsteinVision" [19, 20]. В этих системах видеоинформа
цию от объекта захватывают два оптических канала эндо
скопа и направляют для обработки данных в блок управле
ния камерой. В результате на 3D мониторе отображается
двойное (пространственное) изображение, при этом у опе
ратора формируется естественное ощущение перспективы
[19 — 21].
Технологии 3D визуализации легли в основу робот—ас
систированной хирургической системы "Da Vinci" фирмы
"Intuitive Surgical". Хирург управляет системой с помощью
специальной консоли (первый блок). Врач удобно распо
лагается за пультом и с помощью специальных джойстиков
выполняет операцию. Второй блок представляет робот—
манипулятор, оборудованный специальными механичес
кими устройствами, повторяющими движения рук хирурга,
но, в отличие от них, манипуляторы робота имеют боль
шую степень свободы [18, 22, 23].
Однако, несмотря на высокотехнологическое развитие
эндоскопических систем, нельзя приуменьшать роль хи
рурга. Основным и единственным ответственным в танде
ме врач — робот (эндоскопическая установка) является че
ловек, а залог успеха высокопрофессиональной работы
оператора в эндохирургии напрямую зависит от его опыта.
Следует отметить, что высокая летальность в лечебных уч
реждениях США (до 210 000 в год) обусловлена ошибочны
ми действиями медицинского персонала, то есть, преобла
дают ятрогенные причины смертности [24]. В эндохирур
гии риск возникновения интраоперационных осложнений
сводится к минимуму, когда хирург выполнил не менее 200
операций лапароскопии [10, 25].
Поэтому, проблемы освоения навыков выполнения эн
доскопических операций очень важны. Начинающие хи
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рурги должны формировать в себе стереотип правильного
восприятия изображения с монитора с четким представле
нием о пространственном расположении внутренних ор
ганов и отрабатывать принципы аподактильного осуще
ствления операций.
С этой целью в мире разработаны различные методиче
ские способы и программы, в которых реализован систем
ный и комплексный подход к обучению [26 — 28]. Алго
ритм подготовки врачей основан на поэтапном освоении
теоретического материала с последующей отработкой
практических навыков на симуляторах и эксперименталь
ных животных и, в заключение, ассистенции во время опе
раций в клинике.
Первый этап — теоретическая подготовка, в том числе с
использованием дистанционных образовательных техно
логий. Он включает лекции, мастер—классы, обучающие
видеофильмы, тестовые задания и др. [28].
На втором этапе, начиная с занятий по 3D—топографи
ческой анатомии, курсанты осваивают инструменты и обо
рудование. Для отработки практических навыков как начи
нающие, так и опытные эндохирурги используют симуля
торы — виртуальные тренажеры ("SimSurgery", "LapSim")
[29]. В настоящее время изготовлены более 5000 систем для
виртуального тренинга, работающих более чем в 1000
учебных центрах по всему миру [29 — 31].
Программные модули, встроенные в тренажеры, пред
ставляют несколько уровней тренировки, от базовых дви
жений (установка троакаров, навигация камеры, пересече
ние, клиппирование) до сложных координированных на
выков (наложение эндоскопического шва, анастомоза) и
имитации ЛХЭ, гинекологических операций и др. В трена
жерном комплексе "SimSurgery" предусмотрена работа с
трехмерными системами (3D—хирургия) и роботохирур
гическими комплексами (типа "Da Vinci") [29].
В лапароскопическом симуляторе "LapVR" при отработ
ке владения инструментами, приобретении практических
навыков и приемов выполнения эндохирургических вме
шательств в виртуальной среде реализована имитация так
тильной чувствительности [32]. Симулятор обеспечивает
высокочувствительную тактильную обратную связь (со
противление тканей).
Для полноценного освоения практических навыков эн
дохирургов на втором этапе обучения в современных си
муляционных центрах, кроме виртуальных тренажеров,
используют роботы—симуляторы пациента с высокой сте
пенью реализма (fidelity) — подобия свойств модели и мо
делируемого объекта [32].
В симуляционной операционной используют высоко
реалистичные манекены—имитаторы (Hi—Fidelity) 6—7
классов, в частности, виртуальные симуляторы с обратной
тактильной связью "iSTAN" фирмы "CAE Healthcare" [33].
Во время хирургического тренинга с помощью интер
активного робота—симулятора отрабатывают клиничес
кие навыки, отдельные этапы вмешательства и операции в
целом. Наряду с овладением техническими приемами,
большое внимание уделяют психомоторике клинического
поведения, а также обучению широкому спектру нетехни
ческих навыков [25, 34].
Интегрированный уровень реалистичности позволяет
представить робота—симулятора пациента, виртуальный
тренажер и медицинскую аппаратуру как единую систему,
например, виртуальная гибридная операционная на осно
ве ORCamp компании "ORZone", дополненная роботом—
симулятором пациента в комплексе с виртуальными трена
жерами (ангиографии, эндохирургии и др.) [33]. Во время
операции обучающая система демонстрирует не только из
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менения параметров жизнедеятельности на мониторе на
блюдения, но и отражает показатели диагностических и
хирургических систем. При этом во время вмешательства
или проведения диагностики возникает индивидуальная
физиологическая реакция на действия курсанта [35].
На основании объективных критериев и параметров
тренажеры—симуляторы позволяют осуществлять кон
троль совершенствования умений и навыков оператора. В
меню программы реализована возможность составления
индивидуальных и групповых таблиц результатов работы
курсантов [36]. По окончании обучения у хирургов, кроме
технических навыков, оценивают коммуникацию, лидерст
во, способность управлять ресурсами команды, работать в
сложной реалистичной обстановке [33]. С 1992 г. в мире
разработаны и применяются стандартизованные оценки
навыков (симуляционный эндохирургический тренинг —
FLS, LASTT, E—BLUS), которые включают оценку как базо
вых навыков, так и узкоспециализированных методик (для
урологии, гинекологии и др.) [32].
Таким образом, симуляционный тренинг — это важная
часть процесса подготовки врача—эндохирурга. Однако
тренажерные системы несовершенны, а стоимость манеке
нов—имитаторов достаточно высокая, что ограничивает
их широкое использование в учебном процессе. Дополни
тельным, третьим этапом, а иногда альтернативным спосо
бом освоения практических навыков является работа в экс
периментальной операционной на животных.
Сегодня, когда биоэтические комитеты, с одной сторо
ны, предъявляют жесткие требования гуманности по отно
шению ко всему живому, а с другой, медицина диктует стро
гие правила работы профессиональных хирургов, ученые
мира разрабатывают альтернативные модели, позволяю
щие студентам—медикам и ветеринарным врачам обретать
практические навыки без причинения боли животным. Од
нако наиболее полной картины при работе с "живой тка
нью" не заменит ни один тренажер — симулятор, только
"острый" эксперимент представляет весь спектр ощущений
при отработке мануальных навыков, а также воссоздает
степень нагрузки и ответственность за жизнь животного во
время операции. Поэтому хирургический опыт может быть
получен только в экспериментальной операционной, в ко
торой созданы условия оперирования, максимально при
ближенные к таковым у человека.
Безусловно, при выполнении оперативных вмеша
тельств на животных должны быть соблюдены все нормы в
соответствии с принципами биоэтики, изложенными в
Хельсинской декларации и Законе Украины "Про захист
тварин від жорстокого поводження" № 1759 от 15.12.09, а
методики утверждены комиссией по биоэтике вуза или уч
реждения, в котором выполняют экспериментальные опе
рации.
Подводя итог, следует отметить, что наиболее полное
обучение специалиста по освоению эндоскопических опе
раций и методик должно включать все этапы образователь
ного процесса: от занятий по теоретической базе до рабо
ты на тренажерах—симуляторах и манекенах—имитато
рах и экспериментальных операций на животных. После
успешной сдачи экзаменов специалист получает допуск в
операционную (сертификат) для продолжения обучения в
реальных, клинических условиях. Вначале учеба в клиниче
ской операционной предусматривает наблюдение за рабо
той врача—наставника, затем ассистенцию на операциях,
во время которых ассистент выполняет определенные ма
нипуляции в порядке возрастания их сложности [25, 28].
Безусловно, для повышения профессионального уров
ня врача действующая в Украине система медицинского
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образования нуждается в совершенствовании. Необходи
мость освоения практических навыков, умения работать в
команде и коммуникативных навыков обусловливает по
требность в формировании центров обучения, в которых
сосредоточены материально—техническая и учебно—ме
тодическая базы [37].
Территориально они должны быть расположены на ба
зе медицинских университетов или академий последип
ломного образования в составе соответствующих кафедр
или как самостоятельные подразделения. В дальнейшем
между центрами должно быть активное общение и обмен
опытом, в том числе визиты и встречи, национальные се
минары и конференции, участие в международных меро
приятиях и т.п.
В Украине с октября 2009 г. на базе Медицинского ин
ститута Сумского государственного университета работает
Региональный научно—учебный центр эндоскопических
методов диагностики и миниинвазивной хирургии, в кото
ром хирурги отрабатывают навыки эндоскопических опе
раций на экспериментальных животных [38].
В ноябре 2014 г. на базе Одесского национального ме
дицинского университета презентован Учебно—иннова
ционный центр практической подготовки врачей, в кото
ром, кроме манекенов для оказания пособия по родовспо
можению, представлены тренажеры для лапароскопичес
ких операций "LapTrainer" и "LapMentor" [39].
Кафедра эндоскопии и хирургии Харьковской меди
цинской академии последипломного образования также
оснащена тренажерами для лапароскопической хирургии,
что позволяет проводить обучение базовым упражнениям
с использованием эндоскопических инструментов.
На базе кафедры эндоскопии с миниинвазивной хирур
гией, урологии, ортопедии и травматологии учебно—науч
ного Института последипломного образования в Тернопо
ле отработана методика подготовки специалистов по ми
ниинвазивным оперативным вмешательствам путем по
этапного овладения навыками на фантомах и в экспери
ментальной операционной [40].
В отсутствие тренажеров промышленного производст
ва на кафедре хирургических болезней факультета подго
товки медицинских кадров высшей квалификации и до
полнительного профессионального образования Крым
ской медицинской академии в 2012 г. оборудован кабинет
для отработки практических мануальных навыков, осна
щенный эндовидеохирургическими и эхонавигационны
ми тренажерами собственного изготовления [41].
Поскольку такая ситуация не единственная в стране,
разработка симуляционных тренажеров отечественного
производства, которые по качеству могли бы выйти на уро
вень мировых образцов, является одной из актуальных. На
учно—производственный и кадровый потенциал Украины
вполне способен реализовать решение этого вопроса. Сов
местная работа инженеров—электронщиков, программис
тов и практикующих хирургов—эндоскопистов может
быть полезной в создании инновационного продукта для
отработки практических навыков в центрах подготовки
молодых специалистов.
В связи с этим, материально—техническое оснащение
центров является важной задачей. Для обеспечения финан
совой жизнеспособности центров необходимо развитие
государственно—частного партнерства или других про
зрачных механизмов, которые позволили бы проводить
подготовку кадров для эндоскопической хирургии на вы
соком профессиональном уровне. Финансирование могут
осуществлять Министерство науки и образования Украи
ны, Министерство здравоохранения Украины, иностран
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ные фонды, инвестиции от частных лиц. Координирую
щую роль должна играть Украинская ассоциация специа
листов по миниинвазивным, эндоскопическим и лазерным
технологиям.
Кроме материально—технического оснащения баз по
подготовке специалистов для эндохирургии, одной из за
дач педагогов—кураторов является формирование психо
логического статуса у курсантов, при котором мотивация и
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Острая аспирация инородных тел (ИТ) в дыхательные
пути — потенциально жизнеугрожающее состояниее [1 —
3]. Как правило, при аспирации ИТ застревают в бронхах,
что сопровождается выраженными клиническими симпто
мами [1]. Редко ИТ находятся в бронхах в течение длитель
ного времени, при этом возникает воспалительный про
цесс в бронхиальном дереве и ткани легких [3, 4].
Внедрение в клиническую практику гибких бронхофи
броскопов позволило в 97—100% наблюдений удалять ИТ
[1]. Однако в некоторых ситуациях с помощью бронхофиб
роскопа ИТ удалить не удается. Наш опыт, представленный
ранее [1], основанный на 47 наблюдениях удаления ИТ с
помощью бронхофиброскопа, свидетельствовал, что толь
ко у одного больного потребовалось выполнение торако
томии для удаления ИТ. Представляем наблюдение безус
пешной попытки удаления ИТ с помощью бронхофибро
скопа, что потребовало выполнения торакотомии.
Больная Д., 17 лет, госпитализирована в клинику с жало
бами на кашель с трудно отделяемой гнойной мокротой с
прожилками крови, боль в правой половине груди, одышку,
периодически повышение температуры тела до 38,7 °С, по
вышенную утомляемость, слабость, недомогание. Ухудше
ние состояния отмечает в течение последних 1,5 мес.
Пациентка проживает в труднодоступной горной мест
ности, которая в осенне—зимний период года изолирова
на от центра республики. Из анамнеза, 8,5 мес назад (в сен
тябре 2015 г.) на субботнике во время прикрепления плака
та держала в зубах одну из силовых кнопок—гвоздей, кото
рую случайно проглотила. Обратилась в районную больни
цу, осмотрена дежурным врачом, проведена эзофагогаст
родуоденоскопия, ИТ не обнаружено. Рентгенологическое
исследование не проводили из—за отсутствия аппарата. На
следующий день у пациентки появился приступоподобный
кашель. Доставлена в Областную больницу, проведено
рентгеноскопическое исследование органов грудной по
лости. ИТ не выявлено. По поводу правосторонней нижне
долевой пневмонии пациентка направлена на лечение по
месту жительства. Проведена консервативная терапия, со
стояние пациентки улучшилось.
Через 7 мес, в апреле 2016 г. появились перечисленные
жалобы. Больную лечили в районной больнице по поводу
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правосторонней бронхопневмонии, однако в связи с неэф
фективностью терапии, появлением кровохарканья на
правлена в хирургическое отделение Областной больни
цы. По данным компьютерной томографии обнаружено
ИТ в проекции нижнего долевого бронха правого легкого,
ателектаз CIX—CX сегментов, абсцедирование. Пациентке 4
раза выполняли санационную бронхофиброскопию, дваж
ды безуспешно пытались удалить ИТО путем бронхофиб
роскопии и под общим обезболиванием с помощью жест
кого бронхоскопа Фриделя. В связи с безуспешностью ле
чения, возникновением осложнений (ателектаз, абсцеди
рование нижней доли правого легкого, кровохарканье) ре
шено направить пациентку в Республиканский научный
центр сердечно—сосудистой хирургии для дальнейшего
лечения.
При госпитализации кожа и видимые слизистые обо
лочки бледно—розовые. Над легкими везикулярное дыха
ние, справа в проекции нижней доли дыхание значительно
ослаблено. При перкуссии в этой области определяется
притупление легочного звука. Тоны сердца ясные, ритмич
ные, АД 13,3/9,3 кПа (110/70 мм рт. ст.), пульс 98 в 1 мин.
Анализ крови: эр. 4,3 × 1012 в 1 л, Hb 126 г/л, гематокрит
0,37, л. 6 × 109 в 1 л, СОЭ 18 мм/ч, остальные показатели без
патологических изменений.
КТ легких: ИТ в проекции нижнего долевого бронха
правого легкого. Ателектаз нижней доли правого легкого
(CIX—CX сегменты) с абсцедированием.
Функция внешнего дыхания: значительное снижение
вентиляционной функции легких. Дыхательная недоста
точность II стадии.
Видеобронхофиброскопия: в проекции нижнего доле
вого бронха справа определяется ИТ, плотно фиксирован
ное в просвете бронха острием кверху, острая часть гвоздя
на половину его металлической части вонзилась в медиаль
ную стенку бронха, вокруг пластмассовой части гвоздя об
разовалась муфта из грануляционной ткани, легко крово
точащей при контакте с эндоскопом.
Попытки удалить ИТ с помощью эндоскопических ин
струментов не увенчались успехом ввиду его плотной фик
сации. Во время тракции ИТ из под него выделилось обиль
ное количество гнойного секрета. Процедура завершена
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санационной бронхофиброскопией с введением раствора
антисептика (диоксидин 10 мл), антибиотика (цефтриак
сон 1 г) и гормона (дексаметазон 4 мг). Больной дважды
проведена лечебная санационная бронхофиброскопия.
Учитывая длительный анамнез заболевания, возникшие
осложнения, неудачные попытки удаления ИТ, больная
оперирована под общим эндотрахеальным наркозом с од
нолегочной вентиляцией левого главного бронха интуба
ционной трубкой Карленса. Произведена передняя боко
вая торакотомия по пятому межреберью справа, длина раз
реза 11 см. При ревизии обнаружен умеренно выраженный
спаечный процесс между париетальной и висцеральной
плеврой в нижних отделах плевральной полости. Выпота
нет. Отмечен ателектаз CIX—CX сегментов правого легкого.
При пальпации в проекции нижнего долевого бронха об
наружено ИТ, которое извлечено, из просвета рассеченно
го бронха выделилось 25 — 30 мл густого гноя, который ас
пирирован электроотсосом. Рана санирована растворами
антисептиков. На бронх наложены узловые швы атравма
тичной нитью. Рана легкого также герметично зашита. Учи
тывая изменения ткани легких (ателектаз, абсцедирова
ние), решено произвести атипичную резекцию CIX—CX сег
ментов правого легкого с применением сшивающего аппа
рата фирмы "Этикон". Гемо— и аэростаз надежны. Аэрация
правого легкого в режиме гипервентиляции. Ткань легких
полностью расправилась. Плевральная полость санирова
на раствором декасана 500 мл, экспозиция 15 мин. Плев
ральная полость дренирована. Наложены послойные швы
на рану грудной стенки.
Течение послеоперационного периода без осложнений.
Больной проведена антибактериальная терапия, введены
аналгетики, дважды проведена санационная бронхофиб
роскопия.
По данным контрольной рентгенографии легких, ле
гочные поля в полном объеме, гидропневмоторакса, ате
лектаза ткани легких нет. Дренаж удален на 5—е сутки.
Больная на 8—е сутки выписана для амбулаторного лече
ния в удовлетворительном состоянии.
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Лечение пациентов при аспирации ИТ требует оказа
ния им экстренной медицинской помощи, предусматрива
ющей их удаление [1]. Длительное нахождение ИТ в брон
хиальном дереве обусловливает возникновение осложне
ний различной тяжести [1, 3, 4]. У большинства пациентов
ИТ удаляют в ранние сроки после госпитализации в специ
ализированное медицинское учреждение, однако в некото
рых ситуациях ИТ удаляют через несколько дней, недель и
даже лет [1, 3, 4]. По данным литературы [2], при аспирации
ИТ у 200 взрослых у 58% они были диагностированы в по
здние сроки. При длительном нахождении ИТ в бронхиаль
ном дереве возникают тяжелые морфологические измене
ния в бронхах и ткани легких. Так, при удалении ИТ через
длительное время выявлены воспалительная реакция, раз
растание грануляционной ткани в области ИТ, гнойная мо
крота [1, 3, 4]. В представленном наблюдении также отмече
ны наличие гнойной мокроты, воспалительные изменения
в бронхах, гнойное расплавление ткани легких.
Основным методом удаления ИТ является бронхофиб
роскопия, лишь у некоторых пациентов выполняют откры
тую операцию.
Несмотря на наш значительный опыт использования
лечебно—диагностической бронхофиброскопии, а также
удаления ИТ различного диаметра из трахеобронхиально
го дерева у 47 пациентов, при длительном нахождении их в
бронхе и вклинении острой части в его стенку удалить его
после многочисленных попыток оказалось невозможным.
При безуспешности бронхофиброскопического удаления
ИТ пациентка оперирована для устранения гнойно—вос
палительного процесса в легких, поддерживаемого ИТ.
Таким образом, у некоторых пациентов с ИТ дыхатель
ных путей при безуспешности их бронхофиброскопичес
кого удаления требуется выполнение открытой операции,
в том числе атипичной резекции ткани легких. Открытое
вмешательство целесообразно выполнять только при безу
спешности удаления ИТ с помощью бронхофиброскопии.
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