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екротичний ГП відзначають
у 15% хворих при ГП, він
суттєво збільшує частоту ус
кладнень та летальність.
Поліорганну недостатність тривалі
стю понад 48 год виявляють майже у
50% хворих при некротичному ГП
та у 75% — при інфікуванні вогнищ
некрозу підшлункової залози. ГП є
складною й вкрай актуальною про
блемою сучасної хірургії, супровод
жується високою летальністю — до
15%, за умови інфікування вогнищ
некрозу — у 30 — 39%. Хірургічне
втручання показане при інфікова
ному некротичному ГП, значно
рідше — за стерильного некрозу [1
— 6].
Стандартним підходом є відкри
та некрсеквестректомія. Недоліками
відкритих оперативних втручань є
висока частота післяопераційних
ускладнень (34 — 95%) та леталь
ність (11 — 39%), що залежить від
тяжкості захворювання, строків ви
конання хірургічного втручання та
інших чинників [7 — 10]. Ранніми
післяопераційними ускладненнями
вважають поліорганну недостат
ність, перфорацію порожнистих ор
ганів, ранову інфекцію, арозивну

Н
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Реферат
З метою вдосконалення хірургічного лікування гострого панкреатиту (ГП) розроб3
лено комбіновану методику лапароскопічно та ретроперитонеоскопічно асистова3
ної некрсеквестректомії, що передбачає етапне застосування мініінвазивних ме3
тодів та одночасно лапароскопічний і ретроперитонеоскопічний контроль некр3
секвестректомії. Методика має значні переваги у порівнянні з відкритим опера3
тивним втручанням при гнійних ускладненнях некротичного ГП: зменшення тяж3
кості локальної та системної операційної травми, мінімізація потрапляння мікроб3
них метаболітів в кров, повний візуальний контроль втручання, зменшення ризику
пошкодження судин, адекватна хірургічна санація з збереженням життєздатної
паренхіми підшлункової залози, відсутність умов для виникнення гнійних усклад3
нень загоєння операційної рани, збереження можливості адекватного дренування
з використанням дренажів великого діаметра.
Ключові слова: гострий панкреатит; хірургічне лікування; лапароскопія; ретропе3
ритонеоскопія; некрсеквестректомія.

Abstract
Combined method of laparoscopically and retroperitoneoscopically assisted necrse3
questrectomy, consisting of staged application of miniinvasive methods with simulta3
neous laparoscopic and retroperitoneoscopic control of necrsequestrectomy, was
elaborated with the objective to improve surgical treatment of an acute pancreatitits.
The procedure has significant advantages over open operative intervention in purulent
complications of necrotic purulent pancreatitis: reduction of the local and systemic
operative treatment severity, minimization of microbial metabolites coming into the
blood, total visual control of intervention, reduction of the vascular injuries risk, аde3
quate surgical sanation with saving of viable pancreatic parenchyma, absence of con3
ditions for the purulent complications occurrence while the operative wound healing is
going on, preservation of possibility for an adequate draining, using drains of a large
diameter.
Кeywords: acute pancreatitis; surgical treatment; laparoscopy; retroperitoneoscopy;
necrsequestrectomy.

кровотечу, що потребують виконан
ня повторного хірургічного втру
чання. Релапаротомія зумовлює

збільшення тяжкості локальної
внутрішньочеревної та системної
травми, справляє негативний вплив
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на гемодинаміку, спричиняє форму
вання синдрому системної запаль
ної відповіді. Пізніми післяоперацій
ними ускладненнями є утворення
зовнішніх панкреатичних та кишко
вих нориць, цукровий діабет, недо
статність екзокринної функції під
шлункової залози, післяопераційна
грижа черевної стінки.
В останні десятиріччя в панкреа
тології відбулись суттєві зміни: тер
мінологія й класифікація ГП та його
ускладнень переглянуті та вдоскона
лені завдяки кращому розумінню
патофізіології захворювання, впро
вадженню сучасних візуалізаційних
методів дослідження; стрімкого роз
витку набула мініінвазивна хірургія
ГП, метою якої є дренування скуп
чень рідини, видалення вогнищ пан
креатичного та парапанкреатично
го некрозу; проведені наукові до
слідження, спрямовані на оцінку
ефективності лікувальних підходів і
мініінвазивних методів на засадах
доказової медицини [3 — 6].
На сучасному етапі лікування ГП
та його інфекційних локальних ус
кладнень широко застосовують мі
ніінвазивні технології: черезшкірні
дренувальні втручання під контро
лем ультразвукового дослідження чи
комп'ютерної томографії (КТ), ен
доскопічні методи з використанням
лапароскопічного, ендоскопічного,
нефроскопічного обладнання для
доступу до підшлункової залози
транслюмінальним (трансгастраль
ним, транспапілярним), транспери
тонеальним, ретроперитонеальним
шляхом. Проте, немає рандомізова
них досліджень з адекватною оцін
кою переваг того чи іншого методу
[3 — 6].
Лапароскопічно асистовані втру
чання виконують шляхом лапаро
скопічної візуалізації з подальшою
"ручною" чи лапароскопічною
некрсеквестректомією через окре
мий порт. Така техніка забезпечує
доступ до всіх відділів черевної по
рожнини і дозволяє виконати хірур
гічне втручання за наявності гос
трих некротичних скупчень і відме
жованих вогнищ некрозу у біль
шості хворих, при цьому частота по
вторних втручань не перевищує 20%
[11]. Потенційними перевагами ла

пароскопічних втручань є зменшен
ня ризику виникнення ранової ін
фекції та ускладнень з ураженням
дихальної системи, можливість ви
конання симультанної холецистек
томії і дренування спільної жовчної
протоки, проте, під час втручання
можливе інфікування черевної по
рожнини [11].
Відеоасистована ретроперито
неальна некректомія — це методика
черезшкірного доступу до некро
тичних скупчень заочеревинного
простору під радіологічним візу
алізаційним контролем [12, 13]. За
даними досліджень з застосуванням
мініінвазивних ретроперитонеаль
них методів, частота післяопе
раційних ускладнень становила 10
— 30%, кількість втручань у середнь
ому менше трьох, летальність 0 —
20% [3, 12, 14]. Альтернативою від
критим хірургічним втручанням є
етапне виконання мініінвазивних
втручань з огляду на клінічний пе
ребіг захворювання у кожного паці
єнта [14]. Першим етапом викону
ють черезшкірне дренування скуп
чень рідини у заочеревинному про
сторі. Якщо дренування скупчень
рідини недостатньо для контролю
сепсису, здійснюють відеоасистова
ну ретроперитонеальну або ендо
скопічну трасмуральну некректо
мію. Це дозволяє зменшити опе
раційний стрес у порівнянні з таким
за відкритого втручання у критично
тяжко хворих [3, 4, 11, 12, 14, 15]. Ви
сока ефективність застосування
етапного підходу доведена у ран
домізованих контрольованих до
слідженнях, встановлено високу
ефективність мініінвазивних втру
чань та етапного лікування. При ви
користанні такої тактики вдалося
знизити летальність, частоту післяо
пераційних ускладнень та проявів
"нової хвилі" поліорганної недостат
ності [14].
Недоліками стандартизованої у
багатьох країнах відеоасистованої
ретроперитонеальної некрсеквест
ректомії є недостатній візуальний
контроль втручання, відсутність
адекватного хірургічного доступу та
ретельного візуального контролю за
некрсеквестректомією в зоні голо
вки підшлункової залози, парапан
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креатичного простору та заочере
винного простору справа, кореня
брижі поперечної ободової кишки.
Внаслідок обмеженого візуального
контролю втручання можливе по
шкодження судин з виникненням
кровотечі та недостатній об'єм
некрсеквестректомії.
Метою дослідження була розроб
ка способу некрсеквестректомії при
некротичному ГП, що поєднував би
кілька мініінвазивних методик та
дозволив здійснити адекватну реві
зію та хірургічну санацію всіх мож
ливих зон ураження з мінімізацією
травми неураженої паренхіми під
шлункової залози, бактеріотоксич
ного шоку, операційного стресу. З
огляду на потенційні недоліки існу
ючих мініінвазивних методик роз
роблено комбіновану методику ла
пароскопічно та ретроперитонео
скопічно асистованої некрсеквест
ректомії.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поставлене завдання вирішене
шляхом поєднаного лапароскопіч
ного та ретроперитонеоскопічного
контролю некрсеквестректомії.
Першим етапом при некротич
ному ГП здійснювали черезшкірне
дренування скупчень рідини і во
гнищ некрозу під ультразвуковою
навігацією за умови верифікації їх
інфікування за даними КТ або бак
теріологічного дослідження пункта
ту. Встановлювали дренажі 12 — 14
Fr в ретроперитонеальний простір
зліва. Оптимальним є виконання
операції через 4 тиж захворювання,
до максимального відмежування не
кротизованих секвестрів від неура
жених тканин. Другим етапом вико
нували хірургічне втручання: вста
новлювали 5 троакарів, здійснювали
діагностичну лапароскопію, роз
кривали сальникову сумку за допо
могою ультразвукового дисектора,
після остаточної мобілізації та реві
зії сальникової сумки виявляли інфі
ковані скупчення рідини та відмежо
вані некротизовані секвестри, про
водили одночасну санацію та некр
секвестректомію з використанням
атравматичних лапароскопічних
затискачів з постійною санацією зо
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ни некрозу та аспірацією ексудату,
евакуацією некротизованих сек
вестрів в контейнер. Після лапаро
скопічного етапу переходили до
відеоасистованої ретроперитоне
альної некрсеквестректомії. Пацієн
та розташовували у положенні лежа
чи з поворотом тіла на 30 — 40° на
правий бік. Виконували субкосталь
ний розріз від задньої пахвової лінії
зліва довжиною 5 — 7 см. Пошарово
по ходу дренажів здійснювали до
ступ до інфікованих скупчень ріди
ни та вогнищ некрозу в заочеревин
ному та ретроколярному просторах.
Після первинної санації та прямого
видалення вогнищ некрозу викону
вали ретроперитонеоскопію з вида
ленням залишків некротизованих
секвестрів за допомогою стандарт
них хірургічних (затискач Люера)
чи лапароскопічних атравматичних
затискачів з постійною лапароско
пічною візуалізацією порожнини
сальникової сумки, підшлункової за
лози, парапанкреатичної кліткови
ни, ретроколярного простору для
максимального візуального контро
лю втручання. Після остаточної ре
візії та санації здійснювали дрену
вання сальникової сумки та заочере
винного простору трьома двохка
нальними трубчастими силіконови
ми дренажами діаметром 30 Fr під
контролем лапароскопії та ретропе
ритонеоскопії. Наводим спостере
ження.
Пацієнтка Б., 67 років, переведе
на в Центр з іншого лікувального за
кладу на 35—ту добу захворювання з
діагнозом: некротичний інфікова
ний ГП тяжкого ступеня, персистую
чий синдром системної запальної
відповіді, персистуючий синдром
поліорганної недостатності (за кла
сифікацією Атланта, 2013) [5]. На 7—
му добу від початку захворювання
виконано холецистектомію з при
воду гострого калькульозного холе
циститу. За даними КТ, на 12—ту до
бу діагностований некротичний
інфікований ГП, індекс некрозу 4
(50% паренхіми), стадія Е (8 балів за
Balthazar). На 14—ту добу здійснене
черезшкірне дренування інфікова
них гострих перипанкреатичних
скупчень рідини двома дренажами
16 Fr. Повторна КТ проведена через
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Б

А

КТ, 323га доба від початку захворювання, індекс некрозу 50%,
стадія Е, 8 балів за Balthazar.
А 3 фронтальна позиція; Б 3 аксіальна позиція.

32 доби від початку захворювання
(див. рисунок). Проведена комплекс
на консервативна терапія. Зважаю
чи на наявність зовнішньої гнійної
нориці та стабільно тяжкий стан
хворої, проведена передопераційна
підготовка протягом 7 діб, на 42—гу
добу здійснено комбіновану лапаро
скопічно та ретроперитонеоскопіч
но асистовану некрсеквестректомію
за запропонованою методикою. Ін
траопераційно встановлений діаг
ноз: тотальний поверхневий некро
тичний інфікований ГП тяжкого
ступеня, гнійний парапанкреатит,
ретропанкреатичний некроз, флег
мона заднього лівого піддіафраг
мального заглиблення, флегмона
параколярного та паранефрального
просторів зліва.
Тривалість оперативного втру
чання 190 хв, об'єм інтраоперацій
ної крововтрати до 100 мл. Мотор
но—евакуаторна функція травного
каналу не погіршилась протягом
1—ї доби після операції: перисталь
тика збережена, вживання рідкої їжі
з 1—ї доби. Проявів ендотоксичного
шоку після операції не було. Пока
зання до застосування екстракорпо
ральних методів детоксикації від
сутні. Хвора активна в ліжку з 1—ї
доби після операції, переведена з
відділення інтенсивної терапії в за
гальну хірургічну палату на 2—гу до
бу. Тривалість лікування хворої в
стаціонарі після оперативного втру
чання 32 доби, ускладнень не було.
Виписана у задовільному стані.

Таким чином, впровадження за
пропонованої методики дозволить
зменшити частоту післяоперацій
них ускладнень та летальність у па
цієнтів, оперованих з приводу інфі
кованого некротичного ГП, потен
ційно покращити віддалені резуль
тати лікування.
Вперше виконана в Україні ком
бінована лапароскопічно та ретро
перитонеоскопічно
асистована
некрсеквестректомія має значні пе
реваги у порівнянні з відкритими
оперативними втручаннями з при
воду гнійних ускладнень некротич
ного ГП: зменшення тяжкості ло
кальної та системної операційної
травми, мінімізація транслокації
мікробних метаболітів у кров, по
вний візуальний контроль втручан
ня, що зменшує ризик пошкодження
судин, адекватна хірургічна санація
з збереженням життєздатної па
ренхіми підшлункової залози, від
сутність умов для виникнення гній
них ускладнень загоєння операцій
ної рани (в порівнянні з такою при
лапаротомії), збереження можли
вості адекватного дренування з ви
користанням дренажів великого діа
метра. Протипоказанням до засто
сування цього методу є некроз
брижі тонкої кишки, тотальна заоче
ревинна флегмона з ураженням за
очеревинної клітковини порожни
ни таза.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 12

8
ЛІТЕРАТУРА
1. Organ failure and infection of pancreatic necrosis as determinants
of mortality in patients with acute pancreatitis / M. S. Petrov,
S. Shanbhag, M. Chakraborty [et al.] // Gastroenterology. —
2010. — Vol. 139. — P. 813 — 820.
2. Banks P. A. Practice Parameters Committee of the American
College of Gastroenterology. Practice guidelines in acute pancre3
atitis / P. A. Banks, M. L. Freeman // Am. J. Gastroenterol. —
2006. — Vol. 101. — Р. 2379 — 2400.
3. A conservative and minimally invasive approach to necrotizing pan3
creatitis improves outcome / H. C. van Santvoort, O. J. Bakker,
T. L. Bollen [et al.] // Gastroenterology. — 2011. — Vol. 141. —
P. 1254 — 1263.
4. Interventions for necrotizing pancreatitis summary of a multidisci3
plinary consensus conference / M. L. Freeman, J. Werner, H. C.
van Santvoort [et al.] // Pancreas. — 2013. — Vol. 41, N 8. —
P. 1176 — 1194.
5. Working group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA
evidence—based guidelines for the management of acute pan3
creatitis // Pancreatology. — 2013. — Vol. 13. — P. 1 — 15.
6. American College of Gastroenterology Guideline: Management of
acute pancreatitis / S. Terner, J. Baillie, J. DeWitt [et al.] // Am. J.
Gastroenterol. — 2013. — Vol. 108. — P. 1 — 16.
7. Declining morbidity and mortality rates in the surgical management
of pancreatic necrosis / T. J. Howard, J. B. Patel, N. Zyromski [et
al.] // J. Gastrointest. Surg. — 2007. — Vol. 11. — P. 43 — 49.
8. Minimal access retroperitoneal pancreatic necrosectomy:
improvement in morbidity and mortality with a less invasive
approach / M. G. Raraty, C. M. Halloran, S. Dodd [et al.] // Ann.
Surg. — 2010. — Vol. 251. — P. 787 — 793.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 12

9. Morphological and functional outcome after pancreatic necrosec3
tomy and lesser sac lavage for necrotizing pancreatitis / M. S.
Reddy, S. Singh, R. Singh [et al.] // Ind. J. Gastroenterol. — 2007.
— Vol. 26. — P. 217 — 220.
10. Debridement and closed packing for sterile or infected necrotiz3
ing pancreatitis: insights into indications and outcomes in 167
patients / J. R. Rodriguez, A. O. Razo, J. Targarona [et al.] // Ann.
Surg. — 2008. — Vol. 247. — P. 294 — 299.
11. Laparoscopic pancreatic necrosectomy a minimally invasive
alternative to laparotomic debridement of pancreatic necrosis /
R. T. Lopez Delgado, P. Moya, J. E. Santos [et al.] // Minerva Chir.
— 2012. — Vol. 67, N 4. — P. 363 — 364.
12. Videoscopic assisted retroperitoneal debridement in infected
necrotizing pancreatitis / H. C. van Santvoort, M. G. Besselink, K.
D. Horvath [et al.] // HPB (Oxf.). — 2007. — Vol. 9. — P. 156 —
159.
13. Minimally invasive management of pancreatic disease: SAGES
and SSAT pancreas symposium, Ft. Lauderdale, Florida, April
2005 / K. Horvath, F. Brody, B.Davis [et al.] // Surg. Endosc. —
2007. — Vol. 21. — P. 367 — 372.
14. A step—up approach or open necrosectomy for necrotizing pan3
creatitis / H. C. van Santvoort, M. G. Besselink, O. J. Bakker [et
al.] // New Engl. J. Med. — 2010. — Vol. 362. — P. 1491 — 1502.
15. Systematic review of percutaneus catheter drainage as primary
treatment for necrotizing pancreatitis / M. Van Baal, H. van
Santvoort, T. Bollen [et al.] // Br. J. Surg. — 2011. — Vol. 98. —
P. 18 — 27.

hirurgiya.com.ua

9
УДК 616.33+616.329]—085—089

ХІРУРГІЧНЕ ТА КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ
КАРДІАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
М. Р. Параняк, В. В. Грубник, Н. А. Золотарьова
Одеський національний медичний університет

SURGICAL AND CONSERVATIVE TREATMENT OF CARDIAC
SIGNS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
М. R. Paranyak, V. V. Grubnyk, N. А. Zolotaryova
Оdessa National Medical University
лінічно симптомокомплекс
ГЕРХ поділяють на страво
хідну (печія, відрижка) та
позастравохідну (респіра
торні, кардіальні, оториноларинго
логічні, стоматологічні симптоми)
складові [1 — 3].
Незважаючи на те, що ще у
1951 р. О. Jervell [4] запропонував
термін "гастрокардіальний синд
ром" та висловлене припущення, що
подразнення зони стравохідно—
шлункового переходу здатне індуку
вати виникнення аритмії, а най
частішою причиною болю в грудях
некардіального ґенезу є ГЕРХ [1],
проблема кардіальних проявів гаст
роезофагеального рефлюксу (ГЕР)
недостатньо вивчена.
За даними досліджень, скарги на
біль за грудниною та порушення
ритму серця значно частіше виявля
ють у пацієнтів при ГЕРХ [5, 6], ніж
без неї. На думку деяких науковців,
ГЕРХ є найчастішою причиною
НКБГ [7], частота виявлення ГЕРХ у
пацієнтів при НКБГ становить 48%
[8].
Для консервативної терапії ГЕРХ
найчастіше використовують інгібі
тори протонної помпи (ІПП), про
кінетики, альгінати [9], проте, така
терапія не завжди виправдана та мо
же спричинити погіршення стану
пацієнтів [10].
Ефективність хірургічного ліку
вання пацієнтів з приводу кардіаль
них симптомів, спричинених ГЕРХ,
не з'ясована, а відомості про доціль
ність виконання фундоплікації у та
ких хворих (зокрема, з аритмією)
ми знайшли лише в поодиноких
дослідженнях [11, 12].

К
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Реферат
Проведене порівняння ефективності консервативної терапії та хірургічного ліку3
вання пацієнтів з приводу кардіальних проявів гастроезофагеальної рефлюксної
хвороби (ГЕРХ). Встановлений достовірно кращий результат щодо усунення не3
кардіального болю в грудях (НКБГ) та порушень ритму серця у хворих, яким вико3
нували лапароскопічну фундоплікацію. Антирефлюксне лікування позастра3
вохідних кардіальних проявів ГЕРХ більш ефективне у пацієнтів молодого віку.
Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; позастравохідні про3
яви; некардіальний біль в грудях; екстрасистолія; лапароскопічна фундоплікація.

Abstract
Comparison of efficacy of the conservative and surgical treatment conduction in
patients, suffering cardiac signs of gastroesophageal reflux disease (GERD), was per3
formed. Trustworthy better result for elimination of noncardiac chest pain and cardiac
rhythm disorders was obtained in patients, to whom laparoscopic fundoplication was
conducted. Аntireflux treatment of extraesophageal cardiac signs of GERD is more
effective in patients of a young age.
Кeywords: gastroesophageal reflux disease; extraesophageal signs; noncardiac tho3
racic pain; еxtrasystoly; laparoscopic fundoplication.

Мета дослідження: визначення
результативності хірургічного та
консервативного лікування пацієн
тів за наявності кардіальних симп
томів на тлі ГЕРХ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період 2015 — 2016 р. на базі
відділень загальної хірургії та ма
лоінвазивної хірургії Одеської об
ласної клінічної лікарні лапаро
скопічна фундоплікація виконана у
236 пацієнтів. Здійснено виборку
оперованих пацієнтів з позастра
вохідними кардіальними проявами
ГЕРХ: у вигляді НКБГ — 34 пацієнта, з
них 9 (26,5%) чоловіків та 25 (73,5%)
жінок віком від 27 до 68 років пору
шення ритму серця — 28, з них 12
(43%) чоловіків та 16 (57%) жінок
віком від 33 до 69 років.
НКБГ проявлявся відчуттям стис
кання або печіння за грудниною, ви

никненням болю в грудях, що ір
радіював у спину, шию, верхні кін
цівки, щелепу. Біль в грудях виникав
переважно через 30 — 60 хв після
їди, не зникав при сублінгвальному
застосуванні нітрогліцерину. Пору
шення ритму серця на тлі ГЕРХ про
являлись у вигляді суправентрику
лярної та шлуночкової екстрасисто
лії.
Використання стандартних схем
антиаритмічного лікування (β—бло
катори, пропафенон тощо) не спри
яло суттєвому покращенню стану
або було неефективним.
Перед виконанням хірургічного
втручання пацієнтам проведене об
стеження: добова рН—метрія стра
воходу з визначенням індексу
DeMeester, ендоскопічне досліджен
ня стравоходу і шлунка, рентгено
логічне дослідження стравоходу,
шлунка та дванадцятипалої кишки,
електрокардіографія (ЕКГ), добовий
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ЕКГ — моніторинг за Холтером, кон
сультація кардіолога.
Ендоскопічне дослідження стра
воходу та шлунка не проводили хво
рим за наявності аритмії через за
грозу провокування або посилення
порушень ритму серця.
З метою встановлення зв'язку між
ГЕР та кардіальними симптомами
визначали індекс симптому (ІС) за
формулою:
ІС = кількість симптомів при рН 4 і
менше/загальна кількість симпто
мів × 100, %.
Передумовами до виконання хі
рургічних втручань були:
 недостатня ефективність кон
сервативної терапії з використан
ням ІПП (омепразол, рабепразол,
лансопразол), яку, як правило, про
водили в амбулаторних умовах;
 небажання пацієнта лікуватись
консервативно через погіршення
якості життя, побічні реакції на пре
парати, суб'єктивні причини;
 наявність у пацієнтів усклад
нень ГЕРХ, зокрема, кровотечі, стра
воходу Барретта, виразки, стенозу.
Після обстеження пацієнти
включені до І (основної) групи та
поділені на дві підгрупи Іа — хворі з
НКБГ, Іб — хворі з порушенням рит
му серця. Лікувальні заходи у цих
хворих передбачали виконання ла
пароскопічної фундоплікації за
Ніссеном. Формували повну манже
ту з дна шлунка навколо черевної ча
стини стравоходу, а за наявності
грижі стравохідного отвору діаф
рагми — доповнювали крурорафією
та пластикою з використанням
сітчастого алотрансплантата за ве
ликих розмірів грижового дефекту.
Пацієнтів виписували не пізніше ніж
через 6 діб після операції, рекомен
дували сувору дієту та зміну способу
життя.
До ІІ групи (контрольної) відіб
рані 18 пацієнтів, з них 7 (39%) чо
ловіків та 11 (61%) жінок віком від 32
до 69 років з НКБГ (IIа підгрупа), а
також 16 пацієнтів, з них 5 (31%) чо
ловіків та 11 (69%) жінок віком від 32
до 69 років з екстрасистолією (ІІб
підгрупа), яким проведена консер
вативна терапія кардіальних проявів
ГЕРХ. Пацієнтам призначали мо
тиліум 10 мг по 1 таблетці тричі на
добу перед їдою, рабепразол 20 мг 1

раз на добу зранку, впродовж 12 тиж.
Лікування проводили в амбулатор
них умовах.
Результати лікування оцінювали
через 3 міс після виконання лапаро
скопічної фундоплікації (І група) та
через 3 міс консервативної терапії
(ІІ група). Інтенсивність НКБГ оці
нювали за візуальною аналоговою
шкалою (ВАШ) болю. Прояви арит
мії оцінювали за класифікацією M.
Ryan (1975) для екстрасистолії. Па
цієнтів, у яких виявляли екстрасис
толію III — V класу, не включали у
дослідження у зв'язку з високою
імовірністю того, що первинним
етіологічним чинником її виник
нення є супутні кардіальні захворю
вання.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оперативні втручання виконував
один основний хірург, їх тривалість
від 1 год 15 хв до 2 год 10 хв. Інтрао
пераційних та післяопераційних ус
кладнень у пацієнтів не було. Після
виконання фундоплікації 9 (14%)
хворим призначена антисекретор
на терапія з використанням ІПП, у
зв'язку з неповним усуненням печін
ня у грудях. Два пацієнти не повною
мірою дотримували після операції
рекомендацій лікаря.
Після проведення пацієнтам
обох груп добової рН—метрії та виз
начення індексу DeMeester, що ста
новив від 28,3 до 134,6, підтвердже
но наявність патологічного ГЕР. ІС
перевищував 50%, максимальне зна
чення в Іа підгрупі (84 ± 11,6)%, що
підтверджувало зв'язок ГЕРХ з
кардіальними симптомами.
Різниця в підгрупах Іа і ІІа індексу
DeMeester до лікування недостовір
на (p > 0,1), після лікування — стати
стично значуща (p < 0,01). Таким чи
ном, при застосуванні двох схем
лікування досягнуті різні результати,
а саме, після хірургічного лікування
індекс DeMeester значно менший.
Такі самі показники спостерігали у
пацієнтів в підгрупах Іб та ІІб, отже,
можна стверджувати, що хірургічне
лікування більш ефективне в обох
підгрупах пацієнтів.
При статистичному аналізі ІС ви
явлене достовірне (p < 0,01) його
зменшення в усіх підгрупах. ІС у
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пацієнтів обох груп після лікування
перебував на рівні, за якого зв'язок
кардіальних симптомів з ГЕРХ не
підтверджений.
Інтенсивність болю у чоловіків і
жінок віком до 44 років і старших бу
ла приблизно однаковою, дещо
більші показники відзначені у жінок.
Після лікування спостерігали
зменшення інтенсивності або зник
нення болю в усіх пацієнтів молодо
го віку. У чоловіків віком старше 44
років середня інтенсивність болю в
грудях становила 4 бала, після ліку
вання біль зник. Аналогічно пози
тивний результат спостерігали у
жінок молодого віку, у них інтен
сивність болю зменшилася з 4,5 до 1
бала. У 2 хворих старше 44 років ре
грес симптомів був мінімальним, в
однієї пацієнтки хірургічне втручан
ня виявилося неефективним. Проте,
у пацієнтів старше 44 років відзнача
ли зменшення інтенсивності болю з
4,5 до 2,5 бала — у чоловіків та з 5 до
3 балів — у жінок. При порівнянні
ефективності лікування НКБГ вияв
лений достовірно гірший регрес
симптомів у пацієнтів, молодших 44
років — зменшення інтенсивності
болю у середньому з 4,86 до 2,86 ба
ла; у пацієнтів старше 44 років — з
4,37 до 0,74 бала. Якщо до лікування
інтенсивність болю за ВАШ у молод
ших пацієнтів була менша, ніж у
старших пацієнтів (p < 0,1), після
лікування різниця показників до
стовірна (р < 0,01). Стать не справля
ла суттєвого впливу на результати
лікування.
Інтенсивність болю в грудях
після консервативної терапії у хво
рих ІІ групи зменшилась майже на
50%. Так, у чоловіків і жінок, молод
ших 44 років — відповідно з 4 до 2
балів і з 3,5 до 2 балів. У пацієнтів
старше 44 років скарги на НКБГ
зменшились майже на 30%. Повний
регрес симптомів досягнутий у 4 мо
лодих пацієнтів та 2 — старше 44
років. Ефективність лікування за
лежно від віку і статі в І групі була
аналогічною.
Таким чином, зменшення інтен
сивності або зникнення болю в гру
дях після хірургічного втручання
відзначене в усіх хворих молодого
віку, після консервативної терапії —
у 50%. Представлені результати свід
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чать, що виконання лапароскопіч
ної фундоплікації забезпечує до
стовірно кращий результат щодо
усунення НКБГ (р < 0,05), особливо у
пацієнтів молодого віку.
Наступним фрагментом дослід
ження було вивчення динаміки по
рушення ритму серця у хворих груп
спостереження та контролю за да
ними холтерівського моніторуван
ня.
Відмінність між групами Іб і ІІб за
кількістю суправентрикулярних ек
страсистол до лікування недо
стовірна, після лікування — статис
тично значуща; в підгрупі Іб вона
зменшилася у 5,7 разу, у підгрупі ІІб
— у 4,4 разу. Відмінність між групами
Іб і ІІб за кількістю шлуночкових ек
страсистол до лікування недосто
вірна, після лікування — статистич
но значуща; у підгрупі Іб вона змен
шилася у 2,5 разу, у підгрупі ІІб — в
1,8 разу.
З 16 хворих І групи з екстрасис
толією (8 — молодші 44 років, 8 —
старші) в усіх пацієнтів молодого
віку після операції екстрасистоли не
зареєстровані; з 8 пацієнтів старше
44 років екстрасистоли зникли у 3,
стан покращився (зменшилася ста
дія екстрасистолії за M. Ryan) — у 2,
не змінився — в 1, у 2 — зареєстро
вані короткі пароксизми миготливої
аритмії.
У підгрупі Іб зменшення стадії ек
страсистолії відзначене в 11 (69%)
пацієнтів, в підгрупі ІІб — у 3 (33%).
У 33% пацієнтів після консерва
тивної антирефлюксної терапії про
яви екстрасистолії повністю регре
сували. При оцінці ефективності
консервативного лікування залежно
від віку хворих відзначено відсут
ність екстрасистол у 3 з 4 пацієнтів
молодого віку. З 5 пацієнтів віком
старше 44 років суттєве покращення
показників холтерівського моніто
рування спостерігали у 2. При порів
нянні результатів лікування екстра
систолії (як за частотою, так і за
стадією) встановлений достовірно
кращий регрес симптомів після ла
пароскопічної фундоплікації (р <

0,05). Також результати лікування, як
оперативного так і консервативно
го, були достовірно кращими у мо
лодих пацієнтів, ніж у хворих віком
старше 44 років (р < 0,05). Достовір
на залежність ефективності лікуван
ня від статі хворих обох груп не
встановлена (р > 0,1).
Механізм виникнення кардіаль
них проявів ГЕРХ не з'ясований,
проте, за даними літератури, най
більш імовірною причиною є зміна
балансу частин вегетативної нерво
вої системи [8]. Подразнення стінки
стравоходу рефлюксантом стиму
лює блукаючий нерв (n. vagus) і
спричиняє виникнення вісцеровіс
церального рефлексу. Під час хіміч
ного та механічного подразнення
стравоходу виникає модуляція рит
му серця [13]. Внаслідок періодично
го впливу патологічного ГЕР підви
щується ризик виникнення аритмій
[5]. При подразненні слизової обо
лонки дистальної частини страво
ходу хлористоводневою кислотою
можливе уповільнення коронарно
го кровотоку, що зумовлює НКБГ у
вигляді відчуття стискання або пе
чіння за грудниною, болю в грудях,
що іррадіює в спину, шию, верхні
кінцівки, щелепи [7]. Таким чином, у
деяких пацієнтів з аритміями та
псевдостенокардитичним болем
усунення патологічного впливу ГЕР
забезпечує регрес симптомів.
За нашими результатами, повне
усунення екстрасистолії досягнуте у
69% хворих І групи, що підтверджує
дані літератури про можливість усу
нення серцевої аритмії після фун
доплікації у пацієнтів при ГЕРХ [11].
Також досягнутий суттєвий пози
тивний результат при хірургічному
лікуванні НКБГ на тлі ГЕРХ у 31
(91%) пацієнта, що підтверджує дум
ку науковців щодо високої ефектив
ності лапароскопічної фундопліка
ції у таких хворих [14].
Ефективність усунення кардіаль
них симптомів (НКБГ та екстрасис
толії) достовірно вища після хірур
гічного втручання, ніж після консер
вативної терапії (р < 0,05), що може

бути пов'язане з гіпотезою про про
аритмічний ефект ІПП у деяких хво
рих [15]. Цікавими та суперечливи
ми є дані, що у хворих при усуненні
ангінозного болю лікування з вико
ристанням ІПП досить ефективне (у
43%), проте, при верифікації у таких
пацієнтів ГЕРХ терапія виправдана
лише у 55% [16]. Також імовірною
причиною виникнення позастраво
хідних проявів ГЕРХ у деяких паці
єнтів є патологічний влив слабокис
лих та лужних рефлюксів [17], а
оскільки кислотосупресивна терапія
за такої ситуації малоефективна, пе
ревагу має хірургічне втручання. Ще
одним можливим поясненням біль
шої ефективності хірургічного втру
чання в порівнянні з консерватив
ною терапією є усунення грижі
стравохідного отвору діафрагми,
оскільки вона здатна спричиняти
кардіальні симптоми [18].
Вік пацієнта є фактором ризику
як ГЕРХ, так і кардіальної патології. У
пацієнтів похилого віку частіше ви
являють захворювання серця, а та
кож позастравохідні прояви ГЕРХ з
переважанням кардіальних симп
томів [5, 6]. У хворих віком старше 44
років регрес кардіальних симптомів
був менш вираженим, ніж у моло
дих, що може бути пов'язане з поєд
нанням захворювань серця та карді
альних проявів ГЕРХ у деяких паці
єнтів.
Отримані дані свідчать, що лапа
роскопічна фундоплікація при ліку
ванні позастравохідних проявів
ГЕРХ більш ефективна, ніж консер
вативна терапія, проте, для вибору
тактики лікування необхідне визна
чення чіткої межі між захворюван
ням серця та ГЕРХ.

ВИСНОВКИ
1. Антирефлюксні хірургічні
втручання більш ефективні, ніж кон
сервативна терапія, при ГЕРХ, асоці
йованій з НКБГ.
2. Кращі результати лікування
НКБГ та екстрасистолії як позастра
вохідних проявів ГЕРХ досягнуті у
пацієнтів, молодших 44 років.
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КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ УСПІХУ ВІДЕОЛАПАРОСКОПІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА ГРИЖІ СТРАВОХІДНОГО
ОТВОРУ ДІАФРАГМИ
А. Р. Стасишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

THE KEY CAUSES OF SUCCESS OF VIDEOLAPAROSCOPIC
OPERATIONS FOR GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
AND HIATAL HERNIA
А. R. Stasyshyn
Lviv National Medical University named after Danylo Galytskyi
оказаннями до хірургічного
втручання з приводу ГЕРХ
за умови підтвердження ді
агнозу об'єктивними мето
дами є: неефективність консерва
тивного лікування (неадекватний
контроль симптомів, виражена ре
гургітація, побічні реакції на препа
рати); необхідність довічної фарма
котерапії, незважаючи на успішне
консервативне лікування; усклад
нення ГЕРХ (стравохід Барретта,
пептична стриктура стравоходу,
кровотеча); позастравохідні прояви
захворювання (бронхіальна астма,
кашель, біль у грудях); поєднання з
ГСОД інших видів грижі (ковзної ІІ,
ІІІ ступеня, параезофагеальної, змі
шаних). Співіснування стравоходу
Барретта і симптомів шлунково—
стравохідного рефлюксу вважають
показанням до виконання антиреф
люксного хірургічного втручання.
Роль цього рефлюксу за безсимп
томного стравоходу Барретта супе
речлива [1, 2].
Ефективність хірургічного ліку
вання пацієнтів з приводу ГСОД та
ГЕРХ становить 62 — 97%, у віддале
ному періоді (спостереження понад
5 років) — 80 — 96%. Якість життя
пацієнтів достовірно поліпшується
після антирефлюксних лапароско
пічних операцій за даними як ко
ротко—, так довготермінових до
сліджень, включаючи загальні та
специфічні огляди [3].
Частота ускладнень після анти
рефлюксного втручання залежить
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Реферат
Проаналізовані результати оперативного лікування 168 пацієнтів з приводу гаст3
роезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та грижі стравохідного отвору діаф3
рагми (ГСОД) в клініці хірургії та ендоскопії в період з 2007 по 2016 р. Ключовими
чинниками успіху операцій з приводу ГЕРХ та ГСОД вважали: криву навчання
хірургів, вибір методу фундоплікації та крурорафії, передопераційну ком3
плаєнтність хворого до антисекреторних препаратів, частоту післяопераційних ус3
кладнень, психічний стан пацієнта, атипові симптоми, функцію стравоходу, тип
рефлюксу. Стандартизація втручання забезпечила хороші показники післяопе3
раційного прогнозу, зокрема, частота конверсії становила 0,6%, післяопераційних
ускладнень — 3%, тривалість лікування хворого у стаціонарі після операції — у се3
редньому 3 дні.
Ключові слова: грижа стравохідного отвору діафрагми; гастроезофагеальна ре3
флюксна хвороба; відеолапароскопічні операції.

Abstract
Results of operative treatment of 168 patients, suffering hiatal hernia and gastroe3
sophageal reflux disease, in Clinic of Surgery and Endoscopy in 2007 — 2016 yrs, were
analyzed. The key causes for the operation success, performed for hiatal hernia; gas3
troesophageal reflux disease were considered: the surgeons' learning curve, choice of
method of fundoplication and cruroraphy, preoperative compliance of the patient to
antisecretory preparations, rate of postoperative morbidity, psychological state of the
patient, atypical symptoms, esophageal function and the reflux type present.
Standardization of intervention maintenance the good intervention maintenance the
good indexes of postonerative prognosis, including, the conversion rate — 0.6%, post3
operative morbidity — 3%, duration of postoperative stationary treatment — 3 days at
average.
Кeywords: hiatal hernia; gastroesophageal reflux disease; videolaparoscopic opera3
tion.

від досвіду хірурга, застосованого
методу, адекватності ведення паці
єнта після операції. Частота конвер
сії у відкритий доступ при лапаро
скопічному антирефлюксному втру
чанні становить 0,5 — 24%, проте, у
більшості великих клінічних цент
рів цей показник не перевищує 2,4%
[4].
Специфічні інтраопераційні ус
кладнення включають перфорацію
шлунка та стравоходу, пневмото

ракс, ушкодження блукаючого нерва
(n. vagus). Частота перфорації шлун
ка, залежно від методу і досвіду
хірурга, становить 1 — 4%, хоча деякі
автори відзначали її відсутність у
серіях з 50 пацієнтів. Найбільшу
(4%) частоту перфорації шлунка
спостерігали при повторній фун
доплікації. Інші автори, які вивчали
результати антирефлюксних лапа
роскопічних втручань, зокрема, то
ракоскопічних, повідомляли про
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більшу частоту перфорації шлунка і
стравоходу (6,7 — 9,1%). Тривалість
операції залежить від застосованого
методу і становить від 49 до 210 хв.
Крива навчання асоціюється з
поліпшенням показників тривалості
операції за збільшення частоти її ви
конання. Тривалість лікування паці
єнтів у стаціонарі після лапароско
пічного антирефлюксного втручан
ня 1 — 4 дні [5, 6].
Гнійно—септичні ускладнення
включають ранову інфекцію (часто
та виникнення 0,2 — 3,1%) і післяо
пераційну грижу (0,17 — 9%). Часто
та виконання повторних хірургіч
них втручань залежить від методу,
показань, тривалості спостережен
ня і становить від 0 до 15% [7].
До ключових чинників успіху
операцій з приводу ГЕРХ та ГСОД
належать: крива навчання хірургів,
вибір методу фундоплікації та кру
рорафії, передопераційна компла
єнтність хворого до антисекретор
них препаратів, післяопераційні ус
кладнення, психічний стан пацієнта,
атипові симптоми, функція страво
ходу, тип рефлюксу [6].
Мета дослідження: проаналізува
ти ключові чинники успіху відеола
пароскопічних операцій з приводу
ГЕРХ та ГСОД.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати опе
ративного лікування 168 пацієнтів з
приводу ГЕРХ та ГСОД у клініці хі
рургії та ендоскопії в період з 2007
по 2016 р. Чоловіків було 92, жінок
— 76. Вік пацієнтів від 24 до 77 років,
у середньому (49 ± 6,1) року. Аналізу
вали фактори успіху операцій,
інтра— та постопераційні усклад
нення.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оскільки вибір методу антире
фюксної операції оснований на ана
лізі анатомічних особливостей і до
свіді хірурга, цей підхід зазнав кри
тики у літературі через відсутність
стандартизації, на підставі чого
складно порівнювати прогностичні
показники. Відповідно до рекомен
дацій консенсусу Товариства амери

канських абдомінальних та ендо
скопічних хірургів (SAGES) [8], ми
застосовували такі етапи операції:
а) розкриття діафрагмально—стра
вохідної зв'язки зліва направо;
б) збереження печінкової гілки пе
реднього блукаючого стовбура;
в) виділення обох ніжок діафрагми;
г) мобілізацію не менше 3 см черев
ної частини стравоходу через його
отвір в діафрагмі; д) лігування ко
ротких судин дна шлунка з метою
створення манжети; е) задню круро
рафію з використанням шовного
матеріалу, що не розсмоктується; є)
створення манжети розміром 1,5 —
2 см, причому, найбільш дистальний
шов включав передню м'язову стінку
стравоходу; ж) встановлення калі
брувального зонда в момент форму
вання манжети. Така стандартизація
забезпечила хороші показники про
гнозу після операції, зокрема, часто
та конверсії становила 0,6%, післяо
пераційних ускладнень — 3%, три
валість лікування хворих у стаціо
нарі після операції у середньому 3
дні.
Параметри кривої навчання:
відеолапароскопічні антирефлюкс
ні втручання виконували досвідчені
хірурги у складі однієї операційної
бригади. Встановлено, що частота
операційних невдач, ускладнень,
повторних операцій, тривалість лі
кування хворого в клініці були до
стовірно більші у менш досвідчених
хірургів. З метою мінімізації усклад
нень хірург виконував під зовнішнім
наглядом перші 15 антирефлюкс
них лапароскопічних втручань. Ра
зом з тим, хороших результатів мо
лоді хірурги досягали після відпо
відного стажування з відеолапаро
скопічної хірургії за рубежем.
У 122 (72,6 %) хворих виконано
відеолапароскопічну задню круро
рафію і фундоплікацію за Ніссеном,
в 11 (6,6%) — фундоплікацію за Тупе,
у 35 (20,8%) — власну модифікацію
операції (пат. України 59772). ГСОД
діагностована у 155 (92,3%) хворих.
За результатами наших досліджень,
часткова фундоплікація пов'язана з
меншою частотою виникнення дис
фагії після операції, виконання по
вторних втручань, меншою ефек
тивністю щодо контролю ГЕРХ у
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порівнянні з повною фундоплікаці
єю через 5 років після операції. До
стовірно більша частота дисфагії,
здуття живота, метеоризму відзначе
на після повної фундоплікації, ніж
після часткової.
У пацієнтів, які ретельно дотри
мували режиму фармакотерапії з ви
користанням інгібіторів протонної
помпи перед втручанням з приводу
ГЕРХ, був достовірно вищий індекс
якості життя у порівнянні з тими, які
були некомплаєнтними до лікуван
ня перед операцією. У хворих віком
старше 65 років результат лікування
був відмінний у 90% спостережень у
порівнянні з молодими. Вік до
стовірно не впливав на наслідки ан
тирефлюксної операції, крім тен
денції до більш тривалого лікування
у стаціонарі після операції (у серед
ньому 5 днів).
З інтраопераційних ускладнень
ушкодження селезінки з кровотечею
виявлене у 4 (2,38%) пацієнтів; після
операції пневмоторакс виник у 5
(2,98%) хворих. Раптове підвищення
внутрішньочеревного тиску в ран
ньому післяопераційному періоді
може спричинити анатомічну недо
статність при фундоплікації. Зригу
вання, блювання в ранньому післяо
пераційному періоді також сприя
ють анатомічній недостатності і є
підставою для хірургічної корекції
[9]. ГСОД розміром понад 5 см під
час першої операції є предиктором
анатомічної недостатності. Мігра
цію антирефлюсної манжети, після
операційних гнійно—септичних чи
тромбоемболічних ускладнень не
спостерігали.
Частота дисфагії і вираженого
здуття живота після операції була
достовірно більша у пацієнтів за на
явності депресії у порівнянні з та
кою у контрольній групі. Помірна
дисфагія виявлена у 6 (3,57%) хво
рих через 1 міс після операції, в 1
(0,59%) — через 12 міс. За часткової
фундоплікації у хворих при депресії
прогноз кращий, ніж за фундоплі
кації 360° внаслідок меншої частоти
дисфагії і метеоризму після операції.
У пацієнтів за атипових симп
томів ГЕРХ (біль у грудях, бронхіаль
на астма, хронічний кашель, хрип
лість голосу, середній отит, втрата
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зубної емалі, рецидивуюча пнев
монія, хронічний бронхіт) результа
ти фундоплікації гірші, ніж за типо
вих клінічних проявів.
У пацієнтів при рефлюксі у поло
женні тіла стоячи поведінка, асоці
йована з цим станом, включаючи ае
рофагію, регургітацію, диспепсію,
була більш дезадаптованою, ніж у
хворих за типового рефлюксу у по
ложенні лежачи. Відеолапароско
пічна фундоплікація за Ніссеном
ефективна незалежно від типу реф
люксу.

ВИСНОВКИ
1. Здійснення повної фундоплі
кації забезпечує кращий контроль
ГЕРХ, ніж часткової, через 5 років
після операції. Достовірно меншу
частоту дисфагії, здуття живота, ме
теоризму спостерігали за часткової
фундоплікації, ніж за повної.
2. З метою мінімізації ускладнень
хірург має виконувати під зовнішнім
наглядом перші 15 антирефлюкс
них лапароскопічних втручань.
3. Слід уникати зригування, блю
вання в ранньому післяопераційно

му періоді, що спричиняє анатоміч
ну недостатність і є підставою для
хірургічної корекції.
4. Відеолапароскопічне антиреф
люксне втручання ефективне у від
новленні механічного бар'єру реф
люксу, воно безпечне, сприяє поліп
шенню якості життя пацієнтів.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ З ПРИВОДУ АТИПОВИХ ФОРМ ГОСТРОГО
АПЕНДИЦИТУ
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PECULIARITIES OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT
OF PATIENTS, SUFFERING ATYPICAL FORMS
OF AN ACUTE APPENDICITIS
І. V. Коlosovych, B. G. Bezrodnyi, К. О. Chykolovets, А. І. Коlosovych
Bogomolets National Medical University, Kyiv
острий апендицит (ГА) —
найбільш поширене гостре
хірургічне захворювання ор
ганів черевної порожнини,
що потребує невідкладного опера
тивного лікування [1]. Особливості
клінічного перебігу атипових форм
ГА сьогодні широко обговорюються,
дослідники наголошують на необ
хідності проведення диференційної
діагностики з різними гострими та
хронічним процесами, що виника
ють в черевній порожнині [2]. Про
складності діагностики атипового
ГА свідчать як значна частота не
обґрунтованого виконання опера
тивних втручань, що становить 20 —
39% [3], так і висока частота післяо
пераційних ускладнень (20 — 40%)
[4] у зв'язку з несвоєчасним звернен
ням хворих по медичну допомогу, їх
тривалим обстеженням у стаціонарі
[4]. При цьому частота виконання
апендектомії за відсутності гісто
логічно підтвердженого запалення у
ЧВ становить 17 — 47% [5]. Діагнос
тичні помилки спричиняють і нема
лу летальність — 0,1 — 0,3% [6]. Час
тота діагностичних помилок при за
стосуванні сучасних інструменталь
них методів у хворих при припу
щенні про наявність ГА (УЗД, КТ, ла
пароцентез, лапароскопія) стано
вить 35,5% [7, 8]. Навіть під час здій
снення лапароцентезу не завжди
можливо візуально оцінити харак
тер вмісту черевної порожнини,
мікроскопічне дослідження рідини,
крім вивчення нативного препарату,
досить тривале. Немає експрес—ме
тодики, що дозволила б диференці

Г

Реферат
Проаналізовані результати діагностики та хірургічного лікування 852 хворих з при3
воду гострого апендициту (ГА) з атиповим перебігом. Ретроцекальне розташуван3
ня червоподібного відростка (ЧВ) відзначене у 61,2% спостережень, тазове — у
24,3%, медіальне — в 11,2%, підпечінкове — у 3,4%. Деструктивні форми атипо3
вого ГА діагностовані у 92,5% хворих, різні види перитоніту — у 77,7%. Удоскона3
лені та апробовані деякі діагностичні (ректальна термометрія, тест з етанолом) та
оперативні методи при деструктивних формах ГА, ускладненого тифлітом (у тому
числі лапароскопічних), запропонований діагностично—лікувальний алгоритм, що
дозволив оптимізувати лікувальну тактику та зменшити частоту ускладнень у ран3
ньому післяопераційному періоді з 9,9 до 3,5% (р<0,001).
Ключові слова: гострий апендицит; атиповий перебіг; тифліт; перитоніт; діагно3
стика; хірургічне лікування.

Abstract
Results of diagnosis and surgical treatment of 852 patients, suffering an acute appen3
dicitis (AA) with atypical course, were analyzed. Retrocecal localization of appendix was
noted in 61.2% of observations, a pelvic one — in 24.3%, medial — in 11.2%, and sub3
hepatic — in 3.4%. Destructive forms of atypical AA were diagnosed in 92.5% patients,
and various kinds of peritonitis — in 77.7%. Some diagnostic (rectal thermometry, test
with ethanol) and operative methods (including laparoscopic) in destructive forms of
AA, complicated by typhlitis, were improved and tested. Diagnostic—treatment algo3
rithm, permitting to optimize tactic of treatment and to reduce the early postoperative
complications rate from 9.9 tо 3.5% (р<0.001), was proposed.
Кeywords: acute appendicitis; аtypical course; typhlitis; peritonitis; diagnosis; surgical
treatment.

ювати ексудат від трансудату. За не
своєчасно діагностованого ГА вна
слідок деструкції ЧВ запальний про
цес поширюється на навколишні
анатомічні структури (сліпа кишка,
очеревина, судини). Це може спри
чинити тяжкі гнійно—септичні ус
кладнення (перитоніт, абсцес, флег
мону сліпої кишки, пілефлебіт то
що). Виконання стандартної апен
дектомії в умовах інфільтрації сліпої
кишки може бути небезпечним че
рез загрозу виникнення неспро
можності швів з утворенням кишко
вої нориці, що потребує тривалого
лікування хворого у стаціонарі [9].
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Доцільність застосування лапаро
скопічної техніки при деструктив
них формах ГА на тлі гнійно—за
пальних ускладнень обговорюється
[10].
Отже, актуальний пошук нових
та вдосконалення існуючих методів
діагностики й хірургічного лікуван
ня хворих з приводу атипових форм
ГА.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У клініці в період з 2006 по 2015
р. лікували 3370 хворих з приводу
ГА. Атипові форми ГА виявлені у 852
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(25,3%) хворих, в тому числі ретро
цекальне розташування ЧВ — у
61,2%, тазове — у 24,3%, медіальне —
в 11,2%, підпечінкове — у 3,4%. За
лежно від обраної діагностичної та
лікувальної тактики хворі розподі
лені на дві групи. У 423 хворих (кон
трольна група), оперованих у 2006
— 2009 рр. (І період спостереження)
з приводу ГА, застосовували стан
дартні підходи до діагностики та
лікування; у 429 пацієнтів (основна
група) застосовували вдосконалені
діагностичні й лікувальні методи (ІІ
період спостереження, 2010 — 2015
рр.). Чоловіків було 324 (38,03%),
жінок — 528 (61,97%). Вік хворих від
21 до 85 років, у середньому (37,2 ±
1,2) року. Більшість хворих обох
груп були працездатного віку (від
повідно 90,7 та 91,02%). Групи зі
ставні за віком, статтю хворих.
Деструктивні форми атипового
ГА діагностовані у 92,5% хворих. У
662 (77,7%) хворих виявлені різні
види перитоніту. Значна частина

пацієнтів обох груп (37,1 і 36,1%)
госпіталізовані через 1 добу від по
чатку захворювання. Супутні захво
рювання діагностовані у 274 (32,2%)
пацієнтів.
При припущенні про наявність
атипового ГА ретельно аналізували
скарги, анамнез захворювання, за
стосовували фізичні, лабораторні, за
необхідності — інструментальні ме
тоди дослідження. При припущенні
про тазове розташування ЧВ визна
чали температуру різних ділянок
прямої кишки на глибині 10 см з ви
користанням портативного цифро
вого високотемпературного воло
гостійкого термометра (пат. Украї
ни 85318). За умови тазового розта
шування запально—зміненого ЧВ
температурна реакція (вище 37,6 °С)
локальна, саме у місці контакту пря
мої кишки з ЧВ. Підвищення темпе
ратури на кількох ділянках прямої
кишки за відсутності клінічних оз
нак гострого перитоніту свідчить
про наявність гострого гастроенте

роколіту або запалення придатків
матки у жінок.
При виявленні вільної рідини в
черевній порожнині з використан
ням одного з доступних інструмен
тальних методів її забирали, прово
дити візуальну оцінку. У складних
для клінічної діагностики ситуаціях
застосовували тест з етанолом: до
досліджуваної рідини додавали 50%
розчин етанолу, за наявності ексуда
ту відбувалася полімеризація фібрин
—мономеру з утворенням гелю (пат.
України 84299). Статистична оброб
ка даних проведена з використан
ням апарата Microsoft Office Excel
2007, пакета Statistica 8.0 (Statsoft
Inc., США) та MedCalc 9.5.4
(MedCalcSoftware, Бельгія).
Всі хворі оперовані. Оскільки у ІІ
періоді спостереження у діагностиці
атипового ГА широко використову
вали лапароскопію, за підтверджен
ня діагнозу її завершували лапаро
скопічною апендектомією — у 171
(39,9%) хворого. В умовах вираженої

Припущення про атиповий ГА

Скарги
Анамнез хвороби
Фізичні методи
Лабораторні дані

Діагноз ГА
сумнівний

Ректальна термометрія

+

Інструментальні дослідження

УЗД КТ

Вільна рідина

Прямі УЗД3ознаки ГА

Пункція
або аспірація

Діагноз ГА
не викликає
сумніву

Гній

Лапароскопія

Відсутність ознак

Ознаки ГА

Прозора рідина

Тест з етанолом

+

3

Додаткове обстеження.
Консультації
суміжних спеціалістів

Оперативне втручання

Діагностично3лікувальний алгоритм при припущенні про наявність ГА з атиповим перебігом.
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деструкції ЧВ, коли запальний про
цес поширювався на сліпу кишку, та
за неможливості здійснити стан
дартне укриття кукси ЧВ власними
тканинами, використовували вдос
коналені методи апендектомії, пе
ритонізацію кукси ЧВ здійснювали з
застосуванням клейової пластини
(пат. України 84301), а при лапаро
скопічному втручанні — з викорис
танням евертованого клаптя очере
вини (пат. України 88052).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При припущенні про наявність
ГА з атиповим перебігом застосову
вали розроблений діагностично—
лікувальний алгоритм (див. схему).
За сумнівних клінічних проявів ГА
застосовували інструментальні ме
тоди дослідження. Позитивні ре
зультати ректальної термометрії та
тесту з етанолом були показанням
до виконання невідкладного опера
тивного втручання. Застосування
діагностично—лікувального алго
ритму за атипового перебігу ГА дало
можливість збільшення частоти ви
конання втручання з приводу недес
труктивних його форм. Структура
морфологічних форм ГА з атиповим
перебігом наведена у табл. 1.

Також відзначено тенденцію до
зменшення кількості хворих з ганг
ренозними формами ГА, проте, їх
значна кількість в обох групах та
відсутність достовірної різниці час
тоти їх виявлення свідчать про на
явність інших чинників, крім атипо
вого розташування ЧВ, що вплива
ють на ці показники, це, насамперед,
вік пацієнтів та їх пізнє звернення
по медичну допомогу.
Аналізуючи результати лікування
хворих з приводу ГА з атиповим пе
ребігом, слід відзначити, що у І пері
оді спостереження частота розбіж
ностей клінічного та морфологіч
ного діагнозу становила 18,2%, у ІІ
періоді — 4,9% (р<0,001), причому, у
ІІ періоді взагалі не спостерігали
хронічних форм ГА (у І періоді —
1,3%), а частота виявлення підгост
рих форм захворювання зменшила
ся з 12,96 до 1,9% (р<0,001). Застосу
вання вдосконаленого способу рек
тальної термометрії при припу
щенні про тазове розташування ЧВ
(чутливість методики 93,1%, спе
цифічність — 82,8%) дозволило
зменшити частоту виникнення ганг
ренозного ГА з 33,3 до 15,2% (р<
0,01) внаслідок суттєвого зменшен
ня тривалості додаткового обсте
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ження хворих — на (1,4 ± 0,3) доби,
частоту виникнення періапендику
лярних абсцесів — з 38,9 до 18,9%
(р<0,01). Висока діагностична цін
ність тесту з етанолом (чутливість —
95,8%, специфічність — 83,3%) доз
волила виключити невідкладні пока
зання до оперативного лікування
(тобто, уникнути виконання не
обґрунтованої апендектомії) у 21,2%
пацієнтів, у яких під час подальшого
динамічного спостереження та до
даткового обстеження виявлені інші
захворювання органів черевної по
рожнини, що потребували консер
вативного лікування (мезаденіт, ток
сикоінфекція, хронічні гінекологіч
ні захворювання тощо).
У ранньому післяопераційному
періоді ускладнення виникли у 57
(6,7%) хворих, у тому числі в ос
новній групі — у 15 (3,5%), у кон
трольній групі — у 42 (9,9%) (р<
0,001) (табл. 2).
Аналізуючи структуру післяопе
раційних ускладнень, ми встанови
ли, що за атипового перебігу ГА час
тота післяопераційних гнійних ус
кладнень не має чіткої залежності
від ступеня деструкції ЧВ, як це спо
стерігають за типового ГА. Частота
післяопераційних ускладнень за ка
тарального ГА у хворих контрольної
групи становила 19,05%, флегмоноз
ного — 6,9%, гангренозного —
27,03%; у хворих основної групи —
відповідно 4,7, 5,9 і 26,8%. Так, після
операційний перитоніт у пацієнтів
контрольної групи пов'язаний з
прогресуванням гострого ураження
придатків матки (первинно хворі
оперовані з приводу катарального
ГА). Хворі повторно оперовані, усу
нуто причину перитоніту, здійснено
інтубацію тонкого кишечнику, ла
важ та дренування черевної порож
нини.
Повторно оперовані 8 (0,9%)
хворих з приводу ГА з атиповим пе
ребігом, в тому числі 1 (0,2%) основ
ної групи з застосуванням лапаро
скопічного доступу, 7 (1,7%) хворим
контрольної групи здійснено рела
паротомію. Всі пацієнти живі.

ВИСНОВКИ
1. За атипового розташування ЧВ
переважала його ретроцекальна ло
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калізація. У таких хворих відзначені
деструктивні форми ГА (у 92,5%), що
ускладнюються різними формами
перитоніту (у 77,7%).
2. Впровадження запропонова
ного діагностично—лікувального
алгоритму у хворих на ГА з атипо
вим перебігом дозволило зменшити
частоту розбіжностей клінічного та
морфологічного діагнозу з 18,2 до
4,9% (р<0,001). У хворих основної
групи не спостерігали хронічні
форми ГА (у контрольній — 1,3%);
частота виявлення підгострих форм
ГА зменшилася з 12,96 до 1,9%
(р<0,001).

3. Використання вдосконаленого
способу ректальної термометрії при
припущенні про наявність ГА за та
зової локалізації ЧВ (чутливість —
93,1%, специфічність — 82,8%) доз
волило зменшити частоту виник
нення гангренозних форм з 33,3 до
15,2% (р<0,01) внаслідок суттєвого
зменшення тривалості додаткового
обстеження хворих на (1,4 ± 0,3) до
би, частоти утворення періапенди
кулярного абсцесу — з 38,9 до 18,9%
(р<0,01).
4. Застосування запропоновано
го способу діагностики перитоніту в
складних для клінічної верифікації
ситуаціях дозволило уникнути вико

нання необґрунтованої апендек
томії у 21,2% пацієнтів, у яких під час
подальшого динамічного спостере
ження діагностовані інші захворю
вання органів черевної порожнини,
які потребували консервативного
лікування.
5. Впровадження удосконалених
технологій діагностики та виконан
ня оперативних втручань, зокрема,
лапароскопічних, з приводу дест
руктивного ГА, ускладненого тифлі
том, дозволило зменшити частоту
ускладнень у ранньому післяопе
раційному періоді з 9,9 до 3,5%
(р<0,001).
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХОЛАНГИТА
ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
НА БОЛЬШОМ СОСОЧКЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
А. И. Ткаченко, Е. И. Шаповалова, Б. В. Евсиков, Р. П. Ромак, И. В. Руденко
Одесский национальный медицинский университет,
Одесская областная клиническая больница

THE RISK OF CHOLANGITIS OCCURRENCE
AFTER ENDOSCOPIC INTERVENTIONS ON PAPILLA MAGNA
OF DUODENUM
А. I. Тkachenko, Е. I. Shapovalova, B. V. Yevsikov, R. P. Romak, I. V. Rudenko
Оdessa National Medical University,
Оdessa Regional Clinical Hospital
стрый холангит является
опасной для жизни инфек
цией желчевыводящих пу
тей, возникает у 2 — 20%
больных после выполнения эндо
скопических вмешательств на БСДК.
Без хирургического вмешательства
по поводу острого гнойного холан
гита все больные умирают. После
операционная летальность, по дан
ным литературы, составляет от 13 до
60% [1 — 3].
При анализе результатов лече
ния больных, которым произведены
транспапиллярные оперативные
вмешательства, установлено, что
риск возникновения острого холан
гита сопоставим с таковым по дан
ным исследователей клиник Украи
ны, Европы и США [2, 4 — 7].
После полной ЭПСТ нарушается
функция сфинктерного аппарата
БСДК, что обусловливает рефлюкс
содержимого двенадцатиперстной
кишки (ДПК) и инфицирование
желчевыводящих путей. Также при
травматических манипуляциях на
БСДК возникает его стеноз или
стриктура, что обусловливает обст
рукцию билиарной системы, нару
шение оттока желчи в ДПК. Билиар
ный стаз способствует размноже
нию микроорганизмов, повышению
интрабилиарного давления, возник
новению холангиовенозного реф
люкса и бактериемии [2, 3, 8].
Стремление сохранить целост
ность сфинктерного аппарата БСДК
способствовало более широкому

О

Реферат
Проанализированы результаты лечения 72 больных по поводу холедохолитиаза с
использованием транспапиллярных эндоскопических вмешательств. У пациентов
первой группы выполняли полную эндоскопическую папиллосфинктеротомию
(ЭПСТ), второй группы — частичную эндоскопическую папиллосфинктеротомию в
сочетании с баллонной дилатацией большого сосочка двенадцатиперстной киш3
ки (БСДК). Сравнивали частоту возникновения в группах как ранних, так и поздних
осложнений.
Ключевые слова: холедохолитиаз; эндоскопические вмешательства; холангит;
баллонная дилатация; большой сосочек двенадцатиперстной кишки.

Abstract
Results of treatment of 72 patients, suffering choledocholithiasis, using transpapillary
endoscopic interventions, were analyzed. In patients of the first group a complete
endoscopic papillosphincterotomy was performed, and in the second group — a partial
endoscopic papillosphincterotomy in combination with balloon dilatation of duodenal
papilla magna. The rate of occurrence of late and immediate complications in the
groups was compared.
Кeywords: choledocholithiasis; endoscopic interventions; cholangitis; balloon dilata3
tion; duodenal papilla magna.

использованию баллонной дилата
ции при вмешательствах у больных
по поводу холедохолитиаза [4, 9].
Однако в настоящее время не оп
ределены показания к осуществле
нию и параметры баллонной дила
тации.
Целью
исследования
было
уменьшение риска возникновения
послеоперационного
холангита
при осуществлении баллонной ди
латации у больных по поводу холе
дохолитиаза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 2008 по 2016 г. на базе
Одесской областной клинической
больницы проведено сравнитель
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ное исследование результатов эндо
скопических вмешательств по пово
ду холедохолитиаза у 72 пациентов.
Возраст больных от 38 до 76 лет, в
среднем (54 ± 5,2) года. Женщин бы
ло 53 (73,6%), мужчин — 19 (26,4%).
В неотложном поряде госпитализи
рованы 30 (41,6%) больных с при
ступом острого калькулезного холе
цистита, остальные — госпитализи
рованы в плановом порядке по по
воду хронического калькулезного
холецистита. Желтуха с повышени
ем уровня общего билирубина в
крови до 60 — 280 мкмоль/л отмече
на у 29 (40,3%) больных, обусловле
на миграцией конкрементов из
желчного пузыря в общий желчный
проток (ОЖП) с последующей обту
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рацией его просвета. В момент гос
питализации у 17 больных состоя
ние тяжелое и крайне тяжелое в свя
зи с возникновением гнойного хо
лангита, у 42 — выявлены признаки
постхолецистэктомического синд
рома, у 8 — острого билиарного
панкреатита с повышением актив
ности амилазы в крови от 124 до 256
г/(ч × л).
По данным УЗИ, КТ и МРТ рас
ширение ОЖП до 12 — 20 мм выяв
лено у 37 (51,4%) больных, ОЖП не
расширен у 35 (48,6%).
Все больные оперированы с ис
пользованием эндоскопического
метода.
У 42 (58,3%) больных (І группа)
произведена полная ЭПСТ, заверше
на экстракцией конкрементов с по
мощью корзинки Дормиа.
У 30 (41,6%) больных (ІІ группа)
частичная ЭПСТ дополнена баллон
ной дилатацией БСДК с последую
щей экстракцией конкрементов.
Баллонную дилатацию проводи
ли с помощью баллонного дилата
тора фирмы Endo—Flex (Германия),
размер рабочей части 30 × 10 мм,
диаметр 7 F, давление 6 атм. Продол
жительность постепенного увеличе
ния объема баллонного дилататора
10 мин. Баллонный дилататор про
водили по проводнику вглубь по
ОЖП за конкременты, баллон разду
вали и осуществляли его тракцию в
ДПК с извлечением конкрементов.
Для сохранения сфинктерного
аппарата БСДК в клинике баллон
ную дилатацию проводили на фоне
введения М—холиноблокатора [10].
Метод предусматривает расслабле
ние сфинктера БСДК и его дилата
цию, уменьшение риска разрыва
БСДК и вероятности возникновения
тяжелого панкреатита [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлена высокая эффектив
ность извлечения конкрементов из
желчных протоков в обеих группах.
Полная ЭПСТ с удалением кон
крементов за один сеанс выполнена
у 27 пациентов первой группы. У 15
пациентов одномоментно удалить
конкременты не удалось из—за воз
никновения осложнений, наличия
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множественных крупных конкре
ментов. У них выполнены повтор
ные сеансы ЭПСТ с экстракцией
конкрементов, у 5 пациентов они
оказались неэффективными, произ
ведена повторная литоэкстракция
(до 3 сеансов).
Одномоментное удаление кон
крементов при комбинированной
частичной ЭПСТ с баллонной дила
тацией удалось выполнить у 26 па
циентов ІІ группы. У 4 пациентов
сразу удалить конкременты не уда
лось из—за возникновения ослож
нений. У них осуществлена повтор
ная литотрипсия с использованием
специальных корзинок. У одного
больного возникла необходимость
выполнения повторной ЭПСТ для
дополнительного
расширения
сфинктера БСДК. Введение нитра
тов перед выполнением баллонной
дилатации предотвращало разрыв
сфинктера БСДК [5].
Острый панкреатит после опера
ции возник у 20 (27,7%) больных, в
том числе у 9 (12,5%) — І группы, у
11 (15,2%) — ІІ группы. У пациентов
отмечены выраженный болевой
синдром, повышение активности
амилазы в крови и моче. Проведе
ние консервативной терапии позво
лило у всех пациентов устранить
воспалительный процесс в поджелу
дочной железе без специального
хирургического вмешательства. По
слеоперационный панкреатит у
этих больных устранен через 5 — 8
сут, что подтверждено результатами
контрольных биохимических ис
следований крови и УЗИ.
Тяжелым осложнением после
вмешательств на БСДК является хо
лангит. Изучена динамика количест
ва лейкоцитов в крови и лейкоци
тарной формулы, уровня общего
билирубина в крови в обеих груп
пах. У 4 (9,5%) пациентов І группы и
у 3 (10%) — ІІ группы отмечен выра
женный лейкоцитоз, палочкоядер
ный сдвиг лейкоцитарной форму
лы, клинические проявления холан
гита — озноб, повышение темпера
туры тела. Частота и продолжитель
ность приступов холангита со вре
менем уменьшались. Пациентам І
группы проведена комплексная ин
фузионная терапия, назначали ан

тибиотики широкого спектра дей
ствия. У пациентов ІІ группы анти
биотики применяли внутрь.
Пациентам ІІ группы перед вы
пиской проводили контрольную ду
оденоскопию, по данным которой
сужение интрапанкреатической ча
сти ОЖП не выявлено, диаметр
сфинктера БСДК составлял 3 — 5 мм,
грубые внешние изменения зоны
БСДК после его баллонной дилата
ции отсутствовали.
Продолжительность
лечения
больных І группы в стационаре со
ставила в среднем (7 ± 2,9) дня, ІІ
группы — (7,1 ± 2,2) дня.
Проанализированы результаты
лечения пациентов обеих групп в
сроки от 1 до 24 мес, в среднем 18
мес.
Пациентам проведено обследо
вание: УЗИ печени, желчных прото
ков, гастродуоденофиброскопия,
биохимический анализ крови (уро
вень билирубина, активность транс
аминазы, щелочной фосфатазы,
амилазы). При предположении о на
личии резидуальных конкрементов
проводили магниторезонансную
томографическую холангиографию
и ЭРХПГ.
Качество жизни пациентов оце
нивали с помощью опросника
Gastrointestinal Sуmptom Rating Scale
(GSRS) (см. таблицу).
Частота диспепсии, диареи и аб
доминальной боли была достоверно
меньше во ІІ группе, чем в І группе
по каждому показателю (p < 0,05).
Частота изжоги также уменьшилась
по сравнению с исходной, однако
различия недостоверны (p > 0,05).
При более детальном анализе
показателей рефлюксного, диарей
ного диспептического синдромов и
синдрома запора отмечены анало
гичные изменения: эти показатели
были достоверно меньше во ІІ груп
пе по сравнению с таковыми в І
группе.
При наблюдении в отдаленном
периоде (через 1 — 2 года после ле
чения) отмечена тенденция к боль
шей выраженности патологических
гастроэнтерологических синдро
мов в І группе, что обусловлено
большей частотой рецидивов забо
левания.

Клінічна хірургія. — 2016. — № 12

22
Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòîâ ïî îïðîñíèêó GSRS.
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ, áàëëîâ (x ± m) â ãðóïïàõ â ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ìåñ
6
12
I
II
I
II
I

Ïîêàçàòåëü

24
II

Àáäîìèíàëüíàÿ áîëü (ÀÐ)
10,4 ± 2,6
3,1 ± 2,4
9,7 ± 2,4
2,9 ± 2*
8,9 ± 2,6
2,7 ± 1,6*
Ñèíäðîì ãàñòðîýçîôàãåàëüíîãî ðåôëþêñà (RS)
11,7 ± 3,9
3,4 ± 0,6 *
10,8 ± 3,4
3,4 ± 0,5 *
9,6 ± 4,1
3,3 ± 0,5
Äèàðåéíûé ñèíäðîì (DS)
10,5 ± 4,2
4,3 ± 1,3
9,4 ± 3,4
4,1 ± 1,0
8,9 ± 4,1
4,2 ± 1,1
Äèñïåïòè÷åñêèé ñèíäðîì (IS)
8,8 ± 5,5
5,5 ± 1,8
8,9 ± 5,1
5,4 ± 1,5
8,2 ± 4,7
5,3 ± 1,5
Êîíñòèïàöèîííûé ñèíäðîì (CS)
7,3 ± 4,5
3,7 ± 0,6
6,8 ± 4,5
3,6 ± 0,7
6,1 ± 3,9
3,5 ± 0,7
Ïðèìå÷àíèå.
* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè â ² ãðóïïå (ð<0,05); ÷åì ìåíüøå ïîêàçàòåëü, òåì
ëó÷øå êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîâ.

Таким
образом,
нарушение
сфинктерного аппарата БСДК при
выполнении полной ЭПСТ обуслов
ливало возникновение рефлюкс—
холангита, что сопровождалось па
тологическими гастроэнтерологи
ческими синдромами в отдаленном
периоде.
При выполении сфинктеросо
храняющих оперативных вмеша
тельств на БСДК (дозированная
ЭПСТ, дополненная баллонной ди
латацией) возможна высокая эф
фективность извлечения конкре
ментов из желчных протоков, что

уменьшало частоту послеопераци
онных осложнений, продолжитель
ность лечения больных в стациона
ре, а сохранение сфинктера БСДК
способствовало улучшению отда
ленных результатов лечения.

ВЫВОДЫ
1. Эндоскопические оператив
ные вмешательства на БСДК при хо
ледохолитиазе расширяют возмож
ности лечения пациентов по поводу
осложненной желчнокаменной бо
лезни.

2. Папиллосохраняющие опера
ции в сочетании с баллонной дила
тацией позволяют с меньшей часто
той осложнений эффективно про
водить экстракцию конкрементов
из желчных протоков.
3. Применение дозированной
ЭПСТ с баллонной дилатацией поз
воляет сохранить функцию БСДК,
улучшить качество жизни пациен
тов.
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ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ ЯК ПРЕДИКТОРИ НЕОБХІДНОСТІ
ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОКСИДАНТНОГО СТРЕСУ ПРИ ГОСТРОМУ
ПАНКРЕАТИТІ
О. В. Столярчук, О. В. Сергійчук, Н. В. Титаренко, О. Л. Сергійчук
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

DIAGNOSTIC MARKERS AS PREDICTORS OF NECESSITY
FOR THE OPERATIVE INTERVENTIONS PERFORMANCE
IN PATIENTS FOR CORRECTION OF OXIDATIVE STRESS
IN AN ACUTE PANCREATITIS
О. V. Stolyarchuk, О. V. Sergiychuk, N. V. Тytarenko, О. L. Sergiychuk
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Рyrogov
острий панкреатит (ГП) на
лежить до найбільш тяжких
хірургічних захворювань ор
ганів черевної порожнини з
високою летальністю.
В Україні захворюваність на ГП,
за даними літератури, становить 5,2
— 6,9 на 10 тис. населення [1]. Ви
никнення інфекційних ускладнень
ГП зумовлює необхідність виконан
ня оперативних втручань в стадії
секвестрації в септичних умовах.
Крім того, гнійно—септичні усклад
нення істотно підвищують ризик ле
тального наслідку
Загальна летальність при ГП ста
новить 4 — 15%, при некротичному
ГП (НГП) — від 15 до 60%, залежно
від наявності та характеру усклад
нень, післяопераційна летальність
— 70% [2, 3].
Виникнення ГП супроводжується
збільшенням інтенсивності пере
кисного окиснення ліпідів та білків
внаслідок утворення в них активних
форм кисню [4].
Підвищення рівня активних
форм кисню, активація перекисного
окиснення ліпідів і білків супровод
жуються виснаженням запасів ендо
генних антиоксидантів. Ці зміни ко
релюють з тяжкістю стану хворого
[5] і зміною активності ферментів
системи антиоксидантного захисту
— ГПО та ГР [6].
Клінічний поліморфізм ГП та ре
акція на консервативне лікування
потребують визначення персон
іфікованих критеріїв прогнозування

Г
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Реферат
У дослідження включені 70 хворих, яких лікували з приводу некротичного гострого
панкреатиту (ГП). Досліджений стан оксидантної системи у хворих на 7—му добу
з моменту виникнення ГП. Підвищення концентрації у сироватці крові малонового
діальдегіду (МДА) понад 3,68 мкмоль/л, зменшення активності глутатіонперокси3
дази (ГПО) нижче 8,49 мкмоль НАДФН2 год/мг білка та глутатіонредуктази (ГР)
нижче 5,18 мкмоль НАДФН2 год/мг білка до 7—ї доби лікування ГП асоціювалося з
підвищенням ризику інфікування підшлункової залози (ПЗ), що потребувало вико3
нання оперативного втручання.
Ключові слова: гострий панкреатит; оперативне втручання; оксидантний стрес.

Abstract
In the investigation 70 patients were included, treated for necrotic acute pancreatitis.
On the 7th day from an acute pancreatitis occurrence a state of oxidative system was
studied in the patients. Raising of the blood serum concentration of malonic dialdehyde
higher than 3.68 mcmol/l, reduction of the glutationperoxidase activity lower than 8.49
mcmol NADFН2 h/mg protein and glutationreductase — lower than 5.18 mcmol
NADFН2 h/mg of protein before 7 days of treatment of an acute pancreatitis was
accompanied by raising of the pancreas infectioning risk, what have had demanded the
operative intervention performance.
Кeywords: acute pancreatitis; оperative intervention; оxidative stress.

необхідності виконання оператив
них втручань у хворих. Встановлено
доцільність визначення маркерів
оксидантного стресу (ОС) як крите
ріїв тяжкості поліорганної недостат
ності (ПОН) та синдрому системної
запальної відповіді (ССЗВ) у невід
кладній панкреатології. Питання по
шуку маркерів активності ОС, як на
початку захворювання, так і під час
його лікування не вирішені.
Мета дослідження: вивчити па
тогномонічність та клінічну зна
чущість визначення вмісту маркерів
ОС у сироватці крові для прогнозу
вання необхідності виконання опе
ративних втручань у хворих для йо
го корекції при ГП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 70 хворих (48 чоло
віків, 22 жінки) віком від 19 до 82 ро
ків, у середньому (46,1 ± 13,8) року,
госпіталізованих у відділення аб
домінальної хірургії Вінницької об
ласної клінічної лікарні ім. М. І. Пи
рогова у 2009 — 2011 рр. з приводу
НГП. Дослідження організоване за
положеннями Гельсінської Декла
рації (1983). Всі хворі дали поінфор
мовану згоду на участь у дослід
женні.
Хворі розподілені на 3 групи. У
26 хворих (1—ша група) антиокси
дантні зазначених препарати не за
стосовували; 23 хворим (2—га гру
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А

Б

В

RОС3крива вірогідності виконання оперативних втручань у хворих для корекції ОС залежно
від рівня МДА (А), активності ГПО (Б) та ГР (В) в крові.

па) впродовж ранньої фази ГП в
комплексі інтенсивної терапії з ме
тою модуляції ОС призначали сук
цинатвмісний препарат мексидол;
21 (3—тя група) — аскорбінову кис
лоту.
Групи репрезентативні за віком,
статтю хворих, оцінкою тяжкості
ССЗВ та оцінкою за шкалою
Marshall.
Активність ГПО та ГР визначали
за методом Кругликова (1976), су
пероксиддисмутази (СОД) — за Кос
тюком (1990), вміст МДА у сироватці

Òàáëèöÿ 1.

крові — за методикою Владимирова
та співавторів (1976), карбонільних
груп білків (БКГ) — за Шевчуком та
співавторами (пат. України 58110).
Статистична обробка даних про
ведена з використанням статистич
ного пакета SPSS 20 (©SPSS Inc.). Для
оцінки ефективності використання
показників ОС та активності анти
оксидантної системи плазми як кри
терій прогнозування необхідності
виконання оперативного втручання
у хворих будували та аналізували ха
рактеристичну криву (Receiver

Ïîêàçíèêè ÎÑ òà àêòèâíîñò³ àíòèîêñèäàíòíî¿ ñèñòåìè
ïëàçìè ó õâîðèõ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ó õâîðèõ (x ± m)
íåîïåðîâàíèõ
îïåðîâàíèõ
tst
(n=27)
(n=38)

Ïîêàçíèê

Ïðèì³òêà.

Òàáëèöÿ 2.

0,98 ± 0,3
3,55 ± 1,5
12,52 ± 4,55
6,12 ± 1,46
44,4 ± 13,01

5,232
1,45 ± 0,67*
3,892
4,63 ± 1,62*
-5,763
8,46 ± 3,39*
-3,176
5,24 ± 1,64*
5,518
55,83 ± 10,33*
* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêîþ ó õâîðèõ,
ÿêèì îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ íå âèêîíóâàëè ( p<0,01 - 0,001).

ÁÊÃ, ìêìîëü/ã á³ëêà
ÌÄÀ, ìêìîëü/ë
ÃÏÎ, ìêìîëü ÍÀÄÔÍ 2 ãîä/ìã á³ëêà
ÃÐ, ìêìîëü ÍÀÄÔÍ 2 ãîä/ìã á³ëêà
ÑÎÄ, %

Õàðàêòåðèñòèêè ROC -êðèâèõ ïîêàçíèê³â ÎÑ òà àêòèâíîñò³
àíòèîêñèäàíòíî¿ ñèñòåìè ïëàçìè äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ
íåîáõ³äíîñò³ âèêîíà ííÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ó õâîðèõ
äëÿ êîðåêö³¿ ÎÑ

Ïîêàçíèê

Ïëîùà (ÀUC)

p

95% äîâ³ð÷èé
³íòåðâàë

ÌÄÀ
ÃÏÎ
ÃÐ

0,632
0,601
0,636

0,017
0,049
0,007

0,528 - 0,735
0,504 - 0,697
0,540 - 0,732
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Operator Characteristic — ROC—
аналіз).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У перший тиждень захворюван
ня внаслідок прогресування ПОН
померли 5 (7,1%) хворих, у 55
(84,6%) — діагностоване інфікуван
ня ПЗ, з них у 22 (91,7%) — 1—ї гру
пи, 18 (78,3%) — 2—ї групи, 15
(83,3%) — 3—ї групи. В структурі ус
кладнень переважали панкреатоген
ний інфільтрат, абсцес ПЗ та/або
сальникової сумки, флегмона заоче
ревинного простору. У 4 (6,2%) хво
рих діагностована гостра псев
докіста ПЗ, у 7 (10,8%) — оментобур
сит. У 3 (5,2%) хворих (в тому числі 2
— 1—ї групи, 1 — 2—ї групи) після
операції виникла арозивна внут
рішньочеревна кровотеча, що по
требувало виконання невідкладної
релапаротомії. Після операції в різні
строки сформувалися нориці в 1
(4,2%) хворого 1—ї групи та в 1
(5,6%) — 3—ї групи.
Достовірні відмінності структури
інфекційних ускладнень в групах
порівняння не виявлені (р>0,05).
Оперативні втручання виконані
у 38 (69,1%) пацієнтів з гнійно—
інфекційними ускладненнями НГП
та клінічними проявами сепсису, в
тому числі у 1—й групі — у 17
(77,3%), у 2—й групі — у 12 (66,7%), в
3—й групі — у 9 (60%). Хірургічні
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втручання виконували у строки від
14—ї до 52—ї доби від початку за
хворювання, в тому числі у 1—й
групі — у середньому через (17,6 ±
9,1) доби, у 2—й групі — (20,3 ± 10,3)
доби, у 3—й групі — (19,1 ± 10,7) до
би.
У 31 (81,6%) пацієнтів виконані
відкриті порожнинні втручання, у 7
(18,4%) — мініінвазивні. Значущої
різниці за структурою оперативних
втручань в групах не було.
Для вирішення завдання дослід
ження виділені 2 групи хворих, у 38
— у стадії секвестрації виконані опе
ративні втручання з приводу інфіку
вання ПЗ, у 27 — їх не використову
вали. Проведений кореляційний
аналіз клініко—лабораторних да
них, зокрема, показників ОС, з огля
ду на проведення антиоксидантної
терапії.
Аналіз рівня у сироватці показ
ників ОС та активності антиокси
дантної системи плазми свідчив, що
достовірно більш високі значення
БКГ та МДА, та істотне пригнічення
активності глутатіонзалежної фер
ментної системи крові відзначали в
оперованих пацієнтів, ніж у тих,
яким оперативне втручання не ви
конували (табл. 1).
Визначення рівня МДА, актив
ності ГПО та ГР (див. рисунок) на
прикінці ранньої (ферментної) фа
зи ГП є досить чутливим і спе
цифічним методом прогнозування
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Ä³àãíîñòè÷íèé ïîð³ã, ÷óòëèâ³ñòü òà ñïåöèô³÷í³ñòü
ïîêàçíèê³â ÎÑ òà àêòèâíîñò³ àíòèîêñèäàíòíî¿ ñèñòåìè
ïëàçìè äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ â³ðîã³äíîñò³ âèêîíàííÿ
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ó õâîðèõ äëÿ êîðåêö³¿ ÎÑ

Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà cut off

×óòëèâ³ñòü,
%

Ñïåöèô³÷í³ñòü,
%

ÌÄÀ
ÃÏÎ
ÃÐ

Âèùå 3,68 ìêìîëü/ë
Íèæ÷å 8,49 ìêìîëü ÍÀÄÔÍ 2 ãîä/ìã á³ëêà
Íèæ÷å 5,18 ìêìîëü ÍÀÄÔÍ 2 ãîä/ìã á³ëêà

65,9
70,7
85,4

60,5
63,2
46,5

необхідності виконання оператив
ного втручання у хворих з приводу
інфекційних ускладнень в пізній
стадії (секвестрації) ГП (табл. 2).
В табл. 3 наведені обрані діагно
стичні рівні (точка відсічення —
cut—off) інтегральних показників
ОС та активності антиоксидантної
системи плазми з зазначенням від
повідних показників діагностичної
значущості. Діагностичний поріг
обраний відповідно до найбільш ак
туальних клінічних вимог. В нашому
дослідженні критерієм вибору по
рогу прийнятий рівень показників з
максимальною сумою чутливості та
специфічності.
Граничне значення (cut—off), за
якого реєстрували достовірне збіль
шення вірогідності виконання опе
ративних втручань у хворих для ко
рекції ОС, становило: для МДА 3,68
мкмоль/л і більше, ГПО — менше
8,49 мкмоль НАДФН2 год/мг білка і
менше, ГР — 5,18 мкмоль НАДФН2
год/мг білка і менше. Обчислені
прогностичні моделі мають помір

ний ступінь точності (AUC відпо
відно 0,632; 0,601 та 0,636), що вима
гає використання цих показників в
комплексі з іншими клініко—лабо
раторними даними.

ВИСНОВКИ
1. Дослідження рівня продукту
перекисного окиснення — МДА та
ферментів глутатіонзалежної систе
ми крові (ГПО, ГР) на 7—му добу з
моменту виникнення ГП може бути
використане для прогнозування не
обхідності виконання оперативного
втручання у хворих для корекції ОС.
2. Збільшення концентрації у си
роватці МДА понад 3,68 мкмоль/л,
зменшення активності ГПО нижче
8,49 мкмоль НАДФН2 год/мг білка та
ГР нижче 5,18 мкмоль НАДФН2
год/мг білка до 7—ї доби лікування
ГП асоціювалося з підвищенням ри
зику інфікування ПЗ, що потребува
ло виконання оперативного втру
чання — відповідно у 2,09; 2,16 і 3,31
разу.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ АНЕВРИЗМЫ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ
АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
А. Н. Беловол, Н. Ю. Осовская, Н. В. Кузьминова, И. И. Князькова
Харьковский национальный медицинский универсистет,
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова

INSTRUMENTAL CRITERIA OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF THE ASCENDING AORTA ANEURISM IN PATIENTS
OF DIFFERENT AGE
А. N. Belovol, N. Yu. Оsovskaya, N. V. Кuzminova, I. I. Кnyazkova
Kharkov National Medical University,
Vinnitsa National Medical University named after N. I. Pirogov
невризма восходящей час
ти аорты (АВЧА), особенно
ее начального отдела, воз
никает достаточно редко,
особенно у пациентов молодого
возраста. Однако, несмотря на ис
пользование программ скрининга,
широкое внедрение визуализирую
щих методов исследования и совер
шенствование лечения, АА является
одной из наиболее частых причин
внезапной сердечной смерти. Необ
ходимость своевременной диагнос
тики и раннего лечения АВЧА требу
ет изучения дополнительных фак
торов, ассоциированных с АА, кото
рые могут быть предикторами рас
слоения ее стенки, что позволит
оценить риск его появления, четко
определить тактику ведения паци
ентов и оценить необходимость вы
полнения раннего оперативного
вмешательства. Данные о причинах
формирования АА разноречивы. Ди
агностика АА, несмотря на внедре
ние новых визуализирующих мето
дов, достаточно сложна. По мнению
исследователей, правильный диа
гноз устанавливают не более чем у
50% больных. При жизни диагноз
расслоения аорты устанавливают
еще реже — у 33% больных [1]. По
данным клиники Мейо, в 2010 г. в
США этот показатель составил 2,8 —
3% [2].
Наиболее частой причиной воз
никновения АА у пациентов молодо
го возраста является синдром Мар
фана и марфаноподобный синдром
(недифференцированная
ДСТ).

А

Реферат
Критерии дифференциальной диагностики этиологического фактора аневризмы
аорты (АА), особенно у пациентов молодого возраста, недостаточно изучены.
Изучены особенности сердечно—сосудистого ремоделирования у пациентов
разного возраста, у которых диагностирована аневризма восходящей части аор3
ты (АВЧА) в целях поиска критериев дифференциальной диагностики этиологиче3
ского фактора аневризмы. Основным методом диагностики АВЧА была эхокарди3
ография. Установлено, что изменения показателей сердечно—сосудистого ремо3
делирования у больных обусловлены не только патологией сердца, но и их возра3
стом. Расширение луковицы аорты (ЛА) чаще обусловлено дисплазией соедини3
тельной ткани (ДСТ), расширение дистального отдела восходящей части аорты
(ВЧА) — преимущественно атеросклерозом или артериальной гипертензией (АГ).
Увеличение коэффициента ЛА ВЧА (диаметр ЛА/диаметр ВЧА) более 1,11 свиде3
тельствовало, как правило, о соединительнотканном происхождении АВЧА;
уменьшение коэффициента менее 0,88 — об атеросклеротическом и/или гипер3
тензивном генезе аневризмы.
Ключевые слова: аневризма восходящей части аорты; дисплазия соединитель3
ной ткани; ишемическая болезнь сердца; гипертоническая болезнь.

Abstract
Criteria of differential diagnosis for the aortal aneurysm etiological factor, especially in
patients of a young age, are studied insufficiently. Peculiarities of cardio—vascular
remodeling in patients of different age, in whom the ascending aorta aneurysm was
diagnosed, were studied with the objective to search for criteria of differential diagno3
sis of the aneurysm etiological factor. Echocardiography constitute the main method of
the ascending aorta aneurysm diagnosis. There was established, that changes in the
cardio—vascular remodeling indices in patients are caused not by cardiac pathology
only, but by their age as well. The aortal bulb dilation is frequently caused by dysplasia
of connective tissue and dilation of the ascending aorta distal part — predominantly by
atherosclerosis and arterial hypertension. Enhancement of the ascending aorta/aortal
bulb coefficient (aortal bulb diameter/ascending aorta diameter) more, than 1.11 have
had witnessed, as a rule, the connective tissue origin of the ascending aorta aneurysm;
the coefficient lowering down from 0.88 — about atherosclerotic and/or hypertensive
genesis of aneurysm.
Кeywords: аscending aorta aneurism; dysplasia of connective tissue; ischemic heart
disease; hypertonic disease.

Причиной АА при этом является де
генерация средней оболочки аорты,
так называемый "кистозный не
кроз". Распространенность синдро
ма Марфана составляет 1 на 5000,
что соответствует 6—9% всех на
блюдений АА. У 1% больных АВЧА
возникает на фоне двустворчатого
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клапана аорты (КА). У таких боль
ных риск возникновения АА в 9 раз
выше, чем у больных при нормаль
ном (трехстворчатом) КА [3].
В возникновении АА у пациентов
старшего возраста примерно в 50%
наблюдений ведущую роль играет
АГ. Факторами риска возникновения
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АА являются также гиперлипиде
мия/дислипидемия, сахарный диа
бет, курение. Так, при курении час
тота АА увеличивается на 15 — 20%
[4]. АГ, истончение стенки и расши
рение аорты — важнейшие факто
ры, обусловливающие повышение
напряжения в стенке, что способст
вует ее разрыву или расслоению.
В связи с "омоложением" и увели
чением частоты выявления гипер
тонической болезни (ГБ) и атероск
леротического поражения сосудов
во всем мире увеличивается частота
их осложнений, в том числе АА. Ак
туальными являются не только диа
гностика АА как таковой, особенно
до возникновения осложнений, но и
причины ее возникновения, что су
щественно влияет на профилактику
и тактику лечения пациентов.
Цель исследования: определение
критериев дифференциальной диа
гностики этиологических факторов
АВЧА на основании анализа особен
ностей сердечно—сосудистого ре
моделирования у пациентов разно
го возраста, у которых диагностиро
вана неосложненная АА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения ассоциирован
ных с возрастом факторов риска
возникновения АА и ее осложнений
обследованы 154 больных, у кото
рых выявлено расширение ЛА
и/или ВЧА более 40 мм, по данным
эхокардиографии. В соответствии с
протоколом исследования, больные
распределены на группы по возрас
ту (классификация ВОЗ, 1963): 18 —
29 лет — молодой возраст (39 паци
ентов, 1—я группа ); 30 — 44 года —
зрелый возраст (38 пациентов, 2—я
группа); 45 — 59 лет — средний воз
раст (40 пациентов, 3—я группа), 60
— 74 года — пожилой возраст (37
пациентов, 4—я группа). Пациентов
старческого возраста и долгожите
лей в исследование не включали
из—за недостаточного числа на
блюдений для сравнения и вероят
ности преобладания у них атероск
леротически обусловленной АА со
всеми ассоциированными с атеро
склерозом факторами.
Ультразвуковое исследование в
одномерном и двухмерном режи
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мах с цветовой, импульсной и по
стоянноволновой допплерографи
ей проводили с помощью эхокарди
ографа Мy Lab 25 (Италия).
Для оценки состояния левого же
лудочка (ЛЖ) и систолической
функции определяли конечно—сис
толический (КСР, КСО) и конечно—
диастолический (КДР, КДО) размер
и объем по стандартной методике
[5], фракцию выброса (ФВ), толщи
ну межжелудочковой перегородки
(ТМЖП) и задней стенки ЛЖ в диа
столу (ТЗСЛЖ), ударный объем (УО)
по стандартной расчетной методи
ке, поперечный размер левого пред
сердия (ЛП), диаметр ЛА, диаметр
ВЧА, поперечный размер правого
желудочка (ПЖ ) и правого предсер
дия (ПП). Рассчитывали массу мио
карда ЛЖ (ММЛЖ) по рекомендаци
ям ASE (Американского общества
эхокардиографистов) [6], относи
тельную толщину стенок (ОТС) по
формуле Gaasch [7]. Параллельно
определяли индексированные пока
затели: конечно—систолический
индекс (КСИ), конечно—диастоли
ческий индекс (КДИ), индекс ЛП
(ИЛП), ударный индекс (УИ), индекс
ММЛЖ (ИММЛЖ), сердечный ин
декс (СИ).
Статистическая обработка ре
зультатов исследования проведена с
помощью методов вариационной
статистики с использованием про
граммы StatSoft "Statistica" v. 10.0. Ре
зультаты представлены в виде коли
чественных величин — медианы и
интерквартильного размаха (25 и
75 процентилей); относительных
величин (в процентах). Относитель
ные величины сравнивали с помо
щью критерия χ2, количество неза
висимых выборок — по медианному
критерию, связанных выборок (вы
борки до и после наблюдения) — по
критерию Вилкоксона. Для опреде
ления связи между отдельными па
раметрами использовали непараме
трический корреляционный ранго
вый анализ Спирмена [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе структурного ремо
делирования сердца и аорты обна
ружены существенные различия ло
кализации аневризматического рас

ширения аорты и патологии сердеч
но—сосудистой системы у пациен
тов разного возраста. В первых двух
группах, где преобладала ДСТ, АА ло
кализовалась преимущественно в
области синуса Вальсальвы или ЛА,
о чем свидетельствовало более зна
чительное расширение ЛА по срав
нению с таковым дистальной части
ВЧА. В то же время, у больных 3—й и
особенно 4—й группы наблюдали
более значительное расширение
дистального отдела ВЧА. Эти дан
ные подтверждены достоверными
изменениями
коэффициентов
ЛА/ЛП и ВЧА/ЛП, характеризующи
ми соотношение размера ЛА, диаме
тра ВЧА и размера ЛП.
Отмеченные изменения ассоци
ировались с достоверно большей
частотой выявления регургитации
на КА и ее более высокой степенью.
Этот феномен обусловлен тем, что
дилатация ЛА обусловливает дила
тацию фиброзного кольца КА, уве
личение частоты появления и сте
пень регургитации. Аневризматиче
ское расширение ЛА и дисфункция
КА у пациентов 1—й и 2—й груп
обусловлены определенной слабос
тью соединительнотканного карка
са аорты при наличии врожденной
ДСТ. Однако наличие регургитации
на КА может способствовать гемо
динамическому "разбиванию" поло
сти ЛЖ и существенно ухудшать
прогноз у пациентов этой группы.
У всех пациентов наблюдали ли
бо нормальную геометрию ЛЖ либо
его преимущественно эксцентриче
скую гипертрофию.
У пациентов 3—й и 4—й групп
отмечен стеноз КА преимуществен
но 1—й степени, что, вероятно,
обусловлено атеросклеротическим
повреждением клапана на фоне
ишемической
болезни
сердца
(ИБС).
При сравнении индексов, харак
теризующих соотношение аневриз
матического расширения разных
отделов ВЧА, отмечено, что у паци
ентов молодого и зрелого возраста
(1 — 2 группы), у которых преобла
дала ДСТ, характерно увеличение
коэффициента ЛА/ЛП при нормаль
ном или даже уменьшенном коэф
фициенте ВЧА/ЛП. В то же время, у
пациентов старшего возраста (3 — 4
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группы) значительно увеличен ко
эффициент ВЧА/ЛП при относи
тельно нормальном ЛА/ЛП. Это мо
жет быть основанием для использо
вания этих коэффициентов для
уточнения причины возникновения
АВЧА.
У пациентов при АВЧА установ
лена сильная корреляционная связь
между наличием АВЧА, степенью
расширения ЛА и ВЧА, на основе че
го предложен коэффициент, по ко
торому можно определять домини
рующую этиологию аневризмати
ческого расширения. Если коэффи
циент ЛА/ВЧА превышает 1,11, ве
роятность положительного прогно
зирования диспластического генеза
АА составит 84%; если ВЧА меньше
0,88, вероятность недиспластично
го происхождения АВЧА составит
90%.
У пациентов молодого возраста
(1—я группа), у которых преоблада
ли признаки ДСТ (пролапс митраль
ного клапана, аномальные хорды и
их сочетание, марфаноподобный
синдром, синдром Марфана), анев
ризма ЛА ассоциировалась преиму
щественно с дилатацией ЛП и, в
меньшей степени, ЛЖ при отсутст
вии его гипертрофии и при нор
мальной ФВ. Дилатация левых отде
лов сердца у этих пациентов ассо

циировалась с более высокой степе
нью пролапса митрального клапана
и регургитации на нем. Это, с одной
стороны, было проявлением ДСТ, с
другой, гемодинамически обуслов
ливало и увеличивало степень дила
тации левых полостей сердца. Такие
изменения у пациентов 1—й группы
ассоциировались также с тенденци
ей к увеличению правых полостей
сердца по сравнению с таковыми в
других группах.
Таким образом, аневризматичес
кое расширение аорты и некоторая
дилатация всех полостей сердца у
пациентов 1—й группы в опреде
ленной степени обусловлены де
фектом
соединительнотканных
структур и слабостью соединитель
нотканного каркаса сердца и аорты.
Начиная со 2—й группы, наблю
дали сравнимое достоверное увели
чение ММЛЖ и толщины стенок
ЛЖ, что особенно выражено у паци
ентов 4—й группы. В направлении
от 2—й до 4—й группы увеличива
лась ОТС, что также отображало сте
пень увеличения толщины стенок
ЛЖ. Такие изменения обусловлены
появлением и увеличением частоты
ГБ и ИБС в направлении от 2—й до
4—й группы. Хотя систолическая
функция ЛЖ во всех группах сохра
нена (больных с симптомной хро

нической сердечной недостаточно
стью в исследование не включали),
однако отмечена тенденция к
уменьшению ФВ у пациентов пожи
лого возраста.

ВЫВОДЫ
1. Расширение ЛА чаще обуслов
лено ДСТ, расширение дистального
отдела ВЧА — преимущественно
атеросклерозом или АГ.
2. Увеличение коэффициента
ЛА/ВЧА более 1,11 свидетельствова
ло, как правило, о соединительнот
канном происхождении АА, его
уменьшение менее 0,88 — об атеро
склеротическом и/или гипертен
зивном генезе АА.
3. У пациентов молодого возрас
та расширение ЛА чаще ассоцииро
валось с кардиодилатацией без су
щественного увеличения ММЛЖ и
сохранением его сократительной
функции. У пациентов старшего
возраста дилатация ВЧА ассоцииро
валась как с гипертрофией ЛЖ, так и
с тенденцией к уменьшению его со
кратительной функции.
4. Полученные результаты дают
основание использовать данные о
локализации АВЧА для установле
ния причины ее возникновения.
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ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ПРИ ТРАНСФАСЦІАЛЬНОМУ ТРОМБОЗІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович, П. О. Болдіжар, О. М. Кочмарь
Ужгородський національний університет, медичний факультет

PROPHYLAXIS OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS
IN TRANSFASCIAL THROMBOSIS
OF THE LOWER EXTREMITIES
V. І. Rusyn, V. V. Коrsak, Ya. М. Popovych, P. О. Boldizhar, О. М. Коchmahr
Uzhgorod National University, Medical Faculty
астим ускладненням вари
козної хвороби нижніх кін
цівок є поверхневий тром
бофлебіт. У 39,2 — 95,9% спо
стережень поверхневий тромбоф
лебіт відзначають в системі великої
підшкірної вени (ВПВ), в 1,6 — 20%
— в басейні МПВ, одночасне ура
ження ВПВ та МПВ спостерігають в
1,0 — 1,8% пацієнтів [1 — 5]. Значну
небезпеку становить поширення
тромботичного процесу на устя
ВПВ та МПВ. У 4,1 — 29,3% пацієнтів
тромботичний процес при ВТФ по
ширюється до устя ВПВ, у 13,2 —
66,7% — устя МПВ [5 — 7]. За не
своєчасного звернення пацієнта по
допомогу або відсутності активної
хірургічної тактики при поверхне
вому тромбофлебіті тромботичний
процес поширюється на глибоку ве
нозну систему через сафенофемо
ральне (СФС) та сафенопоплітеаль
не (СПС) співустя — відповідно у 3,6
— 13,5 та 2,2 — 28% пацієнтів, не
спроможні пронизні вени — у 4,3 —
55%, м'язові венозні синуси гомілки
— у 2,1 — 18% [1, 2, 4, 5, 8]. Поєднан
ня гострого висхідного ВТФ з ізоль
ованим ТГВ гомілкових або литко
вих вен на боці ураження відзнача
ють у 2,5 — 44%, на контралате
ральній кінцівці — в 1 — 9,8% спос
тережень [4, 5]. Саме з цим пов'язу
ють загрозу виникнення ТГВ та ТЕ
ЛА. На думку авторів, тромб може
збільшуватися за добу до 30 — 35 см,
верхня межа тромботичного ура
ження, як правило, розташована на
10 — 15 см вище клінічної [2]. Проте,
навіть після здійснення сафенек
томії відзначають швидке (до 72 год)
формування стегново—підколінно
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Реферат
Проаналізовані результати обстеження й лікування 339 хворих з приводу гострого
варикотромбофлебіту (ВТФ), ускладненого трансфасціальним тромбозом (ТФТ).
Обґрунтовані показання до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої ар3
терії (ТЕЛА) при ТФТ у системі нижньої порожнистої вени (НПВ). Після операції
всім пацієнтам за наявності ТФТ, незалежно від радикальності оперативного втру3
чання, призначали лікування, як при тромбозі глибоких вен (ТГВ). При ТГВ,
поєднаному з поверхневим ВТФ, підхід до видалення малої підшкірної вени (МПВ)
нижньої кінцівки має бути диференційованим, залежно від поширення тромботич3
ної оклюзії та місця впадіння литкових вен. Впровадження активної хірургічної так3
тики за наявності флотуючого тромбу у гомілково—підколінному венозному сег3
менті забезпечує проведення ефективної профілактики ТЕЛА.
Ключові слова: гострий варикотромбофлебіт; трансфасціальний тромбоз; тром3
боемболія легеневої артерії; тромбектомія.

Abstract
Results of examination and treatment of 339 patients, suffering an acute varicothrom3
bophlebitis, complicated by transfascial thrombosis, were analyzed. Indications for sur3
gical prophylaxis of pulmonary thromboembolism in transfascial thrombosis in a system
of vena cava inferior were studied. After the operation in all the patients, while presence
of transfascial thrombosis, not taking into account the operation radicalism, the treat3
ment was prescribed, similar to that for the deep veins thrombosis. In the deep veins
thrombosis, combined with superficial varicothrombophlebitis , an access for excision
of a small subcutaneous vein of lower extremity must be differentiated, depending on
spreading of thrombotic occlusion and localization of the calf veins inflowing place.
Introduction of active surgical tactic in presence of floating thrombus in the ankle—
popliteal venous segment secures conduction of effective prophylaxis of pulmonary
thromboembolism.
Кeywords: acute varicothrombophlebitis; transfascial thrombosis; pulmonary throm3
boembolism; thrombectomy.

—гомілкового тромбу з високим (до
45,8%) рівнем емболонебезпеки [9].
Частота виявлення ТГВ при гос
трому поверхневому тромбофлебіті
становить 6,7 — 40% [1, 2, 4, 8], при
цьому у 4,2 — 31,6% спостережень
оклюзійний ВТФ має ембологенні
властивості [1, 3], у 0,5 — 49% пацієн
тів при ВТФ виникають симптоми
ТЕЛА [1, 2, 5, 8, 10]. Асимптомний пе
ребіг тромбоемболії дрібних гілок
легеневої артерії при ВТФ, за дани
ми сцинтиграфії, діагностують у
33,3% пацієнтів [8]. Летальність від
ТЕЛА при гострому поверхневому

тромбофлебіті становить 0,4 — 5%
[3]. Всі ці ситуації за міждисциплі
нарними клінічними рекомендація
ми (2013), об'єднують у поняття
ТФТ, тобто, поширення тромботич
ного процесу з ВПВ або МПВ на гли
бокі вени [11].
Мета дослідження: обгрунтувати
показання до хірургічної профілак
тики ТЕЛА при ТФТ у системі НПВ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження й хірургічного лікування
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Îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ, âèêîíàí³ ó ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó ÒÔÒ
Âòðó÷àííÿ

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç óñòÿ ÂÏÂ, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÇÑÂ (ç âåíîòîì³ºþ ÇÑÂ), êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÇÑÂ òà ÇîÊÂ (ç âåíîòîì³ºþ ÇÑÂ), êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Íàï³ââ³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÇÑÂ (áåç âåíîòîì³¿ ÇÑÂ), êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç óñòÿ ÌÏÂ, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ òà ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÏÂ (ç âåíîòîì³ºþ ÏÂ), êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Íàï³ââ³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÏÂ (áåç âåíîòîì³¿ ÏÂ), êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç óñòü ÂÏÂ òà ÌÏÂ, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ òà ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç óñòÿ ÂÏÂ òà íàï³ââ³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÏÂ (áåç âåíîòîì³¿ ÏÂ), ë³ãóâàííÿ ëèòêîâèõ
âåí, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ òà ÌÏÂ
Íàï³ââ³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÇÑÂ òà ÏÂ (áåç âåíîòîì³¿ ÇÑÂ òà ÏÂ), êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÌÏÂ, ë³ãóâàííÿ ëèòêîâèõ âåí, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Íàï³ââ³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÏÂ (áåç âåíîòîì³¿ ÏÂ), ë³ãóâàííÿ ëèòêîâèõ âåí, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ±
ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ëèòêîâèõ âåí ç ¿õ ïîäàëüøèì ë³ãóâàííÿì, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ãîì³ëêîâèõ âåí ç ïîäàëüøèì ¿õ ë³ãóâàííÿì, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ïðîíèçíèõ âåí, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ ± ÌÏÂ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÇÑÂ, ë³ãóâàííÿ ÏÑÂ, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÇÑÂ, ë³ãóâàííÿ ãëèáîêî¿ ñòåãíîâî¿ âåíè, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ
Â³äêðèòà òðîìáåêòîì³ÿ ç ÏÑÂ, ë³ãóâàííÿ ÏÑÂ, êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ
Êðîñåêòîì³ÿ, ôëåáåêòîì³ÿ ÂÏÂ, ë³ãóâàííÿ ÏÂ íèæ÷å âïàä³ííÿ ÌÏÂ
Ðàçîì …
1800 пацієнтів з приводу гострого
ВТФ у відділенні хірургії судин За
карпатської обласної клінічної
лікарні ім. А. Новака у період з 1995
по 2016 р. Чоловіків було 724
(40,2%), жінок — 1076 (59,8%). Вік
хворих від 16 до 83 років, у середнь
ому (53 ± 2,5) року. ТФТ діагностова
ний у 339 (18,8%) пацієнтів при гос
трому ВТФ.
Під час обстеження хворих за
стосовували лабораторні, а також
інструментальні методи досліджен
ня: ультразвукову допплерографію
та ультразвукове дуплексне скану
вання ("Aloka—3500", Японія; "My
Lab—50", Італія; "HDI—1500" ATL—
Philips; "SIM—5000", Радмір; "ULTIMA
PRO—30, z.one Ultra", ZONARE
Medical Systems Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
"Золотим стандартом" діагности
ки гострого ВТФ та ТГВ вважають
ультразвукові методи дослідження,
зокрема, допплерографію та дуп
лексне сканування, які застосовані в
усіх пацієнтів. Ультразвукове дослід
ження проводили в положенні хво
рого лежачи на спині з застосуван
ням компресійних проб в поло
женні сидячи та стоячи, а також про

би Вальсальви. Для огляду МПВ та
підколінної вени хворого вкладали
на живіт. Варіабельність розташу
вання устя МПВ зумовлює необ
хідність більш детального та по
глибленого огляду. Послідовно оці
нювали стан поверхневої, глибокої
венозної системи та пронизних вен.
Дослідження закінчували ультразву
ковим скринінгом контралатераль
ної кінцівки.
При цьому аналізували локалі
зацію, протяжність та межі тромбо
тичної оклюзії, проксимальні й дис
тальні, характер тромботичних мас,
наявність флотації верхівки тромбу.
Особливу увагу приділяли вияв
ленню ознак переходу тромботич
ного процесу на глибоку венозну
систему. При виявленні тромботич
ної оклюзії співустя проводили
більш детальне обстеження підко
лінної, стегнових та клубових вен з
метою визначення проксимальної
межі тромбу. За наявності флотації
верхівки тромбу оцінювали його до
вжину, визначали ехогенність тром
бу, вплив на нього венозного реф
люксу, характер зовнішнього конту
ру, ступінь рухливості тромботич
них мас, співвідношення діаметра
тромбу та вени у положенні хворого
стоячи.
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При переході тромботичного
процесу на глибоку венозну систему
у 283 (83,5%) пацієнтів спостерігали
флотацію верхівки тромбу. Верхівка
тромбу при ТФТ локалізувалася: у
СФС — у 152 (44,8%) пацієнтів, у за
гальній стегновій вені (ЗСВ) — у 70
(20,7%), у СПС — у 20 (5,9%), у
підколінній вені (ПВ) — у 31 (9,1%),
одночасно в СФС та СПС — у 2
(0,6%), у пронизних венах — у 26
(7,7%), при переході на гомілкові ве
ни — у 12 (3,5%), на литкові вени — у
23 (6,8%), на поверхневу стегнову
вену (ПСВ) — у 3 (0,9%).
Особливістю оперативного втру
чання з приводу гострого ВТВ, ус
кладненого ТФТ, було значне роз
ширення його обсягу через необ
хідність виконання напіввідкритої
тромбектомії при пробі Вальсальви
з СФС та/або СПС, ЗСВ та ПВ. За умо
ви часткової фіксації флотуючої
верхівки тромбу до передньої стінки
ЗСВ або ПВ та значної протяжності
флотуючого тромбу (4 см і більше)
виконували відкриту тромбектомію
з використанням венотомного до
ступу під візуальним контролем.
З приводу тромботичної оклюзії
пронизної вени виконували відкри
ту тромбектомію до досягнення за
довільного ретроградного кровото
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ку з подальшим лігуванням або екс
тирпацію вени.
За тромботичної оклюзії литко
вих вен з флотацією верхівки тром
бу в литкових синусах або ПВ здій
снювали відкриту тромбектомію з
використанням венотомного досту
пу з подальшим лігуванням литко
вих синусів.
При переході тромботичного
процесу на гомілкові вени через не
спроможні пронизні вени з фло
тацією верхівки тромбу у ПВ вико
нували відкриту тромбектомію з ПВ
та її лігування з використанням аб
сорбуючого шовного матеріалу
("Вікрил", "Дексон") нижче впадіння
прохідної МПВ.
За умови МПВ слід віддавати пе
ревагу її інтраопераційному збере
женню, особливо при тромбозі го
мілкових вен, з метою покращення

колатерального венозного відтоку
до ПВ.
Оперативні втручання з приводу
гострого ВТФ, ускладненого ТФТ,
представлені у таблиці.
Всім пацієнтам при гострому
ВТФ, ускладненому ТФТ, до та після
операції призначали консервативну
терапію відповідно до протоколів
лікування ТГВ з обов'язковим засто
суванням флеботропних (нормо
вен) та антитромботичних, (магні
кор) препаратів протягом 1 року.
На тлі консервативної терапії в
ранньому післяопераційному пері
оді ознак ТЕЛА не спостерігали.
Таким чином, впровадження опе
ративного лікування з приводу гос
трого ВТФ, ускладненого ТФТ, доз
волило попередити ТЕЛА та відно
вити прохідність оклюзованого сег
мента без порушення анатомічної

цілісності глибокої венозної систе
ми нижніх кінцівок, попередити по
ширення процесу в проксимально
му напрямку.

ВИСНОВКИ
1. При гострому ВТФ, ускладне
ному ТФТ, слід розширити обсяг
оперативного втручання з метою
хірургічної профілактики ТЕЛА.
2. Всім пацієнтам при ТФТ, неза
лежно від радикальності оператив
ного втручання, слід призначати
лікування, як при ТГВ.
3. При ТГВ, поєднаному з поверх
невим ВТФ, підхід до видалення
МПВ має бути диференційованим,
залежно від поширення тромботич
ної оклюзії та місця впадіння литко
вих вен.
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ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
З. Р. Рагимов, Э. Г. Ягубов, Ф. А. Эюбов
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

TREATMENT OF THROMBOTIC COMPLICATIONS
IN THE INJURED PERSONS IN POLYTRAUMA
Z. R. Ragimov, E. G. Yagubov, F. А. Eyubov
Аzerbaijanian Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan
астота
возникновения
тромбоза глубоких вен
(ТГВ) у пострадавших при
политравме составляет от
55 до 90% [1 — 3]. При травме риск
возникновения ТГВ зависит от тяже
сти и локализации повреждений.
Максимальный риск тромбоэмбо
лических осложнений наблюдали
при переломах костей нижних ко
нечностей (у 45 — 60% пострадав
ших), сочетание травмы с длитель
ной иммобилизацией и пожилым
возрастом пострадавших является
критерием высокого риска возник
новения тромбоза [4].
У пострадавших при сочетанной
и множественной травме вследст
вие шока, кровопотери, массивного
повреждения тканей формируются
посттравматический воспалитель
ный ответ, респираторный дис
тресс—синдром взрослых, синдром
полиорганной недостаточности,
нарушения в системе гемостаза, что
проявляется незначительной скоро
проходящей гиперкоагуляцией ли
бо острым синдромом диссемини
рованного внутрисосудистого свер
тывания крови (ДВС—синдром) [5,
6].
В настоящее время не решены
вопросы своевременной диагности
ки ТГВ и тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА) у пострадавших при
сочетанной травме. У 80% постра
давших течение ТГВ нижних конеч
ностей бессимптомное [7, 8].
В соответствии с различными
схемами оценки риска возникнове
ния ТГВ и ТЭЛА пациентов при со
четанной и множественной травме
относят к группе максимального ри
ска, требующей проведения профи

Ч

Реферат
Приведены сравнительные результаты лечения тромботических осложнений у
пострадавших при сочетанном повреждении тела в двух группах. Предложена
схема профилактики и лечения тромботических осложнений, применение
которой позволило уменьшить их частоту в 5 раз, с 54,5 до 11,2%.
Ключевые слова: політравма; тромбоз глубоких вен; тромбоэмболия легочной
артерии; синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Abstract
Comparative results of treatment of thrombotic complications in the injured persons
with combined trauma of trunk in two groups were adduced. The scheme of prophylax3
is and treatment of thrombotic complications was proposed; application of this scheme
have permitted to reduce their rate in 5 times, from 54.5 to 11.2%.
Кeywords: polytrauma; deep veins thrombosis; pulmonary thromboembolism; syn3
drome of disseminated intravascular blood clotting.

лактики тромбоэмболических ос
ложнений с применением антикоа
гулянтов. Однако в настоящее время
нет единой системы профилактики
тромботических осложнений у по
страдавших при сочетанной и мно
жественной травме. Тактика лече
ния острого венозного тромбоза не
стандартизирована. Таким образом,
возникает необходимость разра
ботки схемы профилактики и лече
ния тромботических осложнений у
таких больных.
Цель исследования: улучшить ре
зультаты лечения пострадавших при
политравме путем разработки схе
мы профилактики и лечения тром
ботических осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2000 по 2015 г. в от
делении травмы и сочетанной трав
мы Клинического медицинского
центра г. Баку лечили 255 постра
давших по поводу политравмы, у ко
торых, наряду с повреждением го
ловного мозга, груди, живота, выяв
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лены переломы костей конечнос
тей, таза, позвоночника.
В контрольной группе 170 пост
радавших по поводу политравмы ле
чили в период с 2000 по 2010 г. Им
не проводили специальную профи
лактику и лечение тромботических
осложнений, лишь некоторым из
них при предположении о наличии
тромботических осложнений на
значали гепарин, аспирин и приме
няли немедикаментозные меры
профилактики. Результаты лечения
были неудовлетворительными, при
чинами отсутствия эффективности
считали:
— недооценку риска возникно
вения ТГВ у пострадавших при по
литравме;
— неадекватную терапию;
— неправильный подбор доз ге
парина;
— монотерапию с применением
низкомолекулярных гепаринов.
Основную группу составили 85
пострадавших, которых по поводу
политравмы лечили в период с 2010
по 2015 г. Им проводили профилак
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тические и лечебные мероприятия в
соответствии с разработанной схе
мой. Задачей медикаментозной про
филактики было не допустить пере
хода ДВС—синдрома в ТГВ, для это
го назначали препараты, оказываю
щие влияние на все звенья системы
гемостаза.
Антикоагулянты прямого дейст
вия — низкомолекулярные гепари
ны — назначали в лечебной дозе в
соответствии с массой тела постра
давших: фраксипарин по 0,1 мл на
10 кг 2 раза в сутки, клексан по 1 мг
на 10 кг 2 раза в сутки. Профилакти
ческий курс начинали на профиль
ном клиническом этапе в день пере
вода больного из отделения реани
мации (3—и сутки после операции),
поскольку сроки возможного пере
хода ДВС—синдрома в ТГВ состав
ляют 72 ч. В день выполнения опера
тивного вмешательства инъекцию
не проводили. Длительность курса
определялась сроками активизации
больного (ходьба с дополнительной
опорой) и отсутствием признаков
тромбоза вен нижних конечностей.
Апротинин (гордокс), ингитрил.
Гордокс вводили в первые сутки в
дозе 500 000 ЕД, далее 200 000 ЕД че
рез каждые 8 ч в течение 2 сут; инги
трил — одномоментно в первые сут
ки после травмы и перед операцией
по 150 ЕД, далее — по 150 ЕД еже
дневно в течение 2 — 3 сут.
Ксантинола никотинат применя
ли в дозе 0,3 — 0,6 г 1 раз в сутки,
курс лечения 4 — 6 нед.
Пентоксифиллин
(трентал).
Важную роль в патогенезе тромбо
образования играют нарушения ре
ологических свойств крови. Трентал
применяли в течение 5 сут после
травмы и операции внутривенно в
дозе 100 мг 2 раза в сутки в 400 мл

изотонического раствора натрия
хлорида, скорость инфузии 100
мг/60 мин, далее — внутрь по 100 мг
3 раза в сутки в течение 4 нед.
В качестве антиоксиданта, преду
преждающего снижение антиагре
гантной способности стенки сосу
дов, и увеличение синтеза проста
циклина, применяли (α—токофе
рол) в дозе 200 мг в сутки в течение
3 — 4 нед.
Поскольку при последователь
ном или одномоментном введении
апротинина и реополиглюкина уве
личиваются аллергенные свойства
апротинина, реополиглюкин вклю
чали в комплекс инфузионной тера
пии по окончании курса введения
апротинина, то есть с 3—х суток по
сле операции и продолжали в тече
ние 5 сут.
Противопоказаниями к назначе
нию антикоагулянтной терапии яв
ляются наличие активного кровоте
чения, образование внутрипеченоч
ной гематомы, подкапсульный раз
рыв селезенки. Критериями отмены
антикоагулянтов были: активные
движения больного с помощью кос
тылей, отсутствие признаков тром
боза вен нижних конечностей; от
мены антиагрегантов — активные
движения больного без костылей.
Приводим наблюдение.
Больной Ш., 31 года, госпитали
зирован в клинику с диагнозом: со
четанная травма, перелом свода и
основания черепа, верхней челюсти
по типу ФОР1, тупая травма живота,
разрыв печени; закрытый перелом
средней трети левой бедренной ко
сти со смещением отломков, по
вреждение позвоночника без ос
ложнений.
Со слов сопровождающих, трав
ма возникла вследствие падения с

большой высоты. В отделении реа
нимации, где проводили инфузион
ную, трансфузионную и антибакте
риальную терапию, произведены
лапаротомия, зашивание ран пече
ни, дренирование брюшной полос
ти, фиксация перелома гипсовыми
повязками, двухчелюстное шиниро
вание. С 3—х суток после травмы по
страдавшему проводили медика
ментозную профилактику ТГВ и ТЭ
ЛА (фраксипарин по 0,6 г 2 раза,
ксантинола никотинат 0,3 г).
На 8—е сутки произведен закры
тый блокирующий остесинтез бед
ренной кости и позвоночника. По
сле операции больному проводили
антибактериальную, инфузионную
терапию, в полном объеме медика
ментозную профилактику ТГВ и ТЭ
ЛА: интраоперационно введен инги
трил в дозе 150 ЕД, растворенный в
400 мл изотонического раствора на
трия хлорида, затем в дозе 150 ЕД
ежедневно в течение 3 сут; антикоа
гулянты (фраксипарин 0,6 мг 2 раза,
α—токоферол по 400 мг, детралекс
по 1 таблетке 2 раза в сутки). Опера
ционная рана зажила первичным
натяжением.
Результаты лечения оценивали
по частоте возникновения осложне
ний у пострадавших, клинических
признаков тромбоза нижних конеч
ностей, их сравнивали в основной и
контрольной группах.
Благодаря применению разрабо
танной схемы профилактики ТГВ и
ТЭЛА с учетом всех составляющих
тромбогенеза, удалось уменьшить
частоту тромботических осложне
ний у пострадавших при политрав
ме в 5 раз (с 54,5 до 11,2%). В основ
ной группе ТЭЛА возникла у 2 паци
ентов, оба живы; в контрольной — у
17, из них 3 умерли.
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SYNDROMAL APPROACH IN ULTRASONOGRAPHIC
DIAGNOSIS OF THORACIC TRAUMA
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натомо—функціональні й
топографічні особливості
ОГП зумовлені комплексом
взаємопов'язаних анатоміч
них структур, що визначає багато
факторність проявів їх травматич
ного ушкодження [1]. Травма ОГП
нерідко поєднується з вираженими
змінами м'яких тканин, ушкоджен
ням ребер та груднини, судинно—
нервових
пучків,
плевральних
структур, легень та серця [2, 3]. З ог
ляду на це, логічним вважають вико
ристання синдромного підходу в
діагностиці травматичного ушкод
ження ОГП. Своєрідним "золотим
стандартом" в діагностиці травма
тичного ушкодження ОГП вважають
рентгенівську комп'ютерну томо
графію (РКТ) [4, 5]. Проте, РКТ по
требує значних економічних вит
рат, багато часу, не може бути засто
сована у пацієнтів за нестабільної
гемодинаміки. Часто на перших ета
пах обстеження діагноз встановлю
ють на основі даних рентгенографії
та УЗД [2, 6].
Мета дослідження: підвищити ін
формативність діагностики травма
тичного ушкодження ОГП шляхом
впровадження в алгоритмі промене
вого обстеження методу УЗД на всіх
етапах клінічного перебігу захворю
вання.

А

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження 96 постраждалих з трав
мою ОГП, яких лікували в клініці в
період з 2013 по 2015 р. Більшість

Реферат
Діагностика ушкодження органів грудної порожнини (ОГП) є актуальною пробле3
мою сучасної медицини. Проаналізовані результати обстеження 96 постраждалих
з приводу травми ОГП. Проведення ультразвукового дослідження (УЗД) в ком3
плексі з променевими методами на основі синдромного діагностичного підходу
дозволило значно підвищити інформативність діагностики, одержати об'єктивні
дані про характер ушкодження, на основі аналізу отриманих результатів визначи3
ти адекватну тактику лікування постраждалих.
Ключові слова: травма грудей; перелом ребра; гемоторакс; пневмоторакс; кон3
солідація легені; діагностика; синдромний підхід; ультразвукове дослідження.

Abstract
Diagnosis of the thoracic organs injuries constitute an actual problem of modern med3
icine. Results of examination of 96 injured persons, suffering thoracic cavity organs
trauma, were analyzed. Ultrasonographic investigation conduction in complex with
radiological methods, basing on syndromal diagnostic approach, have permitted to
enhance diagnostic informativity significantly, to obtain objective data about character
of the injury, and to establish adequate tactics of treatment for the injured persons, bas3
ing on analysis of the results achieved.
Кeywords: thoracic trauma; fracture of rib; hemothorax; pneumothorax; pulmonary
consolidation; diagnosis; syndromal approach; ultrasound investigation.

(70,8%) постраждалих — працездат
ного віку (до 45 років), що свідчить
про соціально—економічне значен
ня проблеми. Дотримані вимоги
біоетики GCP, всі пацієнти дали
поінформовану згоду на участь у
дослідженні. Пацієнти розподілені
на дві групи: у 50 (52,1%) з них (1—
ша група) ушкодження тканини ле
гень не було, у 46 (47,9%) хворих
(2—га група) виявлене ушкодження
тканини легень. З точки зору діагно
стики, такий розподіл дозволяє виз
начити потребу у подальшій діагно
стиці та виборі методу лікування, що
суттєво різнилися в цих групах.
Після загальноклінічного обстежен
ня у пацієнтів застосований ком
плекс додаткових діагностичних
досліджень: рентгенографія грудної
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клітки в прямій та бічній проекціях,
РКТ, УЗД, торакоцентез, дренування
плевральних порожнин. УЗД вико
нували з використанням як низько
частотного конвексного трансдюсе
ра з частотою 3,5 — 5 МГц, так і висо
кочастотного лінійного з частотою
6 — 12 МГц, для забезпечення висо
кого розрізнення ціною зменшення
глибини, за допомогою апаратів
Emansis (Корея) та Toshiba Aplio XG
(Японія), в положенні пацієнта си
дячи, лежачи на спині чи на боку.
Оцінювали стан грудної стінки, реб
рово—хрящового каркасу, парен
хіми легень з усіх доступних точок
по міжребер'ях. У кожного пацієнта
УЗД проведено від 2 до 8 разів (за
лежно від необхідності, тривалості
лікування у стаціонарі).
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Завданням синдромної діагнос
тики було виявлення ушкодження
ОГП з використанням УЗД та рент
генографії, порівняння їх діагнос
тичних можливостей у гострому пе
ріоді травми та під час динамічного
моніторингу перебігу захворюван
ня. Статистична обробка здійснена
за методиками Американського Ін
ституту Алгоритмічної Медицини з
визначенням специфічності, чутли
вості, прогностичної цінності пози
тивного й негативного діагностич
ного результату [7].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними УЗД, синдром уражен
ня м'яких тканин грудної стінки
відзначений у 76 (79,2%) пацієнтів, в
тому числі 1—ї групи — у 31 (62,1%),
2—ї групи — у 45 (97,8%) (p<0,01).
Підшкірна емфізема діагностована
тільки у 2—й групі у 8 (17,0%) хво
рих. Набряк м'яких тканин виявле
ний у 46 (47,4%) пацієнтів, з них 1—ї
групи — у 22 (44,0%), 2—ї групи — у
24 (52,2%). В 11 (23,9%) потерпілих
набряк м'яких тканин поєднаний з
переломом ребер, у 3 (6,5%) — з за
биттям легені, у 9 (19,6%) — з пора
ненням грудей, у 8 (17,4%) — з
підшкірною емфіземою, у 15 (32,6%)
— з гематомою грудної стінки.
Гематома м'яких тканин виявлена
у 18 (18,8%) пацієнтів, в тому числі 8
(44,4%) — 1—ї групи і 10 (55,6%) —
2—ї групи. Оглянуті впродовж 1—ї
доби після травми 12 (66,7%) по
терпілих, з них 7 (58,3%) — здійсне
но пункцію гематоми з видаленням
вмісту. Тривалість спостереження
від 10 до 30 діб. В одного пацієнта на
6—ту добу виявлене нагноєння ге
матоми. Частковий розрив м'яза
відзначений у 4 (4,2%) хворих, в то
му числі в 1 (25%) — 1—ї групи, у 3
(75%) — 2—ї групи. Ознаки синдро
му ушкодження м'яких тканин вияв
лені за даними УЗД в усіх, рентгено
логічного методу — лише у 29
(63,1%) потерпілих (p<0,05).
Синдром порушення цілісності
кісток (ребер та груднини) діагнос
тований у 73 (76%) пацієнтів, у тому
числі 1—ї групи — у 32 (64%). Ізольо
ваний перелом одного ребра вияв
лений у 9 (28,1%) пацієнтів, двох ре
бер — у 21 (65,6%), трьох і більше

hirurgiya.com.ua

(множинний) — у 2 (6,3%). У 2—й
групі переломи виявляли вірогідно
частіше — у 38 (82,6%) пацієнтів
(p<0,05), в тому числі ізольований
перелом ребра — у 5 (13,2%), двох
ребер — у 9 (23,7%), трьох і більше
(множинний) — у 24 (63,2%). Од
нобічний перелом ребер відзначали
у 68 (71%) хворих, в тому числі у 33
(48,5%) — 1—ї групи, у 35 (51,5%) —
2—ї групи; двобічний перелом ре
бер — у 3 (3,1%) пацієнтів 2—ї групи.
За даними УЗД, у більшості паці
єнтів спостерігали утворення грану
ляційної тканини, що підтверджене
реакцією судин в режимі енергетич
ного картування — відзначали фоку
си судин в зоні регенерації. У 2—й
групі на першому етапі діагностики
переломи ребер, не діагностовані
під час рентгенологічного дослід
ження у зв'язку з положенням паці
єнта лежачи, виявлені за даними УЗД
у 10 (26,3%) пацієнтів. Під час ди
намічного УЗД моніторингу ще у 3
(7,9%) хворих виявлені переломи
ребер, оскільки огляд спочатку був
утруднений через наявність під
шкірної емфіземи.
Порушення цілісності хрящової
частини ребра за даними УЗД діаг
ностоване у 21 (21,9%) пацієнта, в
тому числі у 8 (8,3%) — 2—ї групи, у
13 (13,6%) — 1—ї групи. Під час УЗД
виявляли гетерогенну зону зниже
ної ехогенності в місці реброво—
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Òàáëèöÿ 2.

груднинного з'єднання. Перелом
хрящової частини ребра за даними
рентгенологічного дослідження не
виявлений.
Синдром гемо— та пневмоторак
су відзначений у 47 (49,0%) пацієн
тів. Гемоторакс виявлений у 1—й
групі у 2 (4%) пацієнтів, у 2—й групі
— у 33 (71,7%) (p<0,001). Пневмото
ракс спостерігали у 36 (78,3%) пост
раждалих 2—ї групи, поєднання ге
мо— і пневмотораксу — у 24 (52,2%)
постраждалих 2—ї групи.
Під час звернення пацієнтів по
первинну медичну допомогу після
оглядової рентгенографії проводи
ли УЗД. У 2—й групі пневмо— та ге
мопневмоторакс за даними УЗД до
датково виявлений в 11 (23,9%) паці
єнтів. При рентгенографії ці прояви
були нечіткі через незначну кіль
кість повітря та положення пацієнта
лежачи.
Порівняльні дані, що відобража
ють результати застосування УЗД та
рентгенографії в діагностиці пнев
мотораксу, представлені у табл. 1.
Порівняльний аналіз ефективності
методів дослідження в діагностиці
змін у плевральній порожнині свід
чив, що УЗД у виявленні пневмото
раксу практично за всіма показни
ками перевищує можливості рентге
нографії.
Оцінюючи порівняльну ефек
тивність методів дослідження у діаг

93,8 (81,8 – 98,4)
95,6 (84,0 – 99,2)
92,8 (80,3 – 97,5)
95,7 (84,3 – 99,3)
63,8 (49,7 – 83,9)

62,6 (50,9 – 74,1)
84,1 (69,3 – 92,8)
61,1 (50,1 – 71,4)
85,1 (71,1 – 93,3)
56,3 (44,1 – 72,0)
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90,9 (77,4 – 97,0)
95,9 (84,8 – 99,3)
80,1 (66,4 – 94,7)
95,2 (82,6 – 99,1)
78,4 (57,4 – 98,1)

58,5 (46,4 – 70,2)
64,8 (49,2 – 87,6)
62,0 (48,0 – 70,1)
83,4 (70,2 – 92,6)
55,5 (40,1 – 70,0)
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ностиці гемотораксу (табл. 2), слід
відзначити, що УЗД дозволяє ефек
тивно встановити наявність гемото
раксу і може бути застосоване як ме
тод скринінгу щодо його виявлення.
Цінність УЗД у виявленні гемоторак
су зумовлена швидкістю проведення
у невідкладних умовах та виявлен
ням мінімального об'єму рідини. У
гострому посттравматичному пері
оді розрив легені не візуалізований
через тяжкий стан потерпілого з оз
наками травматичного шоку та екс
трене виконання оперативного
втручання. У 1 — 2—гу добу після то
ракотомії оцінена структура легені,
у 6 (13%) пацієнтів візуалізовано
гіпоехогенну ділянку в проекції уш

кодженого сегмента (що оцінено як
набряк тканин та геморагічна ін
фільтрація).
Структура легені дрібнозернис
та, контур легені в ділянці рани не
рівний, бронхіальний рисунок не
визначався. Судини легень виявляли
при ателектазі трьох сегментів і
більше. Рухомість легені під час ди
хання збережена.

2. УЗД є методом вибору діагнос
тики ушкоджень м'яких тканин
грудної стінки, виявлення лінії пере
лому хрящової частини ребра, діаг
ностики гемо— та пневмотораксу.
3. УЗД дозволяє диференціювати
характер ушкодження легені при за
критій травмі ОГП та здійснювати
динамічний моніторинг патологіч
ного процесу.

ВИСНОВКИ
1. Синдромний підхід в діагнос
тиці травматичного ушкодження
ОГП дозволяє зменшити тривалість
обстеження потерпілих, підвищити
точність діагностики.
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КІСТОЗНІ ЛІМФАТИЧНІ МАЛЬФОРМАЦІЇ У ДІТЕЙ:
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
І. М. Бензар
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

CYSTIC LYMPHATIC MALFORMATIONS IN CHILDREN:
CLINICAL SIGNS AND CHOICE OF THE TREATMENT TACTIC
І. М. Benzar
Bogomolets National Medical University, Kyiv
імфатичні
мальформації
(ЛМ) включають велику кіль
кість патологічних станів, є
найбільш частими формами
вроджених судинних мальформа
цій, можуть виникати самостійно
або в поєднанні з іншими видами
патології судин [1].
Кістозні ЛМ — це вроджена вада
розвитку лімфатичних структур, що
характеризується утворенням кіст
різного діаметра внаслідок пору
шення зв'язку лімфатичних та ве
нозних судин [2].
Кісти вистелені плоским ендо
телієм, виповнені прозорою або ге
морагічною (при крововиливу в по
рожнину) рідиною.
Найчастіша локалізація ЛМ — в
ділянці голови і шиї, оскільки ос
новні лімфатичні колектори впада
ють у вени шиї. Іншим великим
лімфатичним колектором є лімфа
тична цистерна, відповідно, великі
ЛМ виникають в заочеревинному
просторі [3].
Основним методом лікування
кістозних ЛМ протягом тривалого
часу був хірургічний, проте, висока
частота рецидивів та післяопера
ційних ускладнень зумовила не
обхідність пошуку нових, мінімаль
но інвазивних способів [4].
Провідне місце у лікуванні кісто
зних ЛМ посідає склерозувальна те
рапія. Після публікації у 1987 р. S.
Ogita та співавторів [5] результатів
лікування ЛМ з використанням біо
логічного препарату ОК —432 цей
метод набув широкого застосування
[3].
Мета дослідження: аналіз резуль
татів лікування кістозних ЛМ з огля
ду на їх структуру та локалізацію.

Л
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Реферат
У дослідження включені 97 дітей, яких з приводу кістозних лімфатичних мальфор3
мацій (ЛМ) лікували в період з 2011 по 2016 р. ЛМ класифікували залежно від
розміру кіст: макрокістозні, мікрокістозні та змішані. Склеротерапія з використан3
ням біологічного препарату ОК—432 проведена у 80 (82,5%) дітей, хірургічне ви3
далення ЛМ — у 10 (10,3%), комбіноване лікуваня — у 7 (7,2%).
Ключові слова: кістозні лімфатичні мальформації; лімфангіома; склеротерапія;
ОК—432.

Abstract
In the investigation 97 children were included, suffering cystic lymphatic malformations,
who were treated in 2011 — 2016 yrs. Lymphatic malformations were classified,
depending on the cysts size: macrocystic, microcystic, and the mixed. Sclerotherapy,
using biological preparation ОК—432, was conducted in 80 (82.5%) children, surgical
excision of lymphatic malformations — in 10 (10.3%), the combined treatment — in 7
(7.2%).
Кeywords: cystic lymphatic malformations; lymphangioma; sclerotherapy; ОК—432.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В Національній дитячій спеціалі
зованій лікарні "ОХМАТДИТ" у пе
ріод з 2011 по 2016 р. лікували 97
дітей з приводу кістозних ЛМ. Вік
пацієнтів від 1 міс до 16 років. Всім
дітям проведене загальноклінічне
обстеження, фотографування в ди
наміці, ультразвукове дослідження
(УЗД), магніторезонансна томо
графія (МРТ), за показаннями — з
внутрішньовенним контрастуван
ням, гістологічне дослідження пре
паратів (після хірургічного видален
ня). Оцінювали клінічні ознаки за
хворювання, вік появи перших
симптомів, наявність ускладнень,
вид та результат лікування. За дани
ми МРТ, ЛМ класифікували залежно
від розміру кіст, що їх утворювали:
макрокістозні (утворені кістами,
діаметр яких перевищував 2 см),
мікрокістозні (утворені кістами діа
метром менше 2 см), змішані, у яких
мікрокістозний компонент переви

щував 50%. Результат лікування оці
нювали за зменшенням об'єму ЛМ у
відсотках не раніше ніж через 3 міс
після завершення лікування: відмін
ний (90 — 100% зменшення об'єму),
хороший (60 — 89%), задовільний
(20 — 59%), відсутній (0 — 19%). За
локалізацією переважали ЛМ голови
і шиї — у 69 (71,1%) пацієнтів, у 10
(10,3%) дітей ЛМ розташовані в за
очеревинному просторі і черевній
порожнині, у 9 (9,3%) — у пахвовій
ділянці, у 5 (5,2%) — в ділянці кін
цівок, у 4 (4,1%) — в ділянці грудної
стінки.
Склеротерапія з використанням
біологічного препарату ОК—432
проведена у 80 (82,5%) пацієнтів,
хірургічне видалення — у 10 (10,3%),
комбіноване лікування — у 7 (7,2%).
ОК—432 (Picibanil, Chugai Pharmace
utical Co) розчиняли в ізотонічному
розчині натрію хлориду, максималь
на доза для однієї сесії 0,2 мг у розве
денні 0,1 — 0,01 мг/см3 (залежно від
розмірів
кісти).
Здійснювали
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пункцію кісти максимального діаме
тра, при необхідності (за складної
локалізації поблизу життєво важли
вих структур) — під динамічним
контролем УЗД; аспірацію вмісту,
введення розчиненого ліофілізова
ного препарату ОК—432.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Діагноз кістозної ЛМ пренаталь
но встановлений в 11 (11,3%) спос
тереженнях, відразу після народ
ження клінічні прояви відзначені у
43 (44,3%) дітей, до 2 років життя — у
31 (31,9%). Загалом, у 85 (87,6%)
пацієнтів симптоми кістозних ЛМ
з'явилися у віці до 2 років, у 12
(12,4%) — в різні періоди, зокрема, у
віці від 2 до 5 років — у 7 (7,2%), від 5
до 12 років — у 3 (3,1%), старше 12
років — у 2 (2,1%).
Супутні вади розвитку діагносто
вані у 3 (3,1%) пацієнтів, в тому числі
стеноз легеневої артерії, синдром
"кленового сиропу", гемофілія А. З
трьох пар близнюків ЛМ діагносто
вана лише в однієї дитини.
З приводу рецидиву ЛМ зверну
лися 14 пацієнтів. Після оперативно
го втручання травма нерва з пору
шенням функції виникла у 3 (21,4%)
дітей, зокрема, у 2 — пересічення ли
цевого нерва, в 1 — травма діафраг
мального нерва з парезом купола
діафрагми; у 4 (28,6%) — тривала
лімфорея; у 5 (35,7%) — незадовіль
ний косметичний результат з фор
муванням келоїдних рубців, аси
метрії.
З 69 дітей з кістозними ЛМ в
ділянці голови та шиї поширення в
середостіння виявлене у 14 (20,3%),
транзиторні розлади дихання у ви
гляді стридору протягом першого
року життя — у 7 (10,1%), компресія
дихальних шляхів з необхідністю
виконання трахеостомії — у 4 (5,8%).
В усіх дітей, яким виконана трахео
стомія, було двобічне ураження, по
ширення процесу у ретрофаринге
альний простір і верхнє середо
стіння.
У 62 дітей з ЛМ, що локалізували
ся в ділянці голови та шиї, проведе
но склеротерапію з використанням
препарату ОК—432, з них у 55 — як
первинне лікування, у 6 — раніше

здійснювали хірургічне видалення
ЛМ, в 1 — повторну електрокоагуля
цію і кріодеструкцію. З пацієнтів,
яким лікування проведене вперше,
макрокістозні ЛМ діагностовані у 29
(52,7%), мікрокістозні — у 5 (9,1%),
змішані — у 21 (38,2%). Найкращі ре
зультати досягнуті у пацієнтів з мак
рокістозними ЛМ: відмінні — у 27
(93,1%), хороші — у 2 (6,9%).
При змішаних ЛМ відмінний ре
зультат досягнутий у 7 (33,3%) паці
єнтів, хороший — в 11 (52,4%), за
довільний — у 3 (14,3%).
При мікрокістозних ЛМ відмін
ний результат не досягнутий, хоро
ший — відзначений в 1 (20%) паці
єнта, задовільний — у 3 (60%), неза
довільний — в 1 (20%). З 7 пацієнтів з
рецидивними ЛМ в ділянці голови та
шиї відмінний результат досягнутий
в 1 (14,3%), хороший — у 2 (28,6%),
задовільний — у 4 (57,1%).
Склеротерапія з використанням
препарату ОК—432 проведена у 9
пацієнтів з ЛМ, локалізованими у па
хвовій ділянці, макрокістозні ЛМ
діагностовані у 6 (66,7%) з них,
змішані — у 2 (22,2%), рецидивні — в
1 (11,1%). При макрокістозних ЛМ
відмінний результат досягнутий у 5
пацієнтів, хороший — в 1; у 2 паці
єнтів зі змішаною ЛМ та в 1 — з ре
цидивною ЛМ відзначений хоро
ший результат. Отже, з 9 пацієнтів з
локалізацією ЛМ у пахвовій ділянці
відмінний результат досягнутий у 5
(55,6%), хороший — у 4 (44,4%).
В ділянці кінцівок кістозні ЛМ
діагностовані у 5 пацієнтів, у 3 з них
— рецидивні, що супроводжувалися
тривалою (понад 30 діб) післяопе
раційною лімфореєю. Імунотерапія
з застосуванням препарату ОК—432
сприяла припиненню лімфореї че
рез 3 — 5 діб, зменшенню об'єму ЛМ
більш ніж на 50%.
Симптомами ЛМ черевної по
рожнини і заочеревинного просто
ру були біль в животі (у 5 хворих),
дизуричні прояви (у 2), здуття живо
та, запор (у 3), гідронефроз внаслі
док компресії сечоводу (в 1). Скле
ротерапія з використанням препа
рату ОК—432 у пацієнтів з великими
ЛМ заочеревинного простору спри
яла зменшенню їх розмірів внаслі
док усунення макрокістозного ком
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поненту, при цьому у м'яких ткани
нах зберігалися дрібні кісти. Через
відсутність клінічних проявів додат
кове втручання у таких пацієнтів не
проводили.
Ускладнення склеротерапії у ви
гляді алергічної реакції шкіри ви
никло в 1 (1,25%) пацієнта, що по
требувало припинення лікування.
Хірургічне видалення кістозних
ЛМ здійснене у 10 (10,3%) хворих.
Показаннями до операції були ло
кальні, відмежовані ЛМ в ділянці
грудної, черевної стінки (у 4 хво
рих), ЛМ в ділянці шиї з рецидивую
чим запаленням (в 1), ЛМ черевної
порожнини з ознаками компресії
внутрішніх органів (у 5). ЛМ черев
ної порожнини у 3 пацієнтів вида
лені лапароскопічно, у 2 дітей з ве
ликими кістозними утвореннями
виконана лапаротомія. Ускладнень
не було.
Комбіноване лікування, що пе
редбачало часткове висічення та
інтраопераційне введення препара
ту ОК—432, проведене у 7 пацієнтів
з великими і гігантськими ЛМ, у яких
повне видалення через інфільтра
тивний ріст в ділянці життєво важ
ливих структур неможливе, а, зважа
ючи на великі розміри, ефектив
ність тільки склеротерапії сумнівна.
Клінічні прояви кістозних ЛМ
визначаються їх локалізацією, спів
відношенням з суміжними органа
ми. За даними літератури, у 50% спо
стережень ЛМ клінічно проявляють
ся при народженні, до 90% — протя
гом перших 2 років життя дитини,
10% — діагностують у різному віці
[6]. Останнім часом збільшилася час
тота виявлення ЛМ під час скри
нінгового ультразвукового скану
вання. У нашому дослідженні прена
тально діагноз встановлений в 11,3%
спостережень, симптоми виявляли
протягом перших 2 років життя у
більшості (87,6%) дітей, у 12,4% —
перебіг захворювання був безсимп
томним понад 2 роки, хоча ЛМ були
вродженою патологією.
Основним ускладненням ЛМ, що
локалізувалися в ділянці голови і
шиї, є компресія верхніх дихальних
шляхів [2]. Порушення дихання мо
жуть бути як транзиторними, у ви
гляді стридорозного дихання, що
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проявляється, як правило, протягом
перших місяців життя, так і дихаль
ної недостатності, що потребує тра
хеостомії, дихальної підтримки. З 69
дітей з кістозними ЛМ в ділянці го
лови і шиї транзиторні дихальні
розлади у вигляді стридору протя
гом першого року життя виявлені у
10,1%, компресія дихальних шляхів з
необхідністю здійснення трахео
стомії — у 5,8%.
Єдиного стандартизованого під
ходу до лікування кістозних форм
ЛМ немає. Найчастіше автори наво
дять результати лікування з викорис
танням склерозуючих засобів (у 41%
спостережень), дещо рідше — лише
хірургічне видалення (у 39%) або
хірургічне видалення у поєднанні з
іншими маніпуляціями (у 20%) [6].
Хоча хірургічне втручання су
проводжується ускладненнями у 12
— 33% та рецидивами — у 15 — 53%
хворих, цей метод не втрачає свого
значення у лікуванні ЛМ [7]. Планую
чи хірургічну лікувальну тактику, не
обхідно мати на увазі високий ризик
виникнення рецидиву. Рецидиви, як
правило, є наслідком невірно спла
нованого лікування, недостатнього
передопераційного обстеження, ча
сто виникають після неповної ре
зекції, що провокує швидкий ріст
ЛМ [1]. Периферичні ЛМ, що не ма
ють зв'язку з центральними лімфа
тичними колекторами, можуть бути
безпечно видалені хірургічним шля
хом.
Протягом останніх десятиліть
склерозувальна терапія стала пер

спективною альтернативою хірур
гічному видаленню ЛМ. Використо
вують різні лікарські засоби, вибір
яких визначається їх ефективністю,
а також доступністю у різних
країнах. Найбільш поширеними за
собами є блеоміцин, доксициклін,
ОК—432 (Picibanil), який з 2011 р.
успішно використовують у нашій
клініці. ОК—432 — це ліофілізова
ний низько вірулентний Strepto
coccus pyogenes групи А, інкубова
ний з пеніциліном. ОК—432 синте
зований як антинеопластичний
препарат, проте, його використання
не сприяло збільшенню показників
виживання пацієнтів при раку, про
те, встановлена висока ефективність
при плевродезі за злоякісного ура
ження плеври. На основі цих спосте
режень, наприкінці 80—х років ми
нулого століття японські вчені [5]
опублікували результати викорис
тання препарату ОК—432 як безпеч
ного й ефективного засобу лікуван
ня ЛМ. З цього часу метод широко
використовують в практиці. В ос
нові механізму дії препарату лежить
індукція запалення з подальшою ак
тивацією цитокінів і апоптозом
клітин, що утворюють внутрішню
вистилку кіст [8].
ЛМ частіше представлені не солі
тарними кістозними утвореннями, а
багатьма кістами, розділеними тон
кими перегородками. Найбільш
ефективним цей метод лікування
був при великокістозних формах
ЛМ, проте, здатність препарату про
никати крізь перегородки кіст зу

мовлює його ефективність при змі
шаних, інколи і мікрокістозних
формах ЛМ. Проте, наявність мікро
кістозного компоненту зменшує
ефективність ендокістозного ліку
вання, незалежно від препарату, що
використовують [9]. Ускладнення
при використанні препарату ОК—
432 незначні, тимчасові, передбачу
вані [10]. Обмеження використання
препарату ОК—432 визначаються
його доступністю у різних країнах
та вартістю.

ВИСНОВКИ
1. Хірургічне видалення кісто
зних ЛМ, розташованих в ділянці го
лови і шиї, пахвовій ділянці супрово
джується високим ризиком виник
нення ускладнень.
2. Склеротерапія з використан
ням біологічного препарату ОК—
432 є ефективним, безпечним і по
тенційно радикальним способом
лікування кістозних ЛМ, розташова
них в проекції великих лімфатич
них колекторів, ділянці голови і шиї,
пахвовій ділянці, заочервинному
просторі.
3. Найкращі результати лікування
досягнуті при макрокістозних ЛМ в
ділянці голови і шиї та пахвовій
ділянці, відмінний та хороший ре
зультат відзначений більш ніж у 93%
пацієнтів.
4. Переважання мікрокістозного
компоненту ЛМ та раніше виконані
хірургічні втручання знижують
ефективність склеротерапії з вико
ристанням препарату ОК—432.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ
ВТРУЧАННЯХ
М. Л. Гомон, Т. В. Бондаренко, А. І. Тереховський, А. В. Вигонюк, Н. М. Гомон
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

IMPROVEMENT OF THE TRACHEAL INTUBATION PROCEDURE
IN SURGICAL INTERVENTIONS
М. L. Gomon, Т. V. Bondarenko, А. І. Теrekhovskyi, А. V. Vygonyuk, N. М. Gomon
Vinnytsya National Medical University named after М. І. Pyrogov
нтубація трахеї є основним ме
тодом досягнення безпечної
штучної вентиляції легень під
час оперативного втручання та
інтенсивної терапії хворих після
хірургічних втручань [1]. Забезпе
чення сталого газообміну під час
хірургічного втручання та ізоляція
дихальних шляхів від потрапляння
вмісту з травного каналу зумовлю
ють необхідність використання
інтубації трахеї у більшості хворих
за високого операційного ризику, у
невідкладних ситуаціях, при опера
тивних втручаннях на верхньому
відділі травного каналу, в тора
кальній хірургії та кардіохірургії,
отоларингології, щелепно—лицевій
хірургії, нейрохірургії [2]. Якісна
інтубація трахеї під час операції не
тільки забезпечує стабільний газо
обмін та герметичність дихальних
шляхів, а й дає можливість розташу
вати хворого в будь—якому поло
женні для здійснення оптимального
хірургічного доступу та забезпечен
ня повної міорелаксації в опе
раційній рані [3].
Разом з тим, інтубація трахеї мо
же спричинити деякі ускладнення,
якщо вона проведена неякісно [4].
Найбільш частими ускладненнями є
неправильне положення ендотрахе
альної трубки та манжети після інту
бації трахеї. Роздута в трахеї манже
та ендотрахеальної трубки має бути
розташована відразу за голосовими
зв'язками. За недостатньо глибокого
введення ендотрахеальної трубки в
трахею частина манжети міститься
ззовні голосових зв'язок. Після роз
дування манжети вона поступово
зміщується разом з трубкою в бік
більш низького тиску, тобто, з трахеї

І

Реферат
Проаналізовані результати інтубації трахеї під час анестезіологічного забезпечен3
ня хірургічних втручань на лицевому черепі у 127 хворих при операційному ризику
2 ступеня (за ASA). Під час інтубації трахеї проводили візуальний контроль поло3
ження ендотрахеальної трубки на відстані 0,5 — 1 см від проксимального краю
манжети та при роздуванні манжети. Застосування запропонованого методу
сприяло зменшенню тривалості стандартної оротрахеальної інтубації трахеї, за3
безпечило правильне та безпечне положення ендотрахеальної трубки, зменшен3
ня ризику зміщення манжети в бік гортанної частини глотки та бронхів з частковою
обструкцією дихальних шляхів, травматичність інтубації трахеї, підвищення ефек3
тивності вентиляції.
Ключові слова: оротрахеальна інтубація трахеї; профілактика ускладнень.

Abstract
Results of tracheal intubation during anesthesiological support of surgical interventions
on facial skull in 127 patients, while presence of operative risk grade 2 (in accordance
to ASA), were analyzed. While performing tracheal intubation a visual control of the
endotracheal tube position on a distance of 0.5 — 1 сm from proximal edge of the wrap
and while doing the wrap blowing was done. Application of the method proposed have
promoted the reduction of duration of a standard orotracheal tracheal intubation per3
formance, guaranteed a securing of correct and safe position of endotracheal tube,
reduction of the wrap shift towards laryngeal pharynx and bronchi with partial obstruc3
tion of respiratory ways, traumaticity of tracheal intubation, and the raising of the venti3
lation efficacy as well.
Кeywords: оrotracheal tracheal intubation; prophylaxis of complications.

в гортаннну частину глотки. При до
датковому введенні повітря в манже
ту виникає екстубація трахеї.
Помилкою вважають також над
то глибоке розташування ендотра
хеальної трубки в трахеї [5]. За такої
ситуації можлива інтубація правого
бронха, що спричиняє гіповенти
ляцію лівої легені. При розташуван
ні ендотрахеальної трубки близько
до біфуркації трахеї можливе випи
нання манжети в просвіт бронхів, а
при використанні надмірного об'є
му повітря для роздування манжети
— часткове перекриття просвіту ен
дотрахеальної трубки. Особливо ча
сто таке ускладнення виникає при
підтягуванні ендотрахеальної труб
ки за неповністю здутої манжети, во
на зміщується в бік дистального от
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вору трубки. Таким чином, створю
ється опір проведенню штучної вен
тиляції легень, що потребує під час
оперативного втручання зміни по
ложення ендотрахеальної трубки
або повторної інтубації трахеї.
Особливо важливе правильне
положення ендотрахеальної трубки
під час хірургічних втручань на но
совій частині глотки. Наявність три
валого запального процесу в но
совій та гортанній частині глотки
часто є наслідком анатомічних
особливостей гортанної частини
глотки, що може бути причиною не
стандартної або "тяжкої" інтубації
трахеї [1,6]. Крім того, при виділенні
ранового вмісту під час оперативно
го втручання в ротову порожнину та
гортанну частину глотки можливе
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його потрапляння в трахею, простір
між голосовими зв'язками і манже
тою та більш глибокі відділи дихаль
них шляхів після екстубації. Саме то
му для дослідження положення ен
дотрахеальної трубки після інтубації
трахеї відібрані хворі, яким викону
вали оперативні втручання на пере
городці носу, носових ходах, навко
лоносових пазухах у положенні
напівсидячи.
Разом з тим, в методиці інтубації
трахеї не передбачено попереджен
ня недостатньої чи надмірної глиби
ни введення ендотрахеальної труб
ки та контролю роздування манже
ти. Це спонукало нас запропонувати
метод візуального контролю поло
ження ендотрахеальної трубки та
манжети після інтубації трахеї та
оцінити клінічне значення запропо
нованої методики.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізований перебіг анес
тезії у 127 хворих під час оператив
ного втручання на носовій перего
родці та носових ходах, навколоно
сових пазухах у відділенні отола
рингології Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова.
Ступінь операційного ризику 2 (за
ASA). Виборку формували за когорт
ним принципом, чоловіків було
60,3%, жінок — 39,7%, співвідношен
ня чоловіків і жінок 1,5:1. Вік паці
єнтів від 19 до 69 років. Тривалість
операції у середньому (54 ± 6) хв. У
дослідження не включали пацієнтів,
у яких діагностовані хронічні захво
рювання, що потребували лікування.
Індукцію в наркоз проводили шля
хом комбінованого використання
тіопентал—натрію (3 — 5 мг/кг) або
пропофолу (1,5 — 2,5 мг/кг) з фен
танілом (0,1 мг). Для забезпечення
повної міорелаксації під час інту

бації трахеї використовували тест—
дозу ардуану (1 мг) та дитиліну (1,5
— 2,0 мг/кг). В усіх пацієнтів інту
бацію трахеї проводили шляхом
прямої ларингоскопії з використан
ням зігнутого клинка у покращено
му джексонівському положенні. Ус
кладнень при інтубації трахеї у
пацієнтів не було. Хворі розподілені
на дві групи. У 58 пацієнтів (кон
трольна група) після візуалізації го
лосової щілини вводили ендотрахе
альну трубку під контролем зору. Ла
рингоскоп забирали, трубку просу
вали на 2 — 3 см та здійснювали роз
дування манжети. У 69 пацієнтів (ос
новна група) контролювали заве
дення проксимального краю манже
ти на 0,5 — 1 см за голосові зв'язки та
період роздування манжети, тобто,
зберігали візуальний контроль за
ендотрахеальною трубкою і манже
тою. Всім хворим проводили зба
лансовану інгаляційну анестезію з
використанням севофлурану в ре
жимі Мак—Ваr у поєднанні фен
танілом в дозі 0,005 мг/(кг × год). Ке
рованої гіпотонії досягали шляхом
поєднання інфузії та болюсного
внутрішньовенного введення нітро
гліцерину та гангліоблокатора. На
етапі закінчення хірургічного втру
чання для попереджувальної ана
лгезії додатково вводили фентаніл
(0,1 мг), парацетамол (500 мг) або
налбуфін (10 мг). Після операції
здійснювали програмне введення
нестероїдних протизапальних за
собів (кетаролак трометамин по 30
мг тричі на добу), за недостатнього
знеболювального ефекту признача
ли наркотичні аналгетики.
Для оцінки адекватності поло
ження ендотрахеальної трубки та
манжети в трахеї аналізували три
валість порівняльної аускультації
верхівок легень, частоту корекції по
ложення ендотрахеальної трубки з

здуванням манжети, діапазон опти
мального тиску в контурі наркозно
го апарата, частоту ларингоспазму
або приступоподібного кашлю після
екстубації трахеї, скарги на біль у
горлі на наступну добу після опера
тивного втручання.
Статистична обробка результатів
проведена за програмою Microsoft®
Excel 2010, а також пакета приклад
них статистичних програм Statistica
6,0. Достовірність різниці парамет
ричних показників визначали за
критерієм Гроссета (Ст'юдента), не
параметричні — порівнювали за
критерієм Пірсона (χ2).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз отриманих результатів
свідчив, що при використанні до
даткового методу контролю три
валість інтубації трахеї зменшувала
ся внаслідок суттєвого зменшення
тривалості аускультації верхівок ле
гень для оцінки рівномірності їх
вентиляції (див. таблицю). Не
обхідність корекції
положення
трубки після інтубації трахеї з зду
ванням манжети в основній групі
виникала утричі рідше (χ2=4,6;
р<0,05), ніж у контрольній групі. Оп
тимальний тиск в контурі наркозно
го апарата був вірогідно нижчим в
основній групі у порівнянні з таким
у контрольній (р=0,01), що свідчило
про меншу частоту обструктивного
впливу манжети на компонент вен
тиляції. Ларингоспазм або спастич
ний кашель в основній групі вини
кав в 6 разів рідше (χ2=4,8; р<0,05),
ніж у контрольній.
Частота скарг на біль у горлі
після операції, що свідчило про
травматичність інтубації трахеї, в
основній групі була вірогідно мен
шою (χ2=10,3; р<0,002), ніж у кон
трольній.

Ïîêàçíèêè àäåêâàòíîãî ïîëîæåííÿ åíäîòðàõåàëüíî¿ òðóáêè òà ìàíæåòè â òðàõå¿
Ïîêàçíèê

Òðèâàë³ñòü ³íêóáàö³¿ òðàõå¿, õâ (x ± m)
Òðèâàë³ñòü àóñêóëüòàö³¿ ëåãåíü, õâ (x ± m)
×àñòîòà êîðåêö³¿ ïîëîæåííÿ åíäîòðàõåàëüíî¿ òðóáêè
Òèñê â êîíòóð³ íàðêîçíîãî àïàðàòà íà âäîõó, ìì ðò. ñò. (x ± m)
×àñòîòà ëàðèíãîñïàçìó
×àñòîòà ñêàðã íà á³ëü ó ãîðë³
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Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
êîíòðîëüí³é (n=58)
îñíîâí³é (n=69)

2,9 ± 0,3
2,5 ± 0,3
9
13,2 ± 1,0
6
18

0,92 ± 0,01
0,86 ± 0,01
3
10,4 ± 0,4
1
3

Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â

*ð=1,0
*ð=3,8
χ2=4,6; ð<0,05
ð=0,01
χ2=4,8; ð<0,05
χ2=10,3; ð<0,002
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Таким чином, введення додатко
вого візуального контролю поло
ження ендотрахеальної трубки та
роздутої манжети під час інтубації
трахеї не лише підвищило її без
печність, а й зменшило тривалість
маніпуляції внаслідок зменшення
тривалості аускультативного кон
тролю вентиляції легень та підвищи
ло якість ендотрахеальної венти
ляції.

ВИСНОВКИ
1. Запропонований візуальний
контроль положення ендотрахеаль
ної трубки і манжети під час інту
бації трахеї до просування прокси
мального краю манжети на 0,5 — 1
см за голосові зв'язки та роздування
манжети.
2. Застосування запропоновано
го методу зменшило тривалість
стандартної оротрахеальної інту
бації трахеї, забезпечило правильне

та безпечне положення ендотрахе
альної трубки, сприяло зниженню
ризику зміщення манжети в бік гор
танної частини глотки та бронхів з
виникненням часткової обструкції
дихальних шляхів, зменшенню
травматичності інтубації трахеї та
підвищенню ефективності її венти
ляції.
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УСКЛАДНЕННЯ ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНОЇ БІОПСІЇ
ВНУТРІШНЬОГРУДНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ТА МЕТОДИ
ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ
М. С. Опанасенко, І. М. Купчак, О. Е. Кшановський
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

COMPLICATIONS OF VIDEOTHORACOSCOPIC BIOPSY
OF INTRATHORACIC LYMPH NODES AND METHODS
OF THEIR PROPHYLAXIS
М. S. Оpanasenko, І. М. Кupchak, О. Е. Кshanovskyi
National Institute of Phthysiatry and Pulmonology named after F. G. Yanovskyi, Kyiv
останні роки під час діагно
стики та лікування захворю
вань органів грудної порож
нини широко використову
ють ВТС [1]. Новоутворення сере
достіння є найбільш придатною мо
деллю для повноцінного викорис
тання відеоендоскопічних техно
логій. З одного боку, медіастинальні
новоутворення, до яких належить і
ВГЛ, потребують надійної гісто
логічної верифікації. З іншого боку,
локалізація новоутворень в сере
достінні потребує застосування до
сить травматичного хірургічного
доступу для їх видалення, тому ВТС
вважають надійним мініінвазивним
методом діагностики ВГЛ [2]. При
цьому отримують декілька ВГЛВ, чо
го достатньо для морфологічної ве
рифікації діагнозу [3].
Як і будь—яка операція, ендо
скопічне
втручання
супровод
жується різними ускладненнями, в
тому числі і такими, що загрожують
життю пацієнта [4, 5]. Найбільш час
то ускладнення під час здійснення
ВТС пов'язані з інтраопераційною
травмою легені при встановленні
першого торакопорта, пошкоджен
ням судинно—нервових структур;
після операції — кровотечею внаслі
док ненадійного гемостазу, інфек
ційними ускладненнями, як місце
вими, так і загальними [5 — 7].
Основними умовами успішного
виконання ВТС біопсії ВГЛВ є за
довільна інтраопераційна візуалі
зація тих відділів середостіння, де
планують проведення хірургічних
маніпуляцій, що досягається опти
мальним положенням тіла пацієнта

В
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Реферат
Відеоторакоскопія (ВТС) — надійний мініінвазивний метод діагностики синдрому
внутрішньогрудної лімфаденопатії (ВГЛ). До інтраопераційних ускладнень ВТС
відносять кровотечу та пошкодження легені, до післяопераційних — недорозправ3
лення легені (пневмоторакс), кровотечу, гнійні ускладнення. Основними метода3
ми профілактики ускладнень ВТС та оптимізації умов ВТС біопсії внутрішньогруд3
них лімфатичних вузлів (ВГЛВ) є задовільна інтраопераційна візуалізація, що за3
безпечує оптимальне положення тіла пацієнта на операційному столі та достатній
колапс легені на боці втручання, використання медичного альфа—ціанакрилатно3
го клею з гемостатичною губкою для гемостазу в зоні біопсії, системне викорис3
тання антибіотиків. Застосування запропонованих методів дозволило зменшити
частоту інтраопераційних ускладнень з 19,2 до 2,8%, післяопераційних — з 23 до
2,8%.
Ключові слова: відеоторакоскопія; внутрішньогрудна лімфаденопатія; усклад3
нення.

Abstract
Videothoracoscopy constitute a secure miniinvasive method of diagnosis of intratho3
racic lymphadenopathy syndrome. Pulmonary hemorrhage and injury constitute intra3
operative videothoracoscopic complications, and pulmonary collapse, hemorrhage,
purulent complications — postoperative complications. Satisfactory intraoperative
visualization, guaranteeing optimal position of the patient's body on operative table and
sufficient pulmonary collapse on the intervention side, application of medical аlpha—
cyanacrylate adhesive with hemostatic sponge for hemostasis in a biopsy zone, sys3
temic application of antibiotics constitute the main prophylactic methods for videotho3
racoscopic complications and optimization of conditions for videothoracoscopic biop3
sy of intrathoracic lymphatic nodes. Application of the methods proposed have permit3
ted to reduce the intraoperative complications rate from 19.2 tо 2.8%, and a postoper3
ative one — from 23 tо 2.8%.
Кeywords: videothoracoscopy; intrathoracic lymphadenopathy; complications.

на операційному столі та значним
інтраопераційним колапсом легені
на боці втручання, що забезпечує
достатню оглядовість зони хірур
гічного інтересу та дозволяє вільно
маніпулювати в проекції середо
стіння. За незадовільної візуалізації
середостіння збільшується ризик
виникнення таких інтраоперацій
них ускладнень, як пошкодження
органів грудної порожнини, судин
но—нервових структур тощо, а та
кож збільшується тривалість втру
чання.

Під час ВТС втручань деякі авто
ри для задовільної візуалізації сере
достіння рекомендують розташову
вати хворого у положенні лежачи на
неураженому боці, паралельно по
верхні підлоги [8], або на неураже
ному боці з підкладанням під попе
рек валика такої висоти, щоб крило
клубової кістки перебувало на рівні
грудей, при цьому операційний стіл
розташований паралельно поверхні
підлоги [9].
Для досягнення колапсу легені
під час виконання ВТС оперативних
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втручань на органах грудної порож
нини автори рекомендують здій
снення роздільної штучної венти
ляції легень з використанням дво
просвітної трубки, при цьому леге
ню на боці операції "виключають" з
дихання, що забезпечує її колапс, а
також виконують інсуфляцію в плев
ральну порожнину вуглекислого га
зу напередодні операції до позитив
ного тиску не вище 10 мм рт. ст. [10].
З метою запобігання виникнен
ню кровотечі після операції місцево
в зоні маніпуляції застосовують ге
мостатичну губку [4, 11] чи обробля
ють місця біопсії шляхом електро
коагуляції або аргоноплазмової коа
гуляції [2].
Для профілактики інфекційних
ускладнень більшість авторів сис
темно використовують антибактері
альні препарати широкого спектру
дії [4, 6].
У численних дослідженнях опи
сані інтра— і післяопераційні ус
кладнення при використанні ВТС,
проте, чітких рекомендацій щодо
профілактики таких ускладнень не
достатньо.
Мета дослідження: оцінити ефек
тивність запропонованих у клініці
методів профілактики інтраопера
ційних і післяопераційних усклад
нень при ВТС та оптимізації умов
ВТС біопсії ВГЛВ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 96 хворих з приводу синдро

Òàáëèöÿ 1.

му ВГЛ нез'ясованої етіології у відді
ленні торакальної хірургії та інва
зивних методів діагностики в період
з 2008 по 2015 р. Критерієм вклю
чення пацієнтів у дослідження було
виконання ВТС біопсії ВГЛВ з по
дальшим цитологічним, бактеріо
логічним і гістологічним досліджен
ням біоптатів.
Пацієнти розподілені на дві клі
нічні групи залежно від методів оп
тимізації ВТС біопсії ВГЛВ. У 26
(27,1%) пацієнтів (І група) не засто
совували жодних методів профілак
тики інтраопераційних і післяопе
раційних ускладнень, крім коагу
ляційного гемостазу; у 70 (72,9%)
хворих (ІІ група) під час оператив
ного втручання застосовані такі ме
тоди.
Передопераційний колапс легені
здійснювали після загальної анес
тезії з інтубацією трахеї, в поло
женні пацієнта лежачи на неураже
ному боці, шляхом встановлення
голки з мандреном в плевральну по
рожнину в шостому міжребер'ї по
лопатковій лінії. Після видалення
мандрена в канюлю голки заливали
декілька крапель ізотонічного роз
чину натрію хлориду і фіксували йо
го аспірацію в плевральну порожни
ну. Потім підключали до голки апа
рат для створення штучного пнев
мотораксу і нагнітали повітря.
Положення хворого на опера
ційному столі змінювали залежно
від локалізації уражених ВГЛВ. Так,
при ураженні ВГЛВ верхнього сере
достіння операційний стол поверта

²íòðàîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ ïðè âèêîíàíí³ ÂÒÑ á³îïñ³¿
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
Óñêëàäíåííÿ

Êðîâîòå÷à
Ïîøêîäæåííÿ ëåãåí³
Ðàçîì …
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ли дорзально на 10° і піднімали його
головний кінець на 30°; при ура
женні ВГЛВ нижнього середостіння
— дорзально на 10° і піднімали нож
ний кінець на 20°.
Профілактику післяопераційних
геморагічних ускладнень здійсню
вали шляхом зрошення зони біопсії
тонким шаром альфа—ціанакрилат
ного клею з подальшим накладан
ням гемостатичної губки на поверх
ню утвореної клейової плівки.
Профілактику післяопераційних
інфекційних ускладнень проводили
шляхом накладання антимікробної
плівки "Іobane" на операційне поле,
санації плевральної порожнини
розчином декаметоксину в об'ємі
1000 мл та інсталяції в плевральну
порожнину 1000 мг амікацину, здій
снення санаційної бронхофібро
скопії наприкінці оперативного
втручання та системного призна
чення левофлоксацину в дозі 500 мг
двічі на добу.
У І групі чоловіків було 10
(10,4%), жінок — 16 (16,6%); у ІІ групі
— відповідно 33 (34,4%) і 37 (38,6%).
Вік хворих І групи у середньому
(32,1 ± 12,2) року, ІІ групи — (34,3 ±
10,4) року.
Для статистичної обробки даних
використовували непараметричні
методи, оскільки розподіл виборок
різнився від нормального. Для вияв
лення міжгрупових відмінностей за
стосовували критерій χ2 з поправ
кою Йеїтса. Статистично значущи
ми вважали різницю показників при
р<0,05. Математичні операції прове
дені в програмному пакеті SPSS 17,0.
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За даними дослідження, частота
інтраопераційних та післяопера
ційних ускладнень у пацієнтів ІІ гру
пи достовірно менша, ніж у І групі
(відповідно p=0,006 та p< 0,001).
Структура інтраопераційних ус
кладнень ВТС біопсії ВГЛВ представ
лена у табл. 1, післяопераційних ус
кладнень — у табл. 2.
Завдяки використанню запропо
нованого способу при ВТС втру
чанні вдалося досягти достатнього
колапсу легені у 97,1% спостере
жень, адекватного візуального та ін
струментального контролю в зоні
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хірургічних маніпуляцій, зменшити
частоту пошкодження паренхіми
легені під час встановлення першо
го торакопорта з 11,5 до 1,4 %.
Відповідне розташування хворо
го на операційному столі під час
ВТС біопсії ВГЛВ забезпечило задо
вільну візуалізацію необхідної ділян
ки середостіння у 95,7% спостере
жень, що, в свою чергу, сприяло
зменшенню тривалості операції, ча
стоти ятрогенних інтраоперацій
них ускладнень до 2,8%, збільшенню
інформативності біопсії.

Використання способу профі
лактики післяопераційних гемора
гічних ускладнень при ВТС біопсії
ВГЛВ забезпечило досягнення на
дійного гемостазу зони пошкодже
них тканин, що дозволило уникнути
таких ускладнень, зокрема, утворен
ня внутрішньоплевральної гемато
ми.
Застосування способу профілак
тики післяопераційних інфекцій
них ускладнень при ВТС забезпечи
ло зменшення їх частоти з 7,7 до
1,4%.

Отже, ВТС є надійним мініінва
зивним методом діагностики ВГЛ, за
якого можна отримати декілька
ВГЛВ для морфологічної верифі
кації діагнозу. Запропоновані мето
ди досягнення колапсу легені, розта
шування хворого на операційному
столі, профілактики післяоперацій
них ускладнень при ВТС біопсії
ВГЛВ дозволили уникнути небажа
них наслідків, зменшити ризик жит
тю, тривалість лікування пацієнта у
стаціонарі після операції та витрати
на медикаментозне забезпечення.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ЗАКРИТТІ
ДЕФЕКТІВ ПОКРИВНИХ ТКАНИН ТУЛУБА ТА КІНЦІВОК
МЕХАНІЧНОГО ГЕНЕЗУ
О. В. Пономаренко
Запорізький державний медичний університет

PECULIARITIES OF THE TREATMENT TACTICS IN CLOSURE
OF DEFECTS OF COVERING TISSUES OF TRUNK
AND EXTREMITIES OF MECHANICAL ORIGIN
О. V. Ponomarenko
Zaporizhzhya State Medical University
структурі захворювань хі
рургічного профілю 5,3%
становлять патологічні ста
ни, що супроводжуються ут
воренням дефектів шкіри й м'яких
тканин [1, 2]. Значна частина з них —
посттравматичні ранові дефекти ту
луба й кінцівок, в останні роки від
значено тенденцію до збільшення їх
частоти [3]. Одним з найбільш тяж
ких наслідків травматизму є інвалід
ність. За даними ВОЗ, у світі більш
ніж у 500 млн. хворих встановлено
інвалідність [4]. Причинами інвалід
ності потерпілих при травмі тільки у
25 — 30% є тяжкість самої травми, у
30 — 70% — недоліки діагностики,
лікування й організації медичної до
помоги [5].
Мета роботи: покращити резуль
тати лікування хворих з приводу
функціональних та естетичних де
фектів механічного генезу шляхом
розробки комплексної програми хі
рургічного лікування для відновлен
ня форми й функції тулуба та кінці
вок.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 242 хворих з приводу ДПТ ту
луба та кінцівок, що виникли внаслі
док механічного пошкодження.
Пацієнтам здійснені 697 оператив
них втручань, з них 492 (70,6%) — з
приводу відновлення пошкоджених
тканин. Обстеження й лікування
хворих проводили на базі кафедри
медицини катастроф, військової ме
дицини, анестезіології та реанімато
логії, клінічних базах Обласного

Реферат
Проаналізовані результати лікування 242 хворих, яким здійснені 697 оперативних
втручань, в тому числі 492 (70,6%) — з відновлення пошкоджених м'яких тканин та
інших структур тулуба й кінцівок. Вибір методу коригувального втручання й за3
криття дефекту покривних тканин (ДПТ) залежав від розмірів, глибини рани, особ3
ливостей гемодинаміки ділянки пошкодження. Застосування для лікування
наслідків травматичного пошкодження препарату Лацерта розширило можливості
лікування пацієнтів з приводу ДПТ. Диференційований підхід до вибору методу за3
криття ранової поверхні дозволив досягти задовільних результатів у 98,75% хво3
рих.
Ключові слова: травматичне пошкодження; рана; покривні тканини; хірургічне
лікування.

Abstract
Results of treatment of 242 patients, to whom 697 оperative interventions were done,
including 492 (70.6%) —with restoration of the injured soft tissues and other trunk and
extremities structures —were analyzed. Choice of the correcting intervention method
and closure of the covering tissues defect have depended on the wound dimensions
and depth, peculiarities of hemodynamics in the area injured. Application of Lacert
preparation for the traumatic injury consequences made spectrum of treatment options
in patients, suffering covering tissues defect,broader. Differential approach to choice
of procedure for the wound surface closure have permitted to achieve satisfactory
results in 98.75% of patients.
Кeywords: traumatic injury; wound; covering tissues; surgical treatment.

опікового та травматологічного від
ділень за період 2008 — 2016 рр.
Хворі розподілені на 4 групи за
лежно від розмірів, глибини та тяж
кості пошкодження м'яких тканин
та інших структур тулуба й кінцівок.
I група — 44 (18,2%) хворих з обме
женою (діаметром до 5 см ) ділян
кою пошкодження шкіри та глибше
розташованих тканин до глибокої
фасції, у яких виконане 61 (8,8%)
втручання.
II група — 67 (27,7%) хворих, у
яких спостерігали велику та вели
чезну ранову поверхню й пошкод
ження м'яких тканин глибше глибо
кої фасції, у них виконані 144
(20,7%) оперативних втручання.
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III група — 90 (37,19%) хворих, у
яких ДПТ поєднані з пошкодженням
кістково—суглобового апарату, у
них виконані 272 (39,0%) операції.
IV група — 41 (16,9%) хворий з
поєднаною або множинною трав
мою, що супроводжувалася пошкод
женням магістральних судин, нер
вів, частковим або повним відокрем
ленням кінцівки, у них виконані 220
(31,6%) операцій.
У дослідження включали хворих
віком старше 17 років, обох статей, з
встановленим діагнозом: дефект
шкіри та глибше розташованих м'я
ких тканин тулуба й кінцівок, що по
требувало відновлення форми та
функції тіла.

hirurgiya.com.ua

47
захворювань хворим виконані на
ступні оперативні втручання.
В I групі виконане 61 оперативне
втручання, в тому числі 10 — пер
винна хірургічна обробка рани на
етапі госпіталізації потерпілих, в од
ного хворого здійснена ксеноплас
тика ранової поверхні як тимчасове
покриття, у 50 — пластика ранових
дефектів з використанням простого
розщепленого шкірного трансплан
тата, в 1 застосовано нову методику
лікування з використанням препа
рату гіалуронової кислоти.
В II групі виконано 144 операції,
з них першим етапом — первинна
хірургічна обробка рани (22), дре
нування гематоми (7), фасціотомія
(1).
На етапі закриття ранової по
верхні для її підготовки до пластики
в 1 спостереженні здійснена пер
винна пластика за Красовітовим, в 1
— ксенопластика, у 9 — тангенційне
висічення рани, у 20 — некректомія
рани, в 1 — остеонекректомія, в 1 —
висічення рубцевої тканини.
На реконструктивному етапі у 57
спостереженнях ранові дефекти за
кривали з використанням простого
розщепленого шкірного трансплан
тата, у 14 — здійснено пластику міс
цевими тканинами, в 1 — оператив
не втручання виконано з застосу
ванням острівцевого клаптя на пе
риферійній ніжці, у 2 — мостопо
дібного клаптя (клапоть на двох жи
вильних ніжках), в 1 — плоского
клаптя з використанням методики
дерматензії (3 оперативних втру

В усіх групах переважали хворі
працездатного віку (молодого та се
реднього/зрілого за класифікацією
ВОЗ, 2014), тобто, від 25 до 60 років,
їх було 137 (56,6%). Віку пізньої
зрілості та літнього було 75 (31,0%)
хворих, що зумовлене досить час
тим побутовим травматизмом. Жі
нок було 86 (35,5%), чоловіків — 156
(64,5%).
У теперішній час в Україні основ
ними чинниками пошкодження є
дорожно—транспортні пригоди, ка
татравма, побутове пошкодження, а
також
вогнепальні
поранення
(табл. 1).
Найбільш часто травма виникала
в побуті — у 99 (40,9%) потерпілих. У
зв'язку з проведенням бойових дій
збільшилася кількість потерпілих з
вогнепальними пораненнями — 13
(5,4%).
Характер пошкодження при
гострій травмі, з одного боку, зале
жить від маси (розмірів, об'єму, фор
ми), швидкості руху, напрямку та
тривалості дії травмуючого агента, з
іншого, від локалізації, анатомо—
фізіологічних особливостей пошко
джених структур.
Найбільш уразливим сегментом
в усіх групах була нижня кінцівка —
у 182 (73,4%), потерпілих, далі —
верхня кінцівка — у 46 (18,5%), міні
мальна частота пошкодження тулу
ба — у 20 (8,06%) потерпілих (табл.
2).
Залежно від глибини та характе
ру травми, наявності поєднаних чи
множинних пошкоджень, супутніх

Òàáëèöÿ 1.

чання), в 1 — дермоабразію пост
травматичного рубця.
В III групі виконано 272 операції,
з них першим етапом — первинна
хірургічна обробка рани (31), дре
нування гематоми (4), фасціотомія
(1), операції з відновлення кісток
(43). У 3 спостереженнях виконаний
лапароцентез, в 1 — торакоскопія.
На етапі закриття ранової по
верхні для її підготовки до пластики
у 5 спостереженнях здійснено ксе
нопластику, у 9 — тангенційне висі
чення рани, у 33 — некректомію ра
ни, у 7 — остеонекректомію, у 2 —
висічення рубцевої тканини, в 1 —
додаткове дренування сероми. У 5
спостереженнях виконано ампу
тацію пальців та сегментів кінцівки,
у 4 — накладені вторинні шви.
На етапі відновлення покривних
тканин у 98 спостереженнях ранові
дефекти закривали з використан
ням простого розщепленого шкір
ного трансплантата, у 6 — здійснено
пластику місцевими тканинами, в 1
— з застосуванням острівцевого
клаптя на периферійній ніжці, у 22
— трубчастого мігруючого класич
ного клаптя, у 6 — плоских клаптів.
В IV групі виконані 220 опера
тивних втручань, з них першим ета
пом — первинна хірургічна обробка
рани (24), дренування гематоми (1),
ревізія рани (2), фасціотомія (6), у 25
спостереженнях — операції з від
новлення кісток.
В 6 спостереженнях здійснений
лапароцентез, у 4 — торакоцентез, у
4 — дренування плевральної порож
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нини, в 1 — браш—біопсія, в 1 — роз
криття та дренування піддіафраг
мального абсцесу, у 2 — епіцистос
томію. У 3 хворих виконано деком
пресійну ламінектомію, у 2 — реві
зію периферійних нервів, в 1 — не
вроліз, в 1— пластику сідничого нер
ва, в 1 — металоспондилодез.
З приводу травмування судин в 1
хворого виконане протезування за
гальної стегнової артерії з викорис
танням аутовени, у 2 — аутовенозне
протезування підколінної артерії, у 4
— ревізію судинно—нервового пуч
ка, в 1 — з додатковою тромбек
томією. У зв'язку з неможливістю
зберегти кінцівку у 4 хворих здій
снено її ампутацію.
На етапі закриття ранової по
верхні для її підготовки до пластики
у 4 спостереженнях проведено ксе
нопластику, у 6 — тангенційне висі
чення рани, у 20 — некректомію ра
ни, у 2 — висічення рубцевої ткани
ни, у 2 — накладання VAC — апарата,
в 1 — редресацію кінцівки.
На етапі відновлення покривних
тканин у 40 спостереженнях ранові
дефекти закривали з використан
ням простого розщепленого шкір
ного трансплантата, у 3 — накладали
вторинні шви, у 14 — застосовано
пластику місцевими тканинами, в 1

— ДПТ закрит острівцевим клаптем
на периферійній ніжці, у 6 — плос
ким клаптем, у 4 — плоскими клап
тями, що формували за допомогою
методу тканинної дерматензії, у 22
— операцію виконали з використан
ням трубчастого мігруючого кла
сичного клаптя.
У 3 хворих застосована нова ме
тодика лікування ранової поверхні з
використанням препарату гіалуро
нової кислоти Лацерта, 1 мл 1,5%
розчину вводили внутрішньошкір
но навколо виразкового дефекту 1
— 2 рази на тиждень протягом 2 — 4
тиж. Під час лікування в динаміці
визначали розміри ранового дефек
ту.
Всі хворі, у яких застосовано цю
методику, виписані з позитивним
результатом, досягнуте повне за
гоєння трофічного дефекту.
Контрольний огляд пацієнтів
проводили у строки 1, 6, 12 міс.
Як протирубцеві засоби у хворих
застосовували креми та гелі для
профілактики утворення й лікуван
ня патологічних рубців, фізіотера
певтичні процедури, рекомендували
еластичний компресійний трико
таж.
Після операції відновний етап
відповідав оптимальним строкам

морфологічного загоєння ділянки
реконструкції, у середньому 1 — 2
міс — у хворих I, II груп, 4 — 6 міс —
у хворих III, IV груп. У ці строки
пацієнти могли приступати до ро
боти. Післяопераційні ускладнення
були лише специфічними, пов'яза
ними з методом операції, вибором
доступу. Ускладнень з ураженням
інших органів і систем не було. Всі
пацієнти живі.
Найбільш ефективна реконст
рукція пошкодженого сегмента в
ранні строки після травми 1 — 3 тиж.
В цей період репаративні процеси
після травматичної та хірургічної
альтерації поєднуються, необоротні
дегенеративно—дистрофічні про
цеси ще не сформувалися, зберіга
ються структурні й функціональні
стереотипи, є можливість віднов
лення первинної анатомії ділянки
пошкодження.
Критеріями оцінки безпосе
редніх та віддалених результатів бу
ли приживлення трансплантатів та
клаптів, усунення ДПТ, відновлення
регіонарної гемодинаміки та іннер
вації в ділянці пошкодження, усу
нення трофічних розладів, віднов
лення стереотипу руху.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНОГО РАКА С ВНУТРИВЕНОЗНЫМ
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
Д. В. Щукин, В. Н. Лесовой, И. А. Гарагатый, Г. Г. Хареба, Н. Н. Поляков,
А. В. Аркатов, В. И. Савенков, А. В. Мальцев
Харьковский национальный медицинский университет,
Областной центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповала, г. Харьков

COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT
OF A RENAL—CELL CANCER WITH INTRAVENOUS
SPREADING
D. V. Shchukin, V. N. Lesovoy, I. А. Garagatiy, G. G. Khareba, N. N. Polyakov,
А. V. Аrkatov, V. I. Savenkov, А. V. Маltsev
Kharkov National Medical University,
Regional Centre of Urology and Nephrology named after V. I. Shapoval, Kharkov
есмотря на значительный
прогресс знаний в области
биологии опухолей и актив
ное развитие таргетной те
рапии, хирургия является основным
видом лечения пациентов по поводу
ПКР. Частота ПКР составляет 2—3% в
структуре всех онкологических бо
лезней у взрослых и занимает тре
тье место среди причин онкоуроло
гической летальности [1, 2].
Одной из особенностей этого ново
образования является отчетливая
тропность к проникновению в про
свет крупных венозных сосудов. В
клиническую практику введено
"правило четверти": в 25% наблюде
ний ПКР проникает в венозную сис
тему почки, примерно в 25% — рас
пространяется в НПВ, в 25% — до
стигает уровня печеночных вен и
выше [3].
Удаление опухолевых тромбов
из НПВ сопровождается высоким
риском интраоперационной и бли
жайшей послеоперационной смерт
ности [4 — 7]. Основными причина
ми таких осложнений являются
фрагментация тромба с эмболией
легочной артерии опухолевыми
массами, массивное кровотечение и
возникновение острой сердечной
недостаточности [8 — 10].
Представляем ретроспективное
исследование, проведенное для
оценки периоперационных ослож
нений хирургического лечения ПКР
с опухолевыми тромбами.

Н
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Реферат
Представлено ретроспективное исследование, проведенное для оценки пери3
операционных осложнений при хирургическом лечении почечноклеточного рака
(ПКР) с опухолевыми тромбами. У 132 пациентов распространение опухолевых
тромбов ограничено почечной веной, а также нижней полой веной (НПВ). Пациен3
ты оперированы с использованием доступа "шеврон" без искусственного крово3
обращения. Частота периоперационных осложнений у пациентов при наличии
макроскопических опухолевых тромбов 56,8%, при распространении опухоли в
НПВ — достоверно больше (р<0,05). Неблагоприятными факторами были нали3
чие сердечной недостаточности, инвазия опухолью стенки НПВ, ретроградное
распространение тромба с сопутствующим кровяным тромбозом НПВ, а также
показатели по шкале ECOG более 1 балла.
Ключевые слова: почечноклеточный рак; опухолевый тромб; нижняя полая вена;
хирургическое лечение.

Abstract
Retrospective investigation, conducted for estimation of perioperative complications,
while performing surgical treatment of a renal—cell cancer with tumoral thrombi, was
presented. In 132 patients the tumoral thrombi spreading is restricted by renal vein and
by vena cava inferior (VCI) as well. The patients were operated on, using the "chevron"
access in the absence of artificial blood circulation. Perioperative complications rate in
the patients in presence of macroscopic tumoral thrombi constitute 56.8%, while
tumoral spreading into VCI — is trustworthy bigger (р<0.05). Presence of cardiac insuf3
ficiency, tumoral invasion of the VCI wall, retrograde spreading of thrombus with the VCI
concurrent blood thrombosis, аs well as presence of the indices in accordance to the
ECOG scale more than 1 point have constituted unfavorable factors.
Кeywords: renal—cell cancer; tumoral thrombus; vena cava inferior; surgical treat3
ment.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 132
пациента, у которых выявлено внут
ривенозное распространение ПКР.
Пациенты распределены на две
группы: у 63 из них (1—я группа)
опухолевые тромбы ограничены
почечной веной, у 69 (2—я группа)
— НПВ. Статистически значимых
различий в обеих группах не было.

Отдаленные метастазы возникли
у 25 (18,9%) пациентов, регионар
ные метастазы в лимфатических уз
лах — у 12 (9,1%), поражение ипси—
или контралатерального надпочеч
ника отмечено у 5 (3,8%). Все паци
енты оперированы с применением
доступа "шеврон" без искусственно
го кровообращения. При выявлении
опухолевых тромбов ретропече
ночной или более высокой локали
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зации осуществляли мобилизацию
печени в классическом и рiggy back
вариантах. Доступ к правому пред
сердию осуществляли через диа
фрагму со стороны брюшной поло
сти. Использование некоторых хи
рургических маневров при удале
нии опухолевых тромбов различ
ной протяженности представлено в
таблице.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Продолжительность госпитали
зации пациентов составила в сред
нем (18,0 ± 3,8) дня, продолжитель
ность операции — (186,3 ± 38,8)
мин. Периоперационные осложне
ния возникли у 75 (56,8%) пациен
тов, интраоперационные — у 59
(44,7%), послеоперационные — у 36
(27,3%). Периоперационная леталь
ность составила 7,6%, (умерли 10
больных), в том числе во время опе
рации — 7 (5,3%), в раннем после
операционном периоде (до 30 сут)
— 3 (2,3%).
В 1—й группе все пациенты жи
вы. Таким образом, общий показа
тель смертности во 2—й группе со
ставил 14,5%. Наиболее высоким
этот показатель был в группе супра
диафрагмального распространения
рака, он достоверно различался при
сравнении результатов удаления
"высоких" (супрадиафрагмальных,
ретропеченочных)
опухолевых
тромбов и тромбов более низкой
локализации.
Эмболия легочной артерии была
причиной летальности 2 больных
(20% — умерших, 1,5% — всех боль
ных). Массивное кровотечение и ос
трая сердечная недостаточность

обусловили смерть соответственно
3 (30%) и 3 (30%) больных. Объем
кровопотери у умерших больных
составил в среднем (3470 ± 360,2)
мл. У одного пациента после удале
ния ретропеченочного опухолевого
тромба НПВ и кровяного тромба
инфраренального отдела НПВ по
вторно возник кровяной тромбоз
НПВ с блокадой устья основной ве
ны единственной оставшейся поч
ки. Пациент умер от отека мозга на
фоне почечной недостаточности
через 12 сут после операции. Еще
одна больная умерла вследствие
отека мозга, обусловленного почеч
ной недостаточностью, из—за
тромбоза почечной вены единст
венной почки после ее пластики
участком вены яичника на 8—е сут
ки после хирургического вмеша
тельства.
Причинами негативного про
гноза в отношении периоперацион
ной летальности являются возник
новение у пациентов сердечной не
достаточности (р<0,016), инвазия
опухолью стенки НПВ (р<0,024), ре
троградное распространение тром
ба с сопутствующим возникновени
ем
кровяного
тромба
НПВ
(р<0,012), а также значение шкалы
ECOG более 1 балла (р<0,008). Еще
одним фактором, существенно ос
ложняющим выполнение венакава
тромбэктомии, является наличие ка
ва—фильтра в просвете НПВ. Такая
проблема была у одного из умерших
пациентов.
Из интраоперационных ослож
нений преобладало кровотечение —
у 37 (28,3%) больных, сопровождав
шееся сердечной недостаточностью
— у 40 (30,3%). Травматическое по

вреждение селезенки или печени
наблюдали у 10 (7,6%) больных. Об
щая частота интраоперационных
осложнений была существенно
меньше в 1—й группе — у 11 (17,5%)
пациентов по сравнению с таковой
во 2—й группе — у 48 (69,6%) боль
ных (р<0,026). Уровень распростра
нения опухоли внутри НПВ сущест
венно не влиял на частоту интрао
перационных осложнений.
Послеоперационные осложне
ния также достоверно реже возни
кали в 1—й группе — у 8 (12,7%)
больных, чем во 2—й группе — у 28
(40,6%) больных (р<0,038). Это каса
лось как легких (Clavien I—II), так и
тяжелых осложнений.
Из тяжелых послеоперационных
осложнений (Clavien III—IV) кровя
ной тромбоз НПВ возник у 1 боль
ного, острая почечная недостаточ
ность с необходимостью проведе
ния диализа — у 3, спонтанный
пневмоторакс — у 1, острая сердеч
ная недостаточность — у 4, наруше
ние кровообращения головного
мозга — у 2, сепсис — у 1, кровотече
ние из НПВ с повторной операцией
— у 1, пневмония с дыхательной не
достаточностью — у 1.
Таким образом, радикальная не
фрэктомия с венакаватромбэктоми
ей является сложным хирургичес
ким вмешательством, которое со
провождается высокой частотой ос
ложнений. Общая частота периопе
рационных осложнений у пациен
тов при наличии макроскопических
опухолевых тромбов составила
56,8%. Она была достоверно больше
при распространении опухоли в
НПВ (р<0,05). Неблагоприятными
прогностическими факторами в
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плане возникновения осложнений
являлись наличие у пациентов сер
дечной недостаточности, инвазия

опухоли в стенку НПВ, ретроград
ное распространение тромба с со
путствующим кровяным тромбозом

НПВ, а также показатели по шкале
ECOG более 1 балла.
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КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ ШКІРИ
ОБЛИЧЧЯ
Ю. М. Мельничук, Р. З. Огоновський, Х. Р. Погранична
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

CLINICAL ESTIMATION OF THE PROPHYLAXIS EFFICACY
FOR POSTOPERATIVE PATHOLOGICAL CICATRICES
OF FACIAL SKIN
Yu. М. Меlnychuk, R. Z. Оgonovskyi, Kh. R. Pohranychna
Lviv National Medical University named after Danylo Galytskyi
убець — це наслідок неповної
регенерації сполучнотканин
них структур шкіри після її
пошкодження або запально
го процесу для підтримки цілісності
загального покрову. Патологічні
рубці щелепно—лицевої ділянки,
крім видимих косметичних де
фектів, можуть бути болісними,
спричиняти утворення контрактури
шкіри, вони значно відрізняються за
забарвленням від навколишніх тка
нин.
Дані літератури свідчать, що в ос
новному фахівці, приділяють увагу
лікуванню вже сформованих пато
логічних рубців, при цьому недо
статньо відомостей про їх профілак
тику [1, 2]. У зв'язку з цим, розробка
нових методів комплексної профі
лактики утворення патологічних
рубців є актуальним завданням су
часної щелепно—лицевої хірургії [3
— 5].
Мета дослідження: проаналізува
ти ефективність комбінованої про
філактики післяопераційних пато
логічних рубців шкіри обличчя.

Р

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведене на базі
відділення щелепно—лицевої хірур
гії Львівської обласної клінічної лі
карні, обстежені 24 пацієнти, оперо
вані з застосуванням зовнішньоро
тових доступів. Всі операції здій
снені під комбінованим знеболен
ням.
У подальшому пацієнти розпо
ділені на три групи, без певної зако

Реферат
Вивчено ефективність комбінованої профілактики післяопераційних патологічних
рубців шкіри обличчя. Застосування екстракорпоральної ударно—хвильової те3
рапії (ЕУХТ) та силіконового гелю Стратадерм позитивно впливало на клінічні ха3
рактеристики післяопераційних рубців шкіри обличчя, зокрема, ЕУХТ сприяла
інволюції слідів від швів, а силіконовий гель Стратадерм — нормалізації пігментації
післяопераційного рубця.
Ключові слова: патологічний рубець; профілактика; ударно—хвильова терапія.

Abstract
Efficacy of combined prophylaxis of postoperative pathological cicatrices of facial skin
was studied. Application of extracorporeal shock—wave therapy and the silicone gel
Strataderm have had impacted the clinical characteristics of the facial skin postopera3
tive cicatrix positively: a shock—wave therapy promoted a sutural tracks involution, аnd
the silicone gel Strataderm — normalization of the postoperative cicatrix pigmentation.
Кeywords: pathological cicatrix; prophylaxis; shock—wave therapy.

номірності, у випадковому порядку.
У хворих контрольної групи не за
стосовували жодних профілактич
них маніпуляцій; у пацієнтів першої
основної групи — проводили моно
терапію у вигляді 3 сеансів ЕУХТ з
інтервалом 4 — 5 діб; другої основ
ної групи — 3 сеанси ЕУХТ з інтерва
лом 4 — 5 діб в поєднанні з аплі
каціями силіконового гелю Страта
дерм.
Профілактичні заходи розпочи
нали з початку формування післяо
пераційного рубця, тобто, після
зняття швів [4, 6].
Сеанси ЕУХТ проводили за допо
могою апарата Storz Medical Master
Plus MP100 [2, 7]. Місцеве знеболен
ня під час виконання процедур не
застосовували. Параметри ЕУХТ при
загоєнні рани первинним натягом:
частота — 3 Гц, кількість імпульсів —
100 на 1 см2, потужність — 1,6 Бар,
щільність потоку — 0,2 мДж/мм2.
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Силіконовий гель Стратадерм
(виробник:
Stratpharma
AG,
Switzerland, HiMedica Ltd, UK), нано
сили тонким шаром безпосередньо
на рубець, після повного висихання
утворювалася тонка плівка.
Стан рубців оцінювали перед
проведенням заходів профілактики
та через 6 міс після її завершення.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Наводимо клінічні спостережен
ня.
1. Пацієнтка Т., 19 років, госпіта
лізована з приводу двобічного пере
лому суглобових відростків нижньої
щелепи зі зміщенням. Здійснено
операцію: остеосинтез суглобових
відростків нижньої щелепи з вико
ристанням титанових мініпластин.
Хвора включена у контрольну групу.
Через 6 міс утворився гіперт
рофічний
рубець
підщелепної
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ділянки справа, щільної консис
тенції, червоного забарвлення, з оз
наками гіперпігментації, що висту
пав над рівнем шкіри, з видимими
вузликами рубцевої сполучної тка
нини та вираженими слідами від
швів.
2. Пацієнт Н., 27 років, діагноз:
травматичний закритий перелом
кута нижньої щелепи справа зі
зміщенням. Включений до першої
основної групи. Після обстеження
виконана операція: остеосинтез ку
та нижньої щелепи з використанням
титанової мініпластини. Проведені
3 сеанса ЕУХТ після зняття швів.
Через 6 міс після останнього се
ансу ЕУХТ у пацієнта утворився нор
мотрофічний рубець підщелепної

ділянки справа, рожевого забарв
лення, щільно—еластичної консис
тенції, податливий при пальпації, з
незначними ознаками гіпопігмен
тації, сліди від швів непомітні.
3. Хворий П., 35 років, звернувся у
клініку з приводу травматичного пе
релому виличної кістки та її дуги
зліва. Включений до другої основної
групи. Виконано операцію: остео
синтез виличної кістки та її дуги
зліва з використанням титанової
мініпластини. Призначений ком
плекс профілактики, що включав 3
сеанси ЕУХТ та аплікацію силіконо
вого гелю Стратадерм на рубець
після зняття швів.
Під час контрольного огляду че
рез 6 міс відзначений нормотрофіч

ний рубець виличної ділянки зліва,
еластичної консистенції, що не від
різнявся за забарвленням та пігмен
тацією від навколишніх тканин. Слі
ди від швів непомітні.
Результати дослідження свідчать,
що застосування ЕУХТ та силіконо
вого гелю Стратадерм позитивно
впливає на клінічні характеристики
післяопераційних рубців шкіри об
личчя, зокрема, ЕУХТ сприяє інво
люції слідів від швів, силіконовий
гель Стратадерм — впливає на нор
малізацію пігментації післяопера
ційного рубця. Комплексне застосу
вання запропонованої профілакти
ки значно покращує клінічні показ
ники рубцевої тканини.
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ХРОНІЧНИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ СЕРЕДНЬОЇ ЗОНИ ОБЛИЧЧЯ
З ПОШИРЕННЯМ НА КІСТКИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА НА ТЛІ
НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
В. О. Маланчук, Я. А. Кульбашна, І. С. Бродецький
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

CHRONIC OSTHEOMYELITIS OF THE FACIAL MIDDLE ZONE
WITH SPREADING ON THE BONES OF CRANIAL BASE
ON BACKGROUND OF NARCOTIC DEPENDENCE
V. О. Маlanchuk, Ya. А. Кuhlbashna, І. S. Brodetskyi
Bogomolets National Medical University, Kyiv
ількість пацієнтів з нарко
тичною
залежністю
та
асоційованими з нею захво
рюваннями (ВІЛ, гепатит В і
С, туберкульоз) у світі та в Україні не
впинно збільшується. Гнійно—за
пальні захворювання щелепно—ли
цевої ділянки, зокрема, остеомієліт
щелеп у таких пацієнтів мають ати
пові клінічні прояви [1]. Саме ос
теомієліт щелеп, за даними клініки
кафедри хірургічної стоматології та
щелепно—лицевої хірургії, у 6,7%
хворих на хронічний остеомієліт
щелеп на тлі наркотичної залеж
ності (з 210, яких лікували у період
2006 — 2013 рр.) спричинив поши
рення інфекції на кістки основи че
репа та виникнення таких небезпеч
них гнійно—септичних ускладнень,
як абсцес мозку, менінгіт, сепсис.
Причиною утворення абсцесу
мозку можуть бути захворювання
ЛОР—органів — (отит, синусит, мас
тоїдит — у 50%, травматичне пошко
дження — у 15 — 20%, ускладнення
після нейрохірургічних операцій —
у 0,17 — 0,06%, одонтогенні запальні
процеси — у 0,19%) [2], у 15% спосте
режень її не вдається визначити [3].
Абсцес мозку характеризується
трьома синдромами: загальноінток
сикаційним, загальномозковим та
вогнищевим. Вони проявляються та
кими симптомами: слабість, гіпер
термія, лихоманка, загальне незду
жання, втрата свідомості, інтенсив
ний головний біль, блювання, нудо
та, безпричинна зміна настрою, за
паморочення, напади епілепсії, не
врит зорового нерва, сонливість, по

К

Реферат
Проаналізований власний досвід лікування наркозалежних пацієнтів з приводу ос3
теомієліту щелеп. У пацієнтів, які протягом тривалого часу перебували під токсич3
ним впливом наркотичних речовин (навіть після припинення їх застосування), спо3
стерігали поширення запального процесу на кістки середньої зони обличчя і осно3
ви черепа з виникненням небезпечних для життя гнійно3септичних, зокрема,
внутрішньомозкових ускладнень (абсцес мозку, менінгіт, сепсис). Для оптимізації
діагностики інтракраніальних ускладнень запропонована додаткова градація аб3
сцесу мозку на відкриту і закриту форми.
Ключові слова: остеомієліт щелеп; гнійно3септичні ускладнення; абсцес мозку;
наркотично залежні хворі.

Abstract
Own experience of treatment of a narcotic dependence patients, suffering
osteomyelitis of jaws, was analyzed. In those patients, who have had exposed them3
selves towards toxic impact of narcotic substances (even after arrest of the consump3
tion) for a long period of time, the inflammation spreading on the bones of facial middle
zone and the skull base with occurrence of a life3threatening purulent3septic, including
intracerebral, complications (cerebral аbscess, meningitis, sepsis) were observed.
Additional division of cerebral abscess on open and closed forms for optimization of
diagnosis of іntracranial complications was proposed.
Кeywords: оsteomyelitis of jaws; narcotic dependence patients; purulent3septic com3
plications; cerebral abscess.

рушення зору, параліч, ознаки
менінгіту [4].
Крім інтракраніальних усклад
нень, у хворих за наявності гнійно—
запальних процесів щелепно—ли
цевої ділянки, зокрема, остеомієліту
щелеп, можливе поширення проце
су на суміжні кістки середньої зони
обличчя і основи черепа (крило та
крилоподібні відростки клинопо
дібної кістки). Ураження кісток ос
нови черепа збільшує ризик виник
нення інтракраніальних ускладнень,
погіршує прогноз життя хворого.
Під час лікування пацієнтів з приво
ду остеомієліту щелеп на тлі нарко
тичної залежності встановлено, що
клінічний перебіг абсцесу мозку має
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суттєві відмінності, а лікування та
ких хворих з приводу внутрішньо
мозкових ускладнень потребує уча
сті щелепно—лицевого хірурга та
нейрохірурга.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У період з 2011 до 2016 р. з при
воду остеомієліту щелеп на тлі нар
котичної залежності у клініці лікува
ли 86 пацієнтів, з них 80% чоловіки,
20% — жінки, працездатного віку (до
35 років) — 70%. У 52 (60,5%)
пацієнтів запальний процес локалі
зувався у нижній щелепі, поєднане
ураження обох щелеп спостерігали
у 26 (30,2%) хворих, кісток середньої
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Рис. 1.
КТ.
Хронічний остеомієліт середньої зони
обличчя на тлі наркотичної залежності
з поширенням на кістки основи черепа,
абсцес мозку (вказано стрілкою).

зони обличчя (верхня щелепа, вили
цева кістка, кістки носу) — у 8 (9,3%).
Хворим проведене комплексне
обстеження, що включало клінічне
(оцінка динаміки клінічних симп
томів), лабораторне (загальний ана
ліз крові, коагулограма, біохімічне
дослідження), мікробіологічне (бак
теріограма виділень з норицевих
ходів, визначення чутливості мікро
флори до антибіотиків), рентгено
логічне (ортопантомограма, КТ 3D),
імунологічне (імунограма), гісто
логічне дослідження.
За даними анамнезу, у 55 (63,9%)
пацієнтів виявлені супутні захворю
вання: гепатит С — у 54,5%, гепатит В
— у 25,5%, поєднання гепатиту В і С
— у 20%; виразка дванадцятипалої
кишки та шлунка — у 7%, пневмонія
— у 3%, бронхіт — у 3%, бактеріаль
ний ендокардит — в 1%. Апендекто
мія раніше виконана у 12% хворих,
остеосинтез з приводу травматич
ного перелому кінцівок — у 6%, уро
логічні операції — у 4%.
Вживання алкоголю, куріння та
застосування наркотичних засобів
("вінт") підтверджене в усіх хворих.
Тривалість використання наркотич
них препаратів до 5 років у 73% хво
рих, остеомієліту понад 12 міс — у
50%.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 17 (19,8%) хворих, незважаючи
на проведення комплексу лікування
з застосуванням антибактеріальної,
дезінтоксикаційної, протизапаль
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Рис. 2.
КТ ЗD.
Деструкція кісток середньої зони
обличчя (вказано стрілками).

Рис. 3.
КТ.
Деструкція клиноподібної кістки
(вказано стрілкою).

ної, імунокоригувальної терапії та
виконанням об'ємних сануючих
втручань (секвестректомія, сек
вестрнекректомія, некректомія, ре
зекція щелеп), виникли септичні ус
кладнення: абсцес мозку — у 8 (9,3%)
хворих, менінгіт. Наводимо клінічне
спостереження хронічного остео
мієліту кісток середньої зони облич
чя з поширенням на кістки основи
черепа (крило та крилоподібний
відросток клиноподібної кістки) та
виникненням абсцесу мозку.
Хворий Ш., 43 років, вперше
звернувся до щелепно—лицевого
відділення № 2 Київської міської
клінічної лікарні № 12 у лютому
2011 р. зі скаргами на оголення
стінок верхньощелепних пазух, від
сутність зубів на верхній щелепі, по
стійне виділення гною з верхньої
щелепи, неприємний запах з рота,
головний біль. За даними анамнезу,
застосовував наркотичні речовини
протягом 5 років, проте, 3 роки тому
припинив їх вживати. Проведені
клінічні та рентгенологічні дослід
ження (КТ 3D), консультація ней
рохірурга, встановлений діагноз:
хронічний остеомієліт кісток серед
ньої зони обличчя (верхньої щеле
пи, лівої вилицевої кістки), лівого
крила та крилоподібного відростка
клиноподібної кістки, абсцес мозку
на тлі наркотичної залежності (рис.
1, 2). Незважаючи на загрозливий
для життя стан, пацієнт відмовився
від оперативного втручання, що пе
редбачало розкриття абсцесу та ви
далення секвестру, сформованого у

кістках основи черепа. Тому, пер
шим етапом хірургічного лікування
було здійснено секвестректомію
верхньої щелепи та лівої вилицевої
кістки; призначений курс лікування:
антибактеріальна терапія з викорис
танням препарату далацин, що має
високу тропність до кісткової ткани
ни, а також ефективний при ана
еробній інфекції (600 мг двічі на до
бу внутрішньом'язово протягом 7
діб); дезінтоксикаційна та імуноко
ригувальна терапія (біолейкін 500
тис. МО у 2 мл ізотонічного розчину
натрію хлориду підшкірно в 3 точки
1 раз в 3 доби протягом 15 діб). Стан
пацієнта значно покращився, випи
саний з клініки, проте, дефект зали
шився.
У подальшому протягом 4 років
пацієнт тричі звертався і був госпі
талізований у клініку з приводу заго
стрення остеомієліту крила клино
подібної кістки. Щоразу розкривали
абсцеси м'яких тканин у вилицевій
ділянці.
У жовтні 2015 р. пацієнт звернув
ся до нейрохірургічного відділення
Олександрівської лікарні зі скарга
ми на наявність нориці у ділянці ла
терального краю очної ямки, голо
вний біль. За даними клінічних та
рентгенологічних досліджень (КТ
3D) діагностований абсцес мозку,
остеомієліт лівого крила та крило
подібного відростка клиноподібної
кістки (рис. 3). Перед операцією
проведено антибактеріальну тера
пію (меронем внутрішньовенно по
1 г двічі на добу протягом 10 діб), що
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дозволило дренувати абсцес мозку
та зменшити виділення гною з но
риці. У подальшому виконане опера
тивне втручання в умовах нейро
хірургічного відділення за участі
нейрохірурга і щелепно—лицевого
хірурга з попереднім ретельним
плануванням, зважаючи на близьке
розташування судин, нервів, можли
вої перфорації твердої оболонки го
ловного мозку та поєднання з по
рожниною черепа.
У програмі "Симплант" поперед
ньо побудовано форму та об'єм сек
вестру. Під час операції здійснена
секвестректомія в ділянці лівого
крила та крилоподібного відростка
клиноподібної кістки. Для достатнь
ого доступу до зони втручання вико
ристаний комбінований доступ: по
заротовий (по лінії прикріплення
скроневого м'яза) та внутрішньоро
товий (вздовж ділянки локалізації
секвестру в ділянці лівого крило
подібного відростка). Після відшару
вання м'яких тканин від скроневої
кістки та припинення кровотечі
розширене кісткове ложе навколо
секвестру — крила клиноподібної
кістки. Точкові перфорації твердої
оболонки головного мозку закриті
медичним воском. З огляду на знач
ні розміри і неправильну форму сек
вестру, його видалення одним бло
ком було небезпечним у зв'язку з за
грозою виникнення масивної кро
вотечі з магістральних судин та
значного розриву твердої оболонки
головного мозку. Тому секвестр по
передньо розділений на декілька ча
стин (поза— та внутрішньоротових)
і видалений. Утворена порожнина
заповнена тампоном з йодоформом.
Рана м'яких тканин в скроневій
ділянці пошарово зашита. Після опе
рації призначений курс антибак
теріальної терапії: далацин 600 мг
внутрішньом'язово двічі на добу
протягом 7 діб, грандазол внутріш
ньовенно 200 мл 1 раз на добу (1000
мг орнідазолу, 500 мг левофлокса
цину) протягом 7 діб. Ускладнень не
було. Пацієнт виписаний з значним
поліпшенням.
Отже, власні спостереження під
тверджують дані інших науковців,
що внутрішньомозкові ускладнення
при запальних процесах щелепно—

лицевої ділянки вкрай тяжкі й небез
печні для життя [5]. Тому необхідно
проводити ранню діагностику в усіх
пацієнтів при хронічному ос
теомієліті на тлі тривалого токсич
ного впливу наркотичних препа
ратів, що пригнічують імунну систе
му [6]. Слід наголосити, що виник
нення внутрішньомозкових усклад
нень запальних процесів щелепно—
лицевої ділянки зумовлене анато
мо—фізіологічними особливостями
судинної системи голови та напрям
ком кровотоку в ній: у нормі фізіо
логічний кровоток спрямований з
порожнини черепа, проте, він також
можливий в обох напрямках, оскіль
ки вени не мають клапанів. При за
пальних процесах на обличчі веноз
на кров (з збудниками, токсинами,
можливими тромбами) потрапляє в
порожнину черепа [7]. Існують три
шляхи проникнення інфекції з об
личчя в порожнину черепа: від тка
нин середньої зони обличчя через
лицеву, потім кутову вену, що анас
томозує з венами очної ямки, які ма
ють прямий зв'язок з печеристою
пазухою, твердою оболонкою голо
вного мозку; крилоподібне венозне
сплетення анастомозує з венами оч
ної ямки і через них та безпосеред
ньо — з печеристою пазухою; кон
тактне проникнення інфекції через
соскоподібний відросток, вени дип
лое, оболонки головного мозку, по
перечну, поздовжню і сигмоподібну
пазухи, що більш характерне для
отогенних ускладнень [7].
Слід наголосити, що у хворих
при остеомієліті щелеп можливе по
ширення процесу на суміжні кістки
середньої зони обличчя, а далі — на
кістки основи черепа (крило та кри
лоподібні відростки клиноподібної
кістки). Ураження кісток основи че
репа збільшує ризик виникнення
інтракраніальних ускладнень та
погіршує прогноз життя хворого. [6].
Внутрішньочерепні ускладнення
(абсцес мозку, менінгіт) стали при
чиною смерті 12 (5,5%) хворих, не
зважаючи на надання медичної до
помоги у повному обсязі, лише у 2
пацієнтів стан був стабілізований [6].
Для оптимізації діагностики
інтракраніальних ускладнень про
понуємо додаткову градацію абсце
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сів мозку на відкриту та закриту
форми. Основна відмінність відкри
тої форми в тому, що відбувається
наскрізне руйнування тканини
кісток основи черепа, анатомічно
зв'язаних з кістками середньої зони
обличчя, з відтоком гнійного ексуда
ту. Відкрита форма сприяє форму
ванню інкапсульованого абсцесу і
стримує його агресивний перебіг та
збільшення об'єму в порожнині че
репа. За такої форми потужна анти
бактеріальна терапія забезпечує
більш активний вихід ексудату з по
рожнини абсцесу через норицю, як
це відбувалося у наведеному клініч
ному спостереженні. Крім того, за
відкритої форми абсцесу мозку по
ширення абсцесу дещо обмежене.
Таким хворим необхідно проводити
КТ зони ураження для виявлення
сполучення порожнини абсцесу з
навколишнім середовищем, порож
ниною рота. При закритій формі аб
сцесу мозку у наркозалежних паці
єнтів клінічні особливості перебігу
захворювання не спостерігали.
Аналіз власного досвіду лікуван
ня пацієнтів з приводу хронічного
остеомієліту щелеп на тлі наркотич
ної залежності свідчить про склад
ність і непередбачуваність клінічно
го перебігу захворювання. Зокрема,
остеомієліт кісток середньої зони
обличчя у наркозалежних пацієнтів
може супроводжуватися виникнен
ням гнійно—септичних ускладнень
— остеомієліту кісток основи чере
па та абсцесу мозку. Такі ускладнен
ня або спричиняють смерть хворо
го, або можливе тривале існування
абсцесу мозку за його інкапсуляції,
як це спостерігали в обстеженого
хворого. На підставі аналізу клініч
них спостережень і даних КТ паці
єнтів з інтракраніальними усклад
неннями виділені дві форми абсцесу
мозку — відкрита і закрита.
Складність діагностики й ліку
вання інтракраніальних ускладнень
у хворих з приводу ураження кісток
основи черепа та щелепно—лицевої
ділянки зумовлює необхідність ви
конання хірургічного втручання за
спільної участі спеціалістів — ще
лепно—лицевого хірурга та ней
рохірурга.
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН
КРИЖІВ ЄДИНИМ БЛОКОМ
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ТЕCHNOLOGY AND RESULTS OF THE SACRAL TUMORS
EN BLOC EXCISION
М. М. Leshko, E. І. Slynko
Romodanov Іnstitute of Neurosurgery, Kyiv
ухлини крижів є рідкісними,
їх частота становить 7 —
10% в структурі усіх пухлин
хребта [1]. Найчастіше ці
пухлини виявляють у 3 — 4—й декаді
життя [2]. Гістологічна природа цих
пухлин різноманітна: доброякісні
первинні пухлини (остеобластокла
стоми, аневризматичні кісткові
кісти) становлять 5 — 9% пухлин
крижів; злоякісні первинні пухлини
(хордоми, саркоми, хондросарко
ми) — 20 — 42%; вторинні злоякісні
пухлини (плазмоцитоми, метастази
раку передміхурової залози, матки,
прямої кишки) — 50 — 73% [3 — 5].
Пухлини крижів характеризуються
широкою зоною інвазії в крижі, рос
том навколо нервових корінців, що
суттєво ускладнює їх видалення од
ним блоком [4, 5].
Дослідження проведене з метою
аналізу техніки та результатів вида
лення пухлин крижів єдиним бло
ком з використанням заднього до
ступу.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В аналіз включені 28 хворих, у
яких пухлини крижів видалені єди
ним блоком в період 2006 — 2016
рр. Проаналізовані анамнестичні та
клінічні дані, оцінювали вираже
ність больового синдрому, сегмен
тарних і провідникових чутливих і
моторних розладів.
Як додаткові методи дослідження
використовували рентгенографію,
МРТ, КТ крижів. За даними інстру
ментальних досліджень встановлю
вали рівень ураження, поперечну
локалізацію пухлини, ступінь дест
рукції крижів та стискання нервових

Реферат
Проаналізовано технологію та результати видалення пухлин крижів єдиним бло3
ком у 28 хворих. У 14 хворих пухлина видалена тотально, у решти — субтотально.
У віддаленому періоді рецидив виник у 16 хворих, в тому числі в усіх — після суб3
тотального видалення пухлини. Отже, за технічної можливості, видалення пухлини
єдиним блоком з використанням заднього доступу покращує якість життя
пацієнтів та є методом вибору.
Ключові слова: пухлини крижів; видалення єдиним блоком; нервові корінці;
задній доступ; сакротомія.

Abstract
Technology and results of the sacral tumors en bloc excision in 28 patients were ana3
lyzed. In 14 patients the tumor was excised totally, and in the rest — subtotally. In a
remote period in 16 patients a recurrence have had occurred, including in all those, who
underwent a subtotal tumoral excision. Thus, while technical possibility presence, the
tumor excision en bloc, using posterior access, improves the patients' quality of life and
constitute the method of choice.
Кeywords: sacral tumors; excision en bloc; neural roots; posterior access; sacrotomy.

корінців. На основі аналізу отрима
них даних планували хірургічне
втручання.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
До операції біль в крижах був ос
новною скаргою, його частота ста
новила 95%. Біль у нижніх кінцівках
відзначали 39% хворих; слабість
нижніх кінцівок, в основному в сто
пах — 21%, гіпестезію в аногені
тальній зоні — 68%; розлади функції
органів таза — 39%.
Перед операцією всім хворим
проведені КТ та МРТ. За даними ней
ровізуалізації оцінювали латеральне
та вентральне поширення пухлини,
ступінь деструкції крижів, що мало
ключове значення для вибору такти
ки видалення пухлин. Ступінь дест
рукції кульшових суглобів брали до
уваги для оцінки необхідної фіксації
крижів.
Операцію виконували у поло
женні хворого лежачи на животі.
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Проводили серединний розріз, що
проходив від остистого відростка LIV
до закінчення крижів. Скелетування
здійснювали від LV до SV. Для підтвер
дження рівня пухлини проводили
інтраопераційну рентгенографію.
Встановлювали ретрактори та вико
нували повну ламінектомію SI — SIV.
Корінці крижового каналу мобілізу
вали до міжхребцевих отворів. Ду
ральний мішок та корінці відділяли
від маси пухлини, при цьому корінці
зміщували латерально. Пухлину ви
даляли до передньої поверхні кри
жової кістки. При необхідності ви
даляли зв'язку, розташовану на пе
редній поверхні крижів, та візуалізу
вали очеревинний покрив прямої
кишки. Всю масу пухлини мобілізу
вали від корінців, дурального мішка
та прямої кишки. Після видалення
пухлини краї крижів бурили з вико
ристанням високошвидкісного дри
лю. Проводили заміщення видале
них крижів та фіксацію (рис. 1, 2).
Розріз закривали у стандартний спо
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сіб. Загальна крововтрата становила
від 450 до 2700 мл, у середньому
1350 мл.
У 14 хворих пухлина видалена
тотально, у 14 — субтотально. Після
операції проводили променеву те
рапію або хіміотерапію, часто ці ме
тоди поєднували. Вибір методу ліку
вання обирали залежно від повноти
видалення та гістологічного типу
пухлини.
Повторно неврологічний огляд,
МРТ та КТ проводили у середньому
через 6 міс.
Тривалість спостереження від 8
до 37 міс, у середньому 19 міс. У від
даленому періоді рецидиви виникли
у 16 хворих, в тому числі в усіх —
після субтотального видалення пух
лини. При виникненні рецидиву
пухлин проводили повторне оп
ромінення.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Симптоми, спричинені пухлина
ми крижів, неспецифічні, це в ос
новному біль у крижах та невро
логічний дефіцит внаслідок стис
кання нервових корінців. За даними
КТ пухлина проявляється зонами
остеолізу, заповненими м'якотка
нинним компонентом. Інколи спос
терігають руйнування прилеглої
кіркової речовини крижової кістки
[6]. За даними МРТ пухлини мають
вигляд зон низької чи середньої
інтенсивності сигналу на Т1 — Т2—
зважених зображеннях.
Методом вибору є повне вида
лення пухлини, проте, виконання
великої резекції крижів пов'язане з
високим ризиком виникнення ус
кладнень. Радикальна резекція пух
лин крижів єдиним блоком можлива
тільки після виділення нервових
корінців, що проходять у крижово
му каналі. Додатковими методами
лікування є променева терапія та
хіміотерапія [7, 8].
Сакректомія вперше виконана
шляхом поєднання переднього та
заднього доступів [4]. Передній до
ступ, що включає лапаротомію, за
безпечує пряму візуалізацію та опе
ративний контроль прямої кишки і
передньої судинної системи крижів.
Проте, при застосуванні цього мето
ду високий ризик пошкодження ки
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Рис. 1.
МРТ та КТ до операції.
Пухлина SI 3 SIV, що поширювалася в зону міжхребцевих
крижових отворів праворуч.

шечнику та всі ризики, притаманні
абдомінальній хірургії.
Перші втручання з приводу зло
якісних пухлин виконували мето
дом тотальної сакректомії з пе
ресіченням нервових корінців. Про
те, такі втручання значно погіршу
ють якість життя хворих та спричи
няють суттєві нарікання щодо якості

медичної допомоги [4]. Після тоталь
ної сакректомії з пересіченням нер
вових корінців частота ускладнень
становить 36%, причому невроло
гічний дефіцит відзначали в усіх
хворих, автори не вважали його ус
кладненням [4].
Сакректомію поділяють на то
тальну (SI і нижче), високу (SI і SII),
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Рис. 2.
КТ після операції.
Стан після видалення пухлини SI 3
SIV, заміщення та фіксації крижів.

середню (SIII і нижче) та низьку (SIV і
нижче), а також на однобічну та
двобічну [5].
Комбіновані передні та задні до
ступи використовують за наявності
великого пресакрального компо
нента, високого розташування пух
лини, наприклад, ураження LV —SI
[9]. Ізольовані передні доступи, як
правило, застосовують за наявності
пухлин, розташованих безпосеред
ньо біля передньої поверхні крижів
[10]. Потенційним недоліком пе
редніх доступів є поганий прямий
контроль дурального мішка та нер
вових корінців крижового каналу
[10]. Тільки застосування задніх до
ступів забезпечує повноцінний кон
троль дурального мішка та крижо
вих корінців. Вони мають перевагу
при ураженні крижів, компресії нер
вових структур за відсутності ком
пресії чи проростання пухлиною
прямої кишки [4].
У теперішній час відзначають
тенденцію до застосування втру
чань, що дозволяють, поряд з міні

мізацією неврологічного дефіциту,
видалити пухлину та в подальшому
провести додаткове консервативне
лікування. За таких ситуацій викори
стання задніх доступів з видаленням
пухлини єдиним блоком та збере
женням нервових корінців є мето
дом вибору.
Отже, застосування задніх до
ступів з резекцією пухлини крижів
єдиним блоком та збереженням
нервових корінців крижового кана
лу забезпечує суттєве покращення
якості життя хворих та, за технічних
можливостей виконання, є методом
вибору.
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'ятковий (Ахіловий) сухо
жилок (ПС) — один з сухо
жилків тіла людини, що най
частіше зазнає підшкірного
розриву [1]. Частота такого ушкод
ження 18 на 100 тис. населення,
значно збільшилася протягом ос
танніх років [2]. Невчасне та неадек
ватне лікування спричиняє погір
шення результату, що особливо важ
ливо для спортсменів та осіб, які ве
дуть активний спосіб життя [3]. Це
зумовлює актуальність проблеми
діагностики підшкірного розриву
ПС. Діагноз підшкірного розриву
ПС, як правило, встановлюють на
підставі аналізу загальновизнаних
симптомів і тестів: пальпація дефек
ту, симптом Томпсона. УЗД та МРТ
широко застосовують для підтверд
ження клінічного діагнозу, деталі
зації ушкодження, планування ліку
вання. Зокрема, AAOS (Аmerican
Academy of Orthopaedic Surgeons)
рекомендує МРТ як стандартний ме
тод дослідження при розриві ПС [4].
Деякі автори вважають, що чут
ливість МРТ для діагностики свіжого
розриву ПС поступається такій клі
нічних ознак, зокрема, тесту Томп
сона [5]. Дискусії про переваги МРТ
та УЗД в діагностиці свіжого розриву
ПС тривають, проте, загальновизна
но, що результати цих досліджень та
їх інтерпретація залежать від досвіду
лікаря—інструменталіста [6].
Метою дослідження є вивчення
чутливості клінічних тестів, УЗД та
МРТ при свіжому підшкірному роз
риві ПС та зіставлення цих даних з
результатами інтраопераційної ре
візії.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження й лікування у клініці 21 по
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Реферат
Проаналізовані результати обстеження 21 потерпілого з свіжим розривом п'ятко3
вого (Ахілового) сухожилка (ПС) з використанням клінічних методів, ультразвуко3
вого дослідження (УЗД) та магніторезонансної томографії (МРТ). Результати
клінічних тестів, УЗД та МРТ оцінювали "так" або "ні" в аспекті розриву ПС. Всі
пацієнти оперовані, результати діагностики верифіковані під час ревізії. Для кож3
ного дослідження обчислений показник чутливості. Наявність трьох клінічних оз3
нак безумовно свідчила про розрив ПС. Причинами помилок при інтерпретації да3
них МРТ є цілісність паратенону та наявність неушкодженого сухожилка підошво3
вого м'яза (m. plantaris).
Ключові слова: п'ятковий сухожилок; розрив; діагностика; тест Томпсона; ульт3
развукове дослідження; магніторезонансна томографія.

Abstract
Results of examination of 21 injured persons, suffering rupture of the heel (Achilles)
tendon, using clinical methods, ultrasound investigation and magnet—resonance
tomography, were analyzed. Results of clinical test, ultrasound investigations and mag3
net—resonance tomography were estimated as "yes" or "no" in the aspect of the heel
tendon rupture. All the patients were operated on, results of diagnosis were verified
during revision performance. Sensitivity index was calculated for every investigation.
The presence of all three clinical signs certainly witnessed about the heel tendon rup3
ture. The causes of mistakes while making interpretation of the magnet—resonance
tomography data are the integrity of paratenon and presence of a noninjured tendon of
m. plantaris.
Кeywords: the heel tendon; rupture; diagnosis; Thompson test; ultrasound investiga3
tion; magnet—resonance tomography.

терпілого з свіжим підшкірним роз
ривом ПС.
Дані історій хвороби використо
вували відповідно до вимог комітету
з біоетики.
Чоловіків було 19, жінок — 2. Вік
пацієнтів від 25 до 59 років, у серед
ньому 35,5 року. Свіжим вважали уш
кодження ПС, давність якого не пе
ревищувала 3 тиж. Аналізували
клінічні ознаки: зміна положення
стопи на боці ушкодження в поло
женні потерпілого лежачи на животі
(resting tension), при пальпації за
падіння або дефект в місці розриву,
тест Томпсона.
В нормі при спокійному поло
женні обстеженого лежачи на жи
воті з розігнутими у колінних сугло
бах нижніми кінцівками стопа зай
має положення згинання 20 — 30°
через тонус литкового м'яза (m. gas

trocnemius) — тест Matles [7]. При
розриві ПС відзначають зменшення
цього положення згинання на боці
ушкодження. Тест Томпсона (стис
кання гомілки — squeez test). В поло
женні хворого лежачи на животі,
при зігнутій у колінному суглобі під
прямим кутом гомілці, дослідник
стискає литку в найтовстішій ділян
ці. В нормі це зумовлює пасивне зги
нання стопи (тест негативний), при
розриві ПС згинання стопи відсутнє
(тест позитивний). Іноді при роз
риві ПС (цілісність паратенону, на
явність неушкодженого сухожилка
підошвового м'яза) стискання гоміл
ки може супроводжуватись згинан
ням стопи, за такої ситуації резуль
тат тесту Томпсона вважають непра
вильно негативним. В нашому до
слідженні використовували мо
дифікацію тесту Томпсона, лікар
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обома руками одночасно стискав
обидві литки [8], при цьому резуль
тати тесту більш наочні.
УЗД проводили у відділі функ
ціональної діагностики, МРТ — в
різних діагностичних центрах за
допомогою апаратів потужністю 1,5
Т; аналізували наявність ушкоджен
ня (повний або частковий розрив),
протяжність ушкодження, наявність
та протяжність дефекту.
Під час операції відзначали ціліс
ність паратенону, наявність неушко
дженого сухожилка підошвового
м'яза. За негативного тесту Томпсо
на до операції його перевіряли до і
після розсічення паратенону.
Результати кожного дослідження
оцінювали "так" або "ні", зіставляли з
результатами інтраопераційної ре
візії. Отримані дані згруповували в
таблиці та обчислювали частоту оз
наки.
Дизайн дослідження: рівень дока
зовості ІІ, ретроспективне діагнос
тичне дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Наявність одночасно всіх трьох
клінічних ознак безумовно свідчила
про розрив ПС, що встановлене в
усіх потерпілих. У 5 з них відзначали
відсутність западіння в ділянці ушко
дження, згинальне положення сто
пи не відрізнялось від такого неуш
кодженої кінцівки. З цих пацієнтів у
4 тест Томпсона був позитивним, в 1
— негативним. У цього пацієнта під
час операції виявлені неушкоджені
паратенон та сухожилок підошвово
го м'яза.
Результати УЗД в усіх потерпілих,
за винятком одного (негативний
тест Томпсона) свідчили про розрив
ПС. Дослідження проводили фахівці,
які протягом тривалого часу обсте
жували ортопедо—травматологіч
них пацієнтів. Дослідження в режимі
реального часу дозволяло уточнити
анатомію та топографію ушкоджен
ня.

Ðåçóëüòàòè êë³í³êî-³íñòðóìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü
Îçíàêà, òåñò, äîñë³äæåííÿ

Çì³íà ïîëîæåííÿ ñòîïè
Ïàëüïàö³ÿ äåôåêòó òêàíèí â ì³ñö³ ðîçðèâó
Òåñò Òîìïñîíà
ÓÇÄ
ÌÐÒ
За даними МРТ розрив (повне
ушкодження) ПС відзначений у 14
потерпілих, порушення цілісності
ПС — в 1, частковий розрив — у 4, не
можна виключити ушкодження ПС
— у 2. При порівнянні інтраопе
раційної ситуації з даними клініч
них досліджень встановлені деякі
моменти, що зумовили неоднознач
не або хибне трактування резуль
татів МРТ. У 4 потерпілих відзначе
ний "частковий розрив", з них у 3 —
виявлена цілісність паратенону, в 1
— наявність неушкодженого сухо
жилка підошвового м'яза.
Результати обстеження потерпі
лих представлені в таблиці.
Отже, з клінічних ознак най
більш чутливим виявився тест Томп
сона (0,95). Загалом, отримані дані
щодо чутливості визначення клініч
них ознак співпадають з даними лі
тератури. Так, за даними дослідни
ків, чутливість ознаки положення
стопи становила 0,88, пальпаторно
го виявлення дефекту тканин в місці
ушкодження — 0,73, тесту Томпсона
— 0,96 [9]. На думку авторів, на
явність двох з перелічених ознак
дозволяє коректно встановити діаг
ноз розриву ПС. Рекомендації AAOS
[4] передбачають, що для встанов
лення клінічного діагнозу розриву
ПС необхідна наявність двох з пе
релічених ознак: позитивний тест
Томпсона, зменшення сили згинан
ня стопи, пальпаторно виявлений
дефект тканин, збільшення пасив
ного розгинання стопи. За свіжого
розриву ПС перевірка сили згинан
ня та обсягу розгинання стопи

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà ðåçóëüòàòó
ïîçèòèâíîãî íåãàòèâíîãî
÷óòëèâ³ñòü

17
16
20
20
14

4
5
1
1
7

0,81
0,76
0,95
0,95
0,67

спричиняє біль, з огляду на це їх ви
користання може бути обмежене.
Діагностична чутливість МРТ за
свіжого розриву ПС, за даними літе
ратури, становить від 0,91 до 0,95 [5,
10], деякі автори висловлюють сум
нів щодо необхідності проведення
дослідження за свіжого розриву ПС
[5]. У нашому дослідженні чутливість
МРТ становила 0,86. Звичайно, це не
свідчило про недоліки МРТ як такої,
а лише підтвердило той факт, що ін
терпретація результатів багато в чо
му залежить від досвіду дослідника
[6].
Деякі автори [5] рекомендують
застосовувати МРТ за сумнівного
клінічного діагнозу, задавненого уш
кодження ПС, повторних розривів,
свіжого розриву на тлі тендопатії.
Повне співпадіння результатів
клінічних досліджень та УЗД не є ви
падковим, оскільки ультразвукова
діагностика проведена фахівцями,
які мають значний досвід в ортопедії
і травматології.
Таким чином, встановлено діаг
ностичну цінність клінічних та ін
струментальних досліджень у по
терпілих за свіжого розриву ПС. Чут
ливість тесту зміни положення сто
пи (resting tension) становила 0,81,
пальпаторного виявлення дефекту
тканин в ділянці розриву ПС — 0,76,
тесту Томпсона та УЗД — 0,95, МРТ —
0,86. Наявність трьох клінічних оз
нак безумовно свідчить про розрив
ПС. Причинами помилок при інтер
претації МРТ є цілісність паратено
ну та наявність неушкодженого су
хожилка підошвового м'яза.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОСВАРКИ — НОВЫЙ ШАГ В ТРАВМАТОЛОГИИ
П. Ф. Музыченко, В. А. Черняк, Г. С. Маринский, Е. Д. Волнянская
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RESTORATION OF TENDONS, USING ELECTRIC WELDING —
A NEW STEP IN TRAUMATOLOGY
P. F. Muzychenko, V. А. Chernyak, G. S. Marinskiy, Е. D. Volnyanskaya
Bogomolets National Medical University,
Paton Institute of Electric Welding, Kiev
а протяжении многих лет
исследования результатов
оперативного лечения по
вреждения сухожилий на
коплен значительный опыт, однако
проблемы, связанные с восстанов
лением структуры и функции сухо
жилий кисти, актуальны и сегодня.
Пожалуй, ни в одном разделе хирур
гии не было так много разочарова
ний неудовлетворительными функ
циональными результатами, как в
хирургическом восстановлении су
хожилий сгибателей пальцев кисти.
По данным Украинского НИИ
травматологии и ортопедии, число
пострадавших с повреждением кис
ти в Украине превышает 230 000 в
год, тенденция к увеличению этого
показателя соответствует общей ди
намике травматизма в мировой
практике [1]. Травма кисти обуслов
ливает утрату профессиональной и
общей работоспособности, боль
шие материальные и моральные по
тери для человека и общества, не
редко инвалидизацию.
Актуальность и острота пробле
мы обусловлены следующими фак
торами:
— высоким уровнем травмы кис
ти в общей структуре травматизма
— от 19,1 до 46,6%;
— частым повреждением сухо
жилий — от 1,9 до 2,8% всех ран кис
ти [2], в специализированном цент

Н

Реферат
Представлены результаты экспериментальных исследований оперативного лече3
ния травматического повреждения сухожилий с применением устройства нашей
конструкции к аппарату Патонмед—300, с помощью которого осуществляли вы3
сокочастотную сварку сухожилий. Доказаны преимущества высокочастотной
сварки по сравнению с существующими методами хирургического вмешательст3
ва с применением шовных материалов. Результаты экспериментальных исследо3
ваний свидетельствуют о возможности достичь улучшения исхода оперативного
лечения травматического повреждения сухожилий кисти в клинических условиях.
Ключевые слова: повреждение сухожилий; высокочастотная сварка; экспери3
мент.

Abstract
Results of experimental investigations of operative treatment of the tendons traumatic
injury, using additional to apparatus Patonmed—300 device of our construction, which
have helped to perform a high—frequency welding of tendons, were presented. The
advantages of a high frequency welding over existing operative procedures, using
suture materials, were proved. Results of experimental investigations witness possibil3
ity to achieve improvement in the operative treatment result for traumatic injury of
carpal tendons in clinical environment.
Кeywords: injury of tendons; high—frequency welding; experiment.

ре хирургии кисти эти показатели
значительно выше — до 38% [3];
— значительной частотой (от
37,8 до 47%) неудовлетворительных
результатов лечения пострадавших
по поводу повреждения сухожилий
сгибателей пальцев кисти [1];
— высоким уровнем инвалидиза
ции вследствие травмы кисти — от
21 до 28% всех осмотренных во
ВТЭК по поводу последствий трав
матического повреждения;
— значительной продолжитель
ностью периода временной нетру
доспособности больных при по
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вреждении сухожилий сгибателей
пальцев кисти — в среднем 104 дня
— после наложения первичного
шва, 128 дней — отсроченного [4];
— высокой частотой ошибок и
осложнений при лечении повреж
дения сухожилий сгибателей паль
цев кисти — 82 — 86% [5];
— частым сочетанием поврежде
ния сухожилий сгибателей пальцев
кисти и других важных анатомичес
ких образований — от 16,3 до 70%
[6];
— противоречивыми, порой
противоположными рекомендация
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ми исследователей относительно
ведения послеоперационного пери
ода [7];
— отсутствием общепринятой
методики оценки результатов опе
ративного лечения больных.
Полное восстановление повреж
денных сухожилий зависит от:
— характера, локализации, уров
ня ранения сухожилия;
— наличия сопутствующих по
вреждений сосудов, нервов, суста
вов, костей кисти;
— техники операции, шовного
материала, методики лечения после
операции [8].
Первые 2 группы факторов — это
поле деятельности службы техники
безопасности труда и профилакти
ческой работы в быту. Поэтому уси
лия хирургов сосредоточены в ос
новном на улучшении техники опе
рации, в частности, оптимизации
способов наложения сухожильного
шва, разработке оптимальных про
токолов послеоперационного лече
ния больных.
История хирургических вмеша
тельств на сухожилиях насчитывает
почти два тысячелетия, однако до
сих пор не разработан "идеальный"
сухожильный шов [7]. В 40—е годы
XX в. применяли до 25 способов со
единения концов сухожилий [6], в
60—х годах — более 60 [9, 10], в
80—х годах — более 100 [4]. Созда
ние абсолютно идеального шва вряд
ли возможно, поскольку требова
ния, предъявляемые к сухожильно
му шву, противоречивы. Наряду с
предлагаемыми
сверхпрочными
швами из 4—8 прядей нитей в толще
сухожилия [1, 11, 12], ведутся поиски
достаточно прочных и, в то же вре
мя, малотравматичных простых
способов с минимальным количест
вом шовного материала, что свиде
тельствует об актуальности и необ
ходимости совершенствования тех
ники наложения сухожильного шва.
Цель исследования: разработать
принципиально новый метод вос
становления целостности повреж
денного сухожилия, позволяющий
улучшить результаты лечения и реа
билитации пациентов, уменьшить
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травматичность и продолжитель
ность оперативного вмешательства
по поводу повреждения сухожилий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В период 2011 — 2015 гг. нами
совместно с сотрудниками Институ
та электросварки проведены экспе
риментальные исследования по со
зданию оригинальной конструкции
дополнительного устройства к ап
парату Патонмед ЕКВЗ — 300 и спо
соба использования этой конструк
ции при формировании сухожиль
ного шва биологических тканей ме
тодом высокочастотной электро
сварки (пат. Украины 93344 от
25.09.14, 100798 от 10.08.15).
В качестве биологических пре
паратов использовали сухожилия
взрослой домашней свиньи [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время нами накоп
лен значительный опыт и достигну
ты обнадеживающие результаты по
восстановлению целостности по
врежденных сухожилий без приме
нения шовного материала.
При проведении опытов на био
логических тканях (передних ко
нечностях взрослой домашней сви
ньи) осуществляли препаровку су
хожилия, подбирали сухожилия, по
параметрам приблизительно рав
ные сгибателям пальцев кисти чело
века.
После препарирования сухожи
лия и выделения его из сухожильно
го влагалища сухожилие пересекали
под прямым углом и закрепляли в
специальном аппарате для электро
сварки, включали ток на аппарате
Патонмед—300 в рабочем режиме
2А, экспозиция 2 — 4 с и осуществ
ляли сваривание поврежденного су
хожилия.
Для первичного контроля проч
ности сварного шва пинцетом за
хватывали дистальный отрезок су
хожилия и пытались разорвать
сварной шов. Кроме испытания
сварного шва с помощью пинцета,
его испытывали на разрыв на раз

рывной машине РМБ—3. Установле
но, что при сварке сухожилий с при
менением нашей методики восста
новленное сухожилие выдерживало
нагрузку до 3 кг.
Очевидно, для повышения проч
ности сварного шва целесообразно
совершенствовать методику и кон
струкцию устройства для высокоча
стотной электросварки сухожилия.
Предварительные
испытания
сварного шва сухожилия на разрыв
свидетельствуют о положительных
результатах.
В отличие от существующих ме
тодик, способ формирования сухо
жильного шва с использованием ме
тода высокочастотной сварки обес
печивает его достаточную проч
ность, плотное сопоставление кон
цов сухожилия, уменьшение нагруз
ки на рубец между сегментами сухо
жилия, уменьшение продолжитель
ности операции.
Таким образом, актуальность и
острота проблемы травматизма ки
сти обусловлены частым поврежде
нием сухожилий, неудовлетвори
тельные результаты лечения постра
давших по поводу повреждения су
хожилий сгибателей пальцев кисти
обусловливают необходимость по
иска новых, более современных и
эффективных методов оперативно
го лечения таких пациентов.
Проведенные нами эксперимен
ты на биологических тканях дают
обнадеживающие результаты, по за
вершении работы будут представле
ны более полные данные с примене
нием метода в клинической практи
ке. Однако уже сейчас, учитывая
первый опыт, можно заключить, что
применение методов электросвар
ки мягких биологических тканей
обеспечивает достаточно надежное
соединение поврежденных сухожи
лий, уменьшение продолжительнос
ти оперативного вмешательства.
Для повышения прочности свар
ного шва целесообразно продол
жить совершенствование методики
и конструкции устройства для высо
кочастотной электросварки сухо
жилия.
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Одеська обласна клінічна лікарня

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PULMONARY
HEMORRHAGE
V. E. Severgin, P. P. Shypulin, S. D. Polyak, О. Yu. Тronina, О. О. Кyrylyuk,
М. E. Dushko, N. R. Каnzho, І. V. Rudenko
Оdessa Regional Clinical Hospital
Частота легеневої кровотечі (ЛК) становить 1 — 4% за
гальної частоти кровотечі, летальність за такого ускладнен
ня досягає 50 — 80% [1, 2].
Летальні наслідки при ЛК навіть за невеликого її об'єму
зумовлені, насамперед, не тяжкістю крововтрати, а асфік
сією. Причинами ЛК можуть бути численні захворювання
різних органів і систем. Якщо тяжкість ЛК можна прогнозу
вати на підставі аналізу результатів клінічних методів
дослідження, діагностика причини ЛК завжди складна [3, 4].
У вітчизняній та зарубіжній літературі наведені різні кла
сифікації ЛК, основані на аналізі її інтенсивності, об'єму, а
також реакції організму на крововтрату.
Залежно від інтенсивності виділяють [5]:
ЛК 1 ступеня — кровохаркання: 1а — 50 мл на добу; 1б —
50—200 мл на добу; 1в — 200 — 500 мл на добу.
ЛК 2 ступеня — масивна ЛК: 2а — 30 — 200 мл/год; 2б —
200 — 500 мл/год.
ЛК 3 ступеня — профузна ЛК: 3а — 100 мл одномомент
но; 3б — понад 100 мл одномоментно, а також обструкція
трахеобронхіального дерева, асфіксія.
Залежно від об'єму виділяють [5]: малу ЛК — від 50 до 100
мл на добу; середню — від 100 до 500 мл на добу; тяжку —по
над 500 мл на добу; особливо тяжку — понад 500 мл, що ви
никає одномоментно або протягом короткого проміжку
часу.
Важливе практичне значення має класифікація, що відо
бражає не тільки кількісні критерії крововтрати, а й ре
акцію організму на неї [6]:
ЛК І ступеня — крововтрата до 300 мл (крові з кашлем)
на добу:
 одноразова (прихована, явна).
 багаторазова (прихована, явна).
ЛК ІI ступеня — крововтрата до 700 мл на добу:
 одноразова: з зниженням артеріального тиску і рівня
гемоглобіну; без зниження артеріального тиску і рівня ге
моглобіну.
 багаторазова: з зниженням артеріального тиску і рівня
гемоглобіну; без зниження артеріального тиску і рівня ге
моглобіну.
ЛК ІІІ ступеня — крововтрата понад 700 мл на добу.
Встановити початковий варіант ЛК досить складно,
оскільки вона легко трансформується один в одний, особ
ливо на тлі проведення багатокомпонентної гемостатичної
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терапії. Патогенез розладів, що виникають внаслідок ЛК, на
самперед, пов'язаний з аспірацією і порушенням прохід
ності дихальних шляхів кров'ю, що вилилась і згорнулась, а
також з гіповолемією та анемією, що виникають при
гострій та хронічній крововтраті, хоча ці обставини не
завжди беруть до уваги. Основними факторами патогенезу
ЛК є: морфологічні (судинні); гемодинамічні; коагулопа
тичні.
Морфологічні фактори зумовлені тим, що в зонах
хронічного запалення і пневмосклерозу формуються тон
костінні судинні сплетіння, подібні до гемангіоми, стінки
яких не містять еластичних волокон. Ці сплетіння легко
розриваються при підвищенні артеріального тиску і знач
них перепадах внутрішньогрудного тиску. Важливе значен
ня має і безпосереднє ураження запальним або пухлинним
процесом стінок судин, внаслідок чого виникає арозивна
кровотеча.
Гемодинамічні фактори зумовлені наявністю при
різних захворюваннях легенів і серця підвищеного у 3 — 5
разів у порівнянні з нормальним тиском в малому колі кро
вообігу, а також артеріального тиску, що спричиняє розрив
зміненої стінки судини. Легенева гіпертензія є найваж
ливішим негативним чинником у хворого за ЛК.
Клінічним проявом ЛК є симптомокомплекс загальної
крововтрати, що виключає зовнішню кровотечу і прояви
легенево—серцевої недостатності, зумовленої як основним
захворюванням, що спричинило кровотечу, так і обст
рукцією трахеобронхіального дерева. Майже завжди в
анамнезі у цих хворих є відомості про наявність легеневого
захворювання (гострі або хронічні гнійні захворювання,
туберкульоз легенів, бронхоектатична хвороба). Проте,
іноді ЛК є першим проявом основного захворювання.
Можливою причиною кровохаркання і ЛК, особливо у
пацієнтів старшого віку, є пухлина легені, на другому місці
за частотою — бронхоектатична хвороба і хронічний ат
рофічний бронхіт. Решту захворювань, за яких спостеріга
ють ЛК (туберкульозні каверни, абсцес легені, аневризма
легеневої судини, поранення або травма легені тощо) в
практичній роботі виявляють значно рідше. При цьому за
гальноприйняті фізичні методи обстеження часто дають
можливість отримати важливу інформацію, що визначає
зміст, послідовність і обсяг проведення більш складних,
спеціальних інструментальних досліджень. Найбільш
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інформативним методом дослідження в діагностиці ЛК є
ендоскопічний, що дозволяє не тільки встановити ЛК та йо
го ймовірне джерело, а й здійснити весь комплекс заходів,
спрямованих на припинення кровотечі. Рентгенологічні
дослідження (рентгеноскопія, рентгенографія, комп'ютер
на томографія — КТ) дозволяють лише виявити в тканині
легень патологічний процес, що є можливою причиною
ЛК. Для уточнення джерела кровотечі використовують
ангіопульмонографію або селективну ангіографію
бронхіальних артерій. Дані рентгенологічного досліджен
ня дають можливість виявити характер змін у легенях, вста
новити джерело кровотечі і його розташування у 65 — 75%
спостережень. За даними рентгенографії виявляють пух
линний вузол, каверни, ателектаз, тіні інфільтратів, міцето
ми. Проте, у хворих при появі ЛК патологічні зміни при
рентгенологічному дослідженні не виявляють. За такої си
туації важливу роль відіграє КТ органів грудної порожнини,
що надає істотну допомогу в діагностиці, дозволяючи вия
вити пухлинні утворення як у тканині легень, так і в просвіті
верхніх дихальних шляхів, деструктивні зміни тканин ле
гень, а також бронхоектази, ураження лімфатичних вузлів
середостіння та їх взаємозв'язок з стінкою бронхів, стан су
дин малого та великого кола кровообігу.
У діагностичному плані для своєчасного і правильного
надання допомоги хворим з приводу ЛК необхідно:
— встановити наявність ЛК, тобто, провести дифе
ренційну діагностику легеневої та шлунково—кишкової
кровотечі, кровотечі при захворюваннях ЛОР—органів і
порожнини рота;
— встановити локалізацію і джерело ЛК;
— встановити можливий характер і поширення пато
логічного процесу в легенях;
— оцінити тяжкість крововтрати і ступінь гіповолемії;
— проаналізувати основні біохімічні показники і коагу
лограму.
Всі лікувально—діагностичні заходи мають бути спря
мовані на припинення ЛК, стабілізацію стану хворого для
вирішення питання про подальшу тактику. При цьому вибір
лікувальної тактики досить широкий: від консервативної
терапії, тимчасового припинення ЛК на період, достатній
для виведення пацієнтів з тяжкого стану, діагностики ос
новного захворювання і підготовки до радикального
хірургічного втручання, до екстреного, у невідкладному по
рядку усунення цього ускладнення. Це потребує комплекс
ного, багаторівневого підходу до діагностики, лікування й
профілактики ЛК з огляду на їх етіологію та патогенез в
умовах спеціалізованого відділення [7]. При цьому тактика
ведення хворого і лікувально—діагностичний алгоритм ма
ють відповідати ступеню ЛК і стану пацієнта. За масивної
ЛК хворого слід негайно госпіталізувати до відділення ре
анімації та інтенсивної терапії, де застосовують весь ком
плекс лікувально—діагностичних заходів. Основні принци
пи лікування ЛК [8 — 10].
1. Попередження асфіксії
— відновлення прохідності дихальних шляхів, у тому
числі інтубація трахеї, аспірація крові, що вилилась;
— підвищене положення верхньої половини тулуба;
— положення пацієнта лежачи на ураженому боці;
— нормалізація газообміну: проведення оксигеноте
рапії при гіпоксемії (РО2 менше 60 мм рт. ст., SО2 менше
90%);
— застосування штучної вентиляції легень (ШВЛ) за на
явності гострої дихальної недостатності (гіпоксемія, гіпер
капнія, респіраторний ацидоз). За масивної ЛК показана
ендобронхіальна інтубація [11].
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2. Припинення кровотечі
А. Ендоскопічні методи
З усіх ендоскопічних методів дослідження бронхо
скопія посідає провідне місце не тільки як один з перших
методів діагностики, а й найважливіший та ефективний
спосіб лікування пацієнтів при різних захворюваннях ор
ганів дихання. Показанням до проведення лікувальної ен
доскопії є ЛК, що відбулася або триває. Здійснюють са
наційну бронхоскопію, опромінення лазером, NO—те
рапію, регіонарну лімфатичну терапію, електрокоагуляцію,
радіохвильові втручання, видалення сторонніх тіл, оклюзію
бронхів. Останнім часом провідним методом припинення
кровотечі є клапанна бронхоблокація [12, 13]. Також засто
совують бронхоскопію з оклюзією бронха щільним марле
вим тампоном, гемостатичною або поролоновою губкою,
балоном Фогарті, а також електрокоагуляцію або аплікацію
полімерів. Як правило, пошук джерела кровотечі почина
ють з проведення бронхоскопії.
Ригідну бронхоскопію вважають кращою, ніж брон
хофіброскопію, оскільки вона забезпечує більший огляд
дозволяє ефективно здійснити ендобронхіальний туалет,
видалити великі згустки крові. У той же час бронхофібро
скопія може бути кращою при локалізації джерела крово
течі у верхніх частках легень. Можливе поєднання обох ме
тодів: бронхофіброскоп проводять через канал ригідного
бронхоскопа. Джерело кровотечі за даними бронхоскопії
виявляють у 90% хворих — за триваючої кровотечі, у 50% —
після припинення кровотечі [14 — 16]. Під час бронхоскопії
можливе здійснення інтубації головного бронха неураже
ної легені для запобігання аспірації крові та забезпечення
вентиляції. В екстрених ситуаціях проводять тампонаду го
ловного бронха ураженого боку катетером з балончиком
(типу Фогарті), ендобронхіальну інстиляцію розчину адре
наліну через іригаційний катетер, ефективний лаваж сег
мента, що кровоточить, холодним ізотонічним розчином
натрію хлориду, розчинами фібриногену або тромбіну.
При припиненні ЛК, усуненні гіпоксії та гіперкапнії,
стабільній гемодинаміці доцільне проведення бронхо
скопії і бронхіального лаважу для вимивання згустків крові.
Аспіраційну бронхоскопію обов'язково здійснюють після
резекції легені з приводу ЛК [17].
Б. Консервативне лікування
Консервативне лікування ЛК може бути високоефектив
ним і, по сутті, є органозберігальною технологією [18]. За
лежно від конкретних умов і можливостей, консервативні
заходи можуть дещо різнитися, проте, загальне спрямуван
ня дій в усіх ситуаціях потребує дотримання деяких поло
жень, з огляду на патогенез ЛК: забезпечення або відновлен
ня прохідності дихальних шляхів за їх обструкції кров'ю,
що вилилась, або патологічними виділеннями з ураженої
легені; пригнічення болісного, у вигляді тривалих епізодів,
кашлю, що найчастіше перешкоджає припиненню крово
течі; зниження за допомогою медикаментів тиску в системі
малого кола кровообігу; підвищення зсідання крові і за
побігання патологічному фібринолізу; боротьба з анемією;
зменшення тяжкості інтоксикації і перифокального запа
лення в легені; підвищення регенераторних можливостей і
нормалізація життєво важливих функцій організму хворих;
інтенсивний кашель, що спостерігають при ЛК, не слід
повністю пригнічувати, щоб не перешкоджати відкашлю
ванню крові, що вилилась в бронхи, і не створювати умов
для виникнення аспіраційної пневмонії. З іншого боку, про
тикашльова терапія необхідна, оскільки внутрішньолегене
вий тиск під час кашльового поштовху підвищується в
кілька разів у порівнянні з звичайним. Це зумовлює додат
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кове пошкодження тканин в зоні кровотечі і підсилює її. Як
протикашльові засоби використовують наркотичні препа
рати, насамперед, кодеїн по 0,015 — 0,02 г, гідрокодону фо
сфат по 0,005 г, етилморфіну гідрохлорид або діонін (все
редину 0,01 г) або текодин (всередину по 0,005 г або
підшкірно по 1 мл 1% розчину).
При емоційному збудженні хворого корисні седативні
засоби (валеріана, корвалол, валокордин) і транквілізатори
(мепротан, тріоксазин, хлордіазепоксид, діазепам або се
дуксен). Кислородотерапія через назальний катетер має бу
ти постійною, поток кисню 3 — 5 л на хвилину.
У подальшому тактику лікування визначають залежно
від причини ЛК. Якщо вона пов'язана з високим тиском у
малому колі кровообігу, необхідно його знизити. Вважають,
що понад 90% хворих при ЛК вмирають внаслідок легеневої
гіпертензії. У зв'язку з цим найважливішим патогенетичним
методом лікування хворих з приводу ЛК є штучно керована
гіпотензія [19].
Методи гіпотензивної терапії
Одним з основних механізмів дії гангліоблокаторів є їх
депресорний вплив на кровообіг в цілому, що проявляється
гальмуванням передачі вазоконстрикторної імпульсації з
судинного центру; зменшенням секреції катехоламінів;
прямим впливом деяких гангліоблокаторів на стінку судин
[7, 20, 21]. Ці механізми можуть сприяти переходу керованої
гіпотензії в некеровану, що може спричинити тяжкі усклад
нення аж до летального наслідку.
Крім того, при масивній кровотечі з гіповолемією і кро
вотечі, що супроводжується артеріальною гіпотензією, ке
рована гіпотензія непридатна.
У теперішній час у лікуванні ЛК для індукування гіпо
тензії використовують деякі препарати, що мають пряму су
динорозширювальну дію [22, 23]:
— венозні вазодилататори: гідралазин, ізофлоран,
натрію нітропрусид, нітрогліцерин, аденозин і аденозинт
рифосфат, що розслаблюють гладеньком'язові клітини у
стінці вен, артерій і артеріол, збільшують венозну ємність,
знижують венозне повернення до серця, тим самим знижу
ючи тиск у малому колі кровообігу;
— бета—адреноблокатори, судинорозширювальна дія
яких може бути зумовлена одним з таких основних ме
ханізмів або їх поєднанням:
— вираженою внутрішньою адреноміметичною ак
тивністю щодо β2—адренорецепторів судин (піндолол,
целіпролол);
— поєднанням β— і α —адреноблокуючої активності
(карведилол);
— вивільненням з ендотеліальних клітин оксиду азоту
(небіволол);
— прямою судинорозширювальною дією.
Інфузійно—трансфузійна терапія
ЛК, що спричиняє постгеморагічну анемію, є показан
ням до проведення замісної трансфузії еритроцитної маси.
Для усунення гіповолемії, що виникла після тяжкої кровов
трати, рекомендують введення похідних гідроксиетил
крохмалю і кристалоїдів. При крововтраті до 20% об'ему
циркулюючої крові (ОЦК) гемотрансфузія не потрібна,
кровозаміщення здійснюють розчинами колоїдів і криста
лоїдів у співвідношенні 1 : 2. При крововтраті понад 20%
ОЦК, у тому числі масивній, основним завданням є не
стільки корекція анемії, скільки компенсація ОЦК, не
обхідного для підтримання нормальної гемодинаміки і
проведення заходів з метою запобігання коагулопатії.
Корекція факторів зсідання крові при ЛК.
В комплексі консервативної терапії забезпечити дієвий
вплив на систему гемостазу при ЛК можливо за умови
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своєчасної діагностики та застосування сучасних препа
ратів корекції.
Рекомбінантний активований фактор VII (ептаког—аль
фа rFVIIa), спочатку запропонований для попередження і
припинення кровотечі у хворих при інгібіторній формі ге
мофілії, за даними численних досліджень, виявився універ
сальним гемостатичним засобом, що ефективно усуває і
попереджає виникнення різноманітних видів спонтанної і
післяопераційної крововотечі. При ЛК починати введення
ептаког—альфа слід якнайраніше. Препарат вводять
внутрішньовенно струменево, 1 доза становить 90 мкг/кг
маси тіла. Препарат вводять через кожні 2 — 3 год до досяг
нення гемостазу. Тривалість лікування і інтервал між вве
деннями препарату визначають залежно від тяжкості кро
вотечі, характеру інвазивної процедури або хірургічного
втручання.
Десмопресин також прискорює зсідання крові. Це син
тетичний аналог антидіуретичного гормону, що стимулює
вивільнення попередника фактора фон Віллебранда і фак
тора VIII.
Свіжозаморожена плазма містить всі плазмові фактори.
В екстрених ситуаціях, коли немає часу для обстеження
пацієнта і з'ясування причини виникнення кровотечі,
кілька доз цього препарату крові здатні зберегти пацієнту
життя і припинити кровотечу.
Кріопреципітат — це концентрований фактор VIII, його
вводять за вмісту фібриногену менше 1 г/л.
PPSB—препарат, що містить чотири фактори зсідання
крові (IX, X, VII, II), концентрація яких в 6 — 10 разів більша,
ніж у плазмі здорових донорів.
Фактор зсідання крові ІХ людини призначають з
профілактичною та лікувальною метою за невеликої спон
танної кровотечі, при великих травмах або хірургічних
втручаннях. Фактор зсідання крові VIII вводять внутрішньо
венно повільно хворим за вродженої чи набутої гемофілії А.
Дозу препарату обирають залежно від величини необхідно
го підвищення активності фактора зсідання крові VIII, що
визначають за тяжкістю кровотечі і маси тіла пацієнта.
При тромбоцитопенії (вміст тромбоцитів менше 5000
× 109 в 1 л) хворим переливають тромбоцитну масу. Відоми
ми засобами профілактики і припинення ЛК невеликої
інтенсивності є стимулятори адгезивної—агрегаційної
функції тромбоцитів — препарати кальцію. Кальцій бере
безпосередню участь в агрегації та адгезії тромбоцитів,
сприяє утворенню тромбіну і фібрину, тобто, стимулює ут
ворення як тромбоцитарних, так і фібринових тромбів [24].
Корекція фібринолізу при ЛК.
Для корекції підвищеного фібринолізу при ЛК застосо
вують різні препарати, зокрема, амінокапронову і транекса
мову кислоти, механізм дії яких полягає в інгібуванні акти
вації плазміногену і його перетворення в плазмін. Ці препа
рати мають специфічну місцеву й системну гемостатичну
дію при кровотечі, пов'язаній з підвищенням фібринолізу,
внаслідок пригнічення утворення кінінів та інших актив
них пептидів, справляють протиалергічний і протизапаль
ний вплив [25].
Також при фібринолітичній кровотечі застосовують ап
ротинін (гордокс, контрикал, трасилол) — поліпептид, от
риманий з легенів великої рогатої худоби. Він блокує
калікреїн— кінінову систему, інгібує як сумарну проте
олітичну активність, так і активність окремих протеолітич
них ферментів, є полівалентним інгібітором протеаз [26].
Комплексне застосування наведених засобів, спрямова
них на основну причину і провідну патогенетичну ланку ЛК
і кровохаркання, дозволяє припинити ЛК I—II ступеня у 80
— 90% хворих [27]. Найменш ефективна консервативна те
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рапія при масивній профузній ЛК. Консервативну терапію
слід проводити за ЛК будь—якої тяжкості до, під час і після
ендоскопічного, рентгенохірургічного або оперативного
лікування.
При масивній ЛК більше значення мають інвазивні про
цедури і хірургічне втручанням.
В. Хірургічне лікування включає [28]:
— резекційні методи видалення ділянки легені (всієї ле
гені), в якій міститься патологічний процес, що є джерелом
ЛК;
— перев'язування легеневої артерії окремо або в
поєднанні з пневмотомією і дренуванням порожнини роз
паду (паліативні операції);
— тимчасову оклюзію гілок легеневої артерії катетером
з надувною манжетою від спеціального дво— або три
просвітного серцевого катетера (паліативна операція);
— ендоваскулярну катетерну емболізацію бронхіальних
артерій.
Показання до катетерної емболізації бронхіальних ар
терій [29]:
— неефективність консервативної терапії ЛК, кровохар
кання у хворих за двобічного запального ураження, яким не
показане хірургічне втручання з різних причин;
— відсутність грубих морфологічних змін, що потребу
ють резекції легені, в основному у хворих за вогнищевого
пневмосклерозу;
— при масивній, небезпечній для життя профузній кро
вотечі як засіб тимчасового або постійного її припинення.
Таку процедуру проводять тільки під час кровотечі або
не пізніше ніж через 6 — 12 год після її припинення.

Успішного припинення кровотечі шляхом емболізації мож
на досягти у 77 — 100% хворих, тому в деяких центрах цей
метод вважають початковим заходом діагностики й ліку
вання ЛК [30].
Ендобронхіальна інтубація в легеневій хірургії
Прогресуюча дихальна недостатність з формуванням
гіпоксії та гіперкапнії у хворих за триваючої або рецидиву
ючої ЛК також є показанням до здійснення ендобронхіаль
ної інтубації з бронхіальною блокадою ураженої легені. Са
ме ендобронхіальну, а не ендотрахеальну інтубацію слід за
стосовувати, щоб запобігти затіканню крові в протилежну
легеню і проводити адекватну вентиляцію однієї легені [31].
Оптимальною за масивної ЛК є роздільна інтубація голо
вних бронхів. Цей метод найбільш широко використову
ють у легеневій хірургії, оскільки у порівнянні з іншими ме
тодами він має деякі переваги [11, 32]: для корекції пору
шень кровообігу і дихання при резекції легень ендоб
ронхіальну інтубацію з однолегеневою або роздільною
вентиляцією легень доцільно поєднувати з високочастот
ною ШВЛ оперованої легені. Така диференційована ШВЛ
дозволяє забезпечити ефективний газообмін практично за
будь—яких втручань на легенях [33, 34].
Таким чином, загальноприйнята тактика лікування ма
сивної ЛК передбачає послідовне або комбіноване викори
стання, незалежно від етіології процесу в легенях, багато
компонентної гемостатичної терапії, ендоскопічної ок
люзії бронха, ендоваскулярної оклюзії бронхіальних ар
терій і оперативних методів лікування.
Прогноз при ЛК залежить від тяжкості основного захво
рювання, виду та вираженості кровотечі, своєчасності її ос
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ПЕРИТОНЕАЛЬНИХ
СПАЙОК У ДІТЕЙ
М. Г. Мельниченко, А. А. Квашніна, Л. В. Васильченко, Н. Л. Весілик
Одеський національний медичний університет

MODERN VIEWS ON PATHOGENESIS OF PERITONEAL
ADHESIONS IN CHILDREN
М. G. Меhlnychenko, А. А. Кvashnina, L. V. Vasyhlchenko, N. L. Vesilyk
Оdessa National Medical University
Формування перитонеальних спайок є однією з акту
альних проблем дитячої хірургії у зв'язку з постійним
збільшенням кількості та обсягу операцій на органах черев
ної порожнини. За даними літератури, у 63 — 97% пацієнтів
після абдомінального хірургічного втручання утворюються
перитонеальні спайки [1 — 5], що зумовлює такі ускладнен
ня, як спайкова непрохідність кишечнику (СНК), хроніч
ний больовий синдром, зокрема, синдром Кноха [6 — 8].
Порушення анатомо—топографічного розташування ор
ганів малого таза та їх функцій є фактором ризику виник
нення ектопічної вагітності [9] та трубно—перитонеально
го фактора порушення репродуктивної функції у дівчат [10,
11].
Фактори ризику надмірного інтраабдомінального спай
коутворення пов'язані як з причиною оперативного втру
чання і його технікою, так і з індивідуальними особливостя
ми пацієнта, такими як вік, вихідний стан, гормональні
особливості, фактори генетичної схильності.
Незважаючи на багаторічну історію вивчення цього пи
тання, велику кількість клінічних і експериментальних до
сліджень, багато питань патофізіології формування пери
тонеальних спайок спірні. До того ж, відсутні єдині клінічно
орієнтовані критерії прогнозування, діагностики, лікуван
ня й профілактики спайкоутворення.
Фактори, що спричиняють, формування спайок, різні й
можуть бути, на думку И. А. Чекмазова [12], систематизовані
в такий спосіб:
— механічні — травмування очеревини під час
розсічення, захоплення її інструментами, промокання й
протирання сухими марлевими серветками, формування
дефектів очеревини при виконанні хірургічного втручан
ня;
— фізичні — висушування очеревини повітрям, вплив
високої температури (використання електроножа, лазер
ного випромінювання, плазмового скальпеля, гарячих роз
чинів);
— інфекційні — безпосередній вплив патогенних мікро
організмів на місцеве й загальне запалення очеревини;
— імплантаційні — асептичне запалення очеревини
внаслідок залишення тампонів, дренажних трубок, шматків
марлі, талька з рукавичок, використання недеградуючого
шовного матеріалу, крововиливів та гематом очеревини че
рез технічні труднощі при використанні неякісних інстру
ментів;
— хімічні — випадкове потрапляння або використання
під час операції речовин, що провокують хімічний опік та
асептичне запалення очеревини.
Причинами виникнення спайок очеревини дослідники
вважають високу травматичність лапаротомного доступу з
порушенням значних ділянок поверхні парієтальної очере
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вини під час операції, наявність у черевній порожнині
інфекції та тривалий парез кишечнику після оперативного
втручання [2, 13 — 15].
Переваги мініінвазивних оперативних втручань пере
конливо доведені у багатьох дослідженнях [13, 16 — 18].
Проте, слід відзначити неоднозначність існуючих в літера
турі даних. Очевидно, оскільки для утворення спайок не
обхідний контакт двох пошкоджених мезотеліальних по
верхонь [10, 19], мініінвазивні доступи менш адгезіогенні,
оскільки перитонеальні дефекти менші. Крім того, при ви
користанні лапароскопічної техніки зменшується ймовір
ність виникнення адгезії через потрапляння сторонніх
предметів, тальку, волосся, ворсинок від операційної білиз
ни, халатів, травматизації очеревини марлевими серветка
ми, переохолодження та висушування нутрощевої очереви
ни [12, 18].
Проте, лапароскопічне втручання, пов'язане з створен
ням пневмоперитонеуму, справляє гіпербаричний вплив на
очеревину, зумовлює виникнення гіпоксії та ацидозу, що
підсилює ішемічне ушкодження мезотеліоцитів очеревини.
Такий вплив сприяє утворенню спайок [20, 21]. Інсуфляція
пошкоджує гістоархітектоніку очеревини [22].
Суттєвим чинником, що впливає на формування спайок
очеревини, є тривалість оперативного втручання. При
збільшенні тривалості операції на 1 год ризик виникнення
СНК збільшується на 33%.
Багато дослідників доводять, що анатомічна ділянка
первинного втручання та його обсяг впливають на вира
женість спайкового процесу після операції. Так, при втру
чанні на органах малого таза та колоректальної ділянки
спайковий процес більш виражений, частота адгезіозалеж
них ускладнень більша, ніж при втручаннях в інших ана
томічних ділянках [4, 11, 17, 23 — 27]. На підставі ретроспек
тивного аналізу результатів лікування 113 пацієнтів з при
воду СНК доведено, що резекція великого сальника є факто
ром ризику виникнення та рецидиву цього ускладнення в
той час, як такі фактори, як хірургічний доступ, тривалість
втручання, величина крововтрати, кількість дренажних
трубок не справляли статистично значущого впливу на ри
зик виникнення спайкових ускладнень [28].
Спайки можуть утворюватися між будь—якими вкрити
ми очеревиною поверхнями при ушкодженні серозної
оболонки, найчастіше — між сальником та післяопе
раційним рубцем [13]. Спайки до передньої черевної стінки
мають особливе значення при повторному доступі до ор
ганів черевної порожнини як під час лапаротомії, так і лапа
роскопії. Небезпека й тяжкість спайкового процесу зале
жать від типу розрізу, кількості попередніх операцій з лапа
ротомією, ушкодження нутрощевої або пристінкової оче
ревини, інтраопераційних ускладнень після першої лапа
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ротомії, причини операції та виду оперативного доступу
[20, 24, 29].
Вік хворого на момент втручання так само впливає на
ризик виникнення ускладнень, пов'язаних з формуванням
спайок, проте, дані літератури суперечливі і не мають
клінічного значення. У мультицентровому дослідженні The
Surgical and Clinical Adhesions Research (SCAR) перебігу
післяопераційного періоду після абдомінальних втручань
встановлено, що ризик повторного звернення хворих з
приводу ускладнень, пов'язаних з спайками, протягом 5
років після операції вище у пацієнтів віком до 60 років, ніж
60 років і старше. В експериментальних дослідженнях вста
новлено, що у статевонезрілих щурів регенерація очереви
ни більш швидка, ніж у дорослих тварин [29, 30]. Інші авто
ри не виявили значущого зв'язку між віком пацієнтів та ри
зиком виникнення перитонеальних спайок [28]. Дані про
частоту цього ускладнення у дітей суперечливі.
Вплив статі пацієнтів на ризик спайкоутворення
спірний, і мабуть, також є принциповим для клінічної прак
тики. За даними патологоанатомічного дослідження [31],
відзначено більш високу частоту утворення спайок у жінок;
інші дослідники виявили більшу частоту у чоловіків [15]; де
які — не знайшли будь—яких статистично значущих
відмінностей частоти післяопераційної адгезії у чоловіків і
жінок [28].
У літературі є відомості про роль деяких лікарських за
собів у перебігу післяопераційного спайкового процесу. Зо
крема, введення в надтерапевтичних дозах тамоксифену
цитрату — антиестрогену, що застосовують у лікуванні раку
грудної залози, запобігало утворенню спайок після операції
[32]. Цей ефект, ймовірно, пов'язаний з здатністю препара
ту пригнічувати проліферацію фібробластів і вироблення
колагену [32].
Активно досліджується вплив на процес спайкоутворен
ня препаратів групи статинів. У дослідженнях in vitro і in
vivo відзначено активацію фібринолізу під впливом препа
ратів цієї групи, зокрема, симвастатину, аторвастатину та
ловастатину, та, відповідно, протективний вплив на процес
регенерації очеревини [33].
Встановлено роль хронічних захворювань і фонових
станів пацієнтів на процес формування перитонеальних
спайок. Є дані, що цукровий діабет є фактором, що стиму
лює спайкоутворення, особливо за неадекватного контро
лю глікемії, що зумовлює порушення функції фібробластів і
синтез надмірної кількості медіаторів запалення [29]. Цей
ефект, на думку авторів, є одним з проявів дисфункції
фібробластів, схильності до фіброзу і порушення процесів
регенерації, що характерно для таких пацієнтів.
Ключову роль у формуванні спайок відіграє патологічне
зниження перитонеальної фібринолітичної активності у
відповідь на запалення та операційну травму [5, 10, 21, 34,
35]. Баланс між утворенням та деградацією фібрину має
вирішальне значення у нормальному загоєнні очеревини
або формуванні спайок. Якщо фібрин повністю розщепле
ний, можлива нормальна регенерація очеревини, та навпа
ки, недостатньо лізований фібрин може бути каркасом для
фібробластів та росту капілярів з подальшим утворенням
організованих перитонеальних спайок [10, 22].
Травма очеревини внаслідок хірургічного втручання
або запального процесу ініціює запалення з утворенням
фібринозного ексудату, багатого плазмінними протеїнами
[22]. Перитонеальні макрофаги та клітини мезотелію почи
нають виділяти прозапальні цитокіни, гістамін, простаг
ландини та кініни, компоненти системи комплементу, ме
таболіти арахідонової кислоти, активні форми кисню, фак
тори росту, що зумовлює потенціювання подальшого запа
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лення, підвищення проникності судин та подальшої ексу
дації фібриногену [10, 36].
Кров, що потрапляє в черевну порожнину з місця трав
ми, також містить додаткові фактори зсідання. Тромбін ут
ворюється внаслідок активації комплементу й каскаду сис
теми зсідання крові та забезпечує перетворення фібрино
гену на фібрин—мономер, що далі полімеризується. Роз
чинний фібрин—полімер реагує з фібринстабілізуючим
фактором (фактор ХIII зсідання крові) у присутності іонів
кальцію, стає нерозчинним та з'єднується з фібронектином
сполучної тканини очеревини, формує тимчасові зрощен
ня, що відмежовують запальний процес у черевній порож
нині [22, 37].
За нормальних обставин формування фібринової мат
риці під час регенерації тільки тимчасове, і деградація цих
плівчастих фібринозних спайок під впливом локально син
тезованих протеаз фібринолітичної системи відбувається
протягом 72 год після травми [19]. Фібриноліз дає мож
ливість мезотеліальним клітинам мігрувати й розмножува
тися, формуючи вогнища на всій рановій поверхні. Цей
процес реепітелізації відрізняється від аналогічного проце
су при ушкодженні шкіри, оскільки вся поверхня епітелі
зується одночасно з острівців мезотеліальних клітин, а не
поступово від країв. Таким чином, незалежно від розмірів
ушкодження, перитонеальний дефект зникає протягом 5 —
7 діб після абдомінального хірургічного втручання [4, 38].
Проте, коли рівновага між коагуляцією та фібринолізом
порушується на користь ланки зсідання, лізис фібрину не
достатній [31, 34]. За такої ситуації фібрин стає матрицею
для міграції колагенсекретуючих фібробластів і подальшо
го утворення екстрацелюлярного матриксу сполучної тка
нини та, як наслідок, формування спайок [10, 39, 40].
У нормі активація фібринолітичної системи зумовлює
перетворення плазміногену на плазмін, дуже ефективний у
деградації фібрину. Тканинний активатор плазміногену
(tРА) та урокіназний активатор плазміногену (uРА) є основ
ними ферментами, що забезпечують цей процес та вироб
ляються мезотеліальними клітинами і макрофагами. tРА
зв'язується з специфічним рецептором — плазміноген—
зв'язувальним сайтом на поверхні молекули фібрину. У че
ревній порожнині tРА відповідає за 95% плазміноген—акти
вуючої здатності [12, 19, 41].
Проте, при пригніченні фібринолітичної активності пе
ритонеального ексудату активація плазміногену пору
шується інгібіторами активації плазміногену (PAI)—1 і PAI—
2 внаслідок формування інактивуючих комплексів.
Найбільш потужним інгібітором tРА і uРА є глікопротеїн
PAI—1, PAI—2 менш ефективний у протидії активаторам
плазміногену. Ці фактори впливають на регенерацію оче
ревини в нормі й при патології [5]. PAI—1 та PAI—2 продуку
ють ендотеліальні, мезотеліальні клітини, моноцити, мак
рофагі, фібробласти. Високу концентрацію PAI відзначають
у спайках та перитонеальній тканині у пацієнтів за вираже
ного спайкового процесу [22, 41].
Дослідження як в експериментах на тваринах, так і в
клініці показали, що зменшення фібринолізу зумовлюють 2
основних фактора: зниження місцевої активності tРА [19] та
локальне й системне підвищення активності PAI—1 [21].
Причини зниження активності tРА очевидно такі: зменшен
ня абсолютної кількості tРА, що секретується ушкодженою
очеревиною, та остаточної кількості — під дією PAI—1. Та
ким чином, баланс між активаторами та інгібіторами
плазміногену має вирішальне значення у нормальному за
гоєнні або формуванні спайок [19].
З'ясування ролі медіаторів запалення в спайкоутворенні
стало одним з основних напрямків досліджень. Певні ци

Клінічна хірургія. — 2016. — № 12

74
токіни та фактори росту індукують експресію генів, продук
ти яких можуть ініціювати утворення спайок шляхом запу
ску механізмів, відповідальних за пригнічення фібринолізу
[42]. В експериментах in vitro і in vivo на молекулярному
рівні показано, що порушення рівноваги між активаторами
плазміногену та протеаз—антагоністами зумовлює підви
щення експресії медіаторів запалення (субстанції Р), ци
токінів (фактора некрозу пухлин), факторів росту (TGF—β)
та молекул адгезії (молекула міжклітинної адгезії—1, моле
кули судинної адгезії—1). Збільшення рівня мРНК, що
транскрибується з кожного з цих генів, виявлене в перито
неальній тканині пацюків у ранні строки після хірургічної
травми [5, 11, 22].
У дослідженнях in vitro доведено, що цитокін TGF—β,
який бере участь у процесах регенерації, сприяє зниженню
фібринолітичної активності й може відігравати роль у за
побіганні лізису фібринозних спайок [36]. In vivo проадге
зивна роль TGF—β підтверджена в дослідженні, під час яко
го тваринам інтраперитонеально вводили рекомбінантний
TGF—β або плацебо після лапаротомії. У тварин, яким вво
дили TGF—β, спостерігали значно більш виражений спай
ковий процес, ніж у контрольній групі [17].
Доведена також роль дисфункції мітохондрій та окси
дантного стресу у мезотеліоцитах у патогенезі порушень
процесу регенерації очеревини у відповідь на операційну
травму та, як наслідок, формуванні спайок очеревини [23,
43].
З огляду на складний патогенетичний механізм форму
вання спайок, одним з можливих напрямків у пошуку фак
торів є дослідження активності різних біохімічних чин
ників, що беруть участь у цьому процесі, а також генетично
го поліморфізму відповідних генів. Сьогодні доведена роль
генетичного поліморфізму у виникненні та прогресуванні
різних патологічних станів на підставі порівняльного
аналізу частоти різних алелів досліджуваних генів у хворих
та здорових осіб. Проте, кількість публікацій з цього приво
ду недостатня.
Доведено роль мутації в гені білка інгібітору активатора
плазміногену РАI—1, який є одним з ключових протеїнів,
що впливають на фібринолітичну активність перитонеаль
ного ексудату. Найбільш частий поліморфізм PAI—1 — 675
5G / 4G пов'язаний з делецією в промоторній ділянці гена,
що визначає швидкість транскрипції. Рівень білка PAI—1 в
плазмі крові у 4G / 4G гомозигот на 30% вище, ніж у 5G / 5G
гомозигот, що зумовлює гіпофібриноліз [34], і, як наслідок,
схильність до деяких патологічних станів: серцево—судин
них захворювань, тромбоемболічних ускладнень [41], звич
ного невиношування вагітності, прееклампсії, внутрішньо
утробної затримки розвитку плода, надмірного спайкоу
творення [11, 34, 41].
Досліджені генотипи і частота виявлення різних алелей
IL—1RN гена, що кодує прозапальний цитокін IL—1RN (ан
тагоніст рецептора IL—1) [35]. Цей ген має поліморфізм,
відповідний мутантний алель позначається як IL—1RN*2.
Наявність цього мутантного алеля пов'язана з збільшенням
продукції IL—1b моноцитами при різних хронічних за

пальних захворюваннях. Результати дослідження свідчили,
що у носіїв IL—1RN*2 алелі підвищений ризик виникнення
спайкового процесу [29, 35].
В іншому дослідженні вивчали взаємозв'язок між виник
ненням СНК у дітей і HLA підтипом. HLA—система є склад
ним набором генів і генопродуктів, пов'язаних з функцією
імунної системи в організмі людини. У дослідженнях дове
дено асоціацію утворення перитонеальних спайок з підти
пами HLA A24 і DR1 у дітей. Патогенетичні механізми зв'яз
ку з цим неясні, проте, автори відзначають, що профілі HLA
можна потенційно використовувати в майбутньому для ви
явлення дітей, схильних до виникнення СНК [42].
Досліджено роль деяких факторів гемостазу, зокрема,
відзначено, що гомозиготний варіант поліморфного алеля
(Val34Leu) гена фібринстабілізуючого фактора має протек
тивний ефект щодо тяжкого післяопераційного спайково
го процесу [11].
Є дані про вплив інтенсивності процесів ацетилювання
на ризик утворення після операції спайок [24, 44], що мають
модифікуючий вплив на формування перитонеальних
спайок. Досліджено частоту алелей і генотипів поліморф
них генів системи гемостазу і фібринолізу, синтезу колаге
ну, теоретично пов'язаних з процесом утворення спайок.
Проте, їх клінічна роль — вплив на ризик виникнення спай
кових ускладнень, в опублікованих джерелах не відображе
на. Деякі автори [45] розглядають надмірне спайкоутворен
ня як один з клінічних варіантів синдрому дисплазії сполуч
ної тканини, вказуючи на більш тяжкий перебіг та більшу
частоту виникнення спайкового процесу у пацієнтів за на
явності зовнішніх ознак неспецифічної дисплазії сполуч
ної тканини.
Таким чином, формування інтраабдомінальних спайок
є наслідком складного каскадного механізму, залежного від
багатьох модифікуючих чинників. Незважаючи на важливе
клінічне значення проблеми, цей процес недостатньо вив
чений, відсутні однозначні рекомендації щодо превентив
них та лікувальних заходів у таких пацієнтів. В сучасних
публікаціях недостатньо висвітлені особливості патогенезу
та фактори схильності до патологічного спайкоутворення
у дітей.
Отже, патологічне спайкоутворення є мультифактор
ним станом, виникнення якого зумовлене поєднанням
різних чинників, деякі з них детерміновані генетично,
місцевими та системними реакціями організму та особли
востями хірургічного лікування. Для розробки ефективних
методів профілактики й лікування спайкових ускладнень
необхідне більш глибоке розуміння цього процесу як на
клітинному, так і молекулярно—генетичному рівні, а також
виявлення запальних медіаторів, залучених у цей процес.
Ключ до профілактики післяопераційного спайкоутворен
ня, швидше за все, полягає у селективному пригніченні од
ного або кількох критичних чинників, необхідних для фор
мування спайок. Крім того, слід зазначити, що у джерелах
літератури практично відсутні роботи з вивчення особли
востей патогенезу спайкоутворення у дітей.
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ПОМИЛКИ ТА СКЛАДНІ ВИПАДКИ
В ХІРУРГІЇ
УДК 617.55—002.3—003.6/.7—089.878

АБСЦЕСС БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С НАЛИЧИЕМ
ИНОРОДНОГО ТЕЛА, ВСКРЫВШИЙСЯ НА ПЕРЕДНЮЮ
БРЮШНУЮ СТЕНКУ
А. Г. Аракелян, Е. А. Айбетова, А. А. Шевченко
Медицинский центр "Интермед", г. Харьков

АBDOMINAL ABSCESS WITH PRESENCE OF A FOREIGN
BODY, BROKEN THROUGH ON ANTERIOR ABDOMINAL WALL
А. G. Аrakelyan, Е. А. Аybetova, А. А. Shevchenko
Medical Centre "Intermed", Kharkiv
В медицинский центр "Интермед" обратилась пациент
ка Н., 53 лет, через 8 мес от начала заболевания.
По данным анамнеза, больная находилась на лечении в
Областном онкодиспансере, в июне 2015 г. выполнена опе
рация экстирпации матки с придатками по поводу адено
карциномы тела матки (T1N0M0). Через неделю выписана в
удовлетворительном состоянии. Назначен курс лучевой те
рапии продолжительностью 1 мес. Через 2 нед терапии со
стояние больной ухудшилось: повысилась температура те
ла, которая не снижалась при применении жаропонижаю
щих препаратов и составляла 38,0 — 39,6 °С, появились су
дороги в конечностях, жидкий многократный стул (до 30
раз в сутки), вздутие живота, разлитая интенсивная боль в
животе и пояснично—крестцовом отделе. В условиях днев
ного стационара проведена дезинтоксикационная тера
пия, назначали спазмолитики. Клинические анализы крови
и мочи в пределах нормы. Другие лабораторные и инстру
ментально—диагностические исследования не проводили.
По окончании курса лучевой терапии больная выписа
на под наблюдение онколога и гинеколога без положитель
ной динамики: сохранялось повышение температуры тела
(до 38 — 39 °С), увеличилась интенсивность боли в животе.
В поликлинике по месту жительства больной назначена
дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. На
фоне лечения отмечено снижение температуры тела до
субфебрильной, но после его отмены она снова повыси
лась до 39,6 °С, пациентка направлена врачом—гинеколо
гом на консультацию к хирургу, который предположил на
личие перитонита. Больная направлена в хирургический
стационар одной из городских клинических больниц, где
ей было отказано в помощи в связи с тем, что она находи
лась на учете в Областном онкологическом диспансере, в
который ей порекомендовали обратиться.
В онкологическом диспансере проведены консерватив
ная терапия в течение 3 нед, клинико—лабораторные ис
следования, УЗИ брюшной полости, рентгенографии орга
нов грудной клетки и брюшной полости. Родственники
больной неоднократно предлагали провести КТ, однако ле
чащий врач отказывался, установил диагноз: абсцесс поло
сти малого таза, по поводу чего произведены лапаротомия,
лаваж и дренирование абсцесса. После операции больной
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проводили дезинтоксикационную, антибактериальную те
рапию, брюшную полость санировали растворами анти
септиков. На фоне лечения отмечена заметная положи
тельная динамика: снижение температуры тела, уменьше
ние выраженности болевого синдрома, улучшение само
чувствия, нормализация стула. На 4—е сутки после опера
ции температура тела вновь повысилась до 37,2 °С. Через 2
сут во время очередной перевязки из дренажей и операци
онной раны возник каловый запах. На следующее утро
больная оперирована в неотложном порядке, произведены
релапаротомия, обтурационная резекция сигмовидной
ободочной кишки в связи с нагноением и некрозом ее
стенки, возникновением калового перитонита; наложена
одноствольная сигмостома; лаваж и дренирование брюш
ной полости. На 5—е сутки после повторной операции от
мечена положительная динамика. На 12—е сутки удалены 2
из 3 дренажных трубок. Отменена антибактериальная те
рапия. Пациентка выписана под наблюдение хирурга и ги
неколога, температура тела 37,4 °С, в правой паховой обла
сти дренажная трубка, по которой продолжал вытекать
гной, сохранилась интенсивная разлитая боль в животе.
На 13—е сутки образовались гнойные свищи, которые
санировал хирург поликлиники. Через 1 нед температура
тела повысилась до 38,4 °С. Больная обратилась в Област
ную клиническую больницу, проведены УЗИ брюшной по
лости, лаваж образовавшихся абсцессов в области после
операционного рубца. Через 4 сут температура тела повы
силась до 39,0 °С, увеличилась интенсивность боли в живо
те, появилась обильная, многократная рвота, кожа серова
то—землистого оттенка. Рекомендована СКТ органов
брюшной полости и полости малого таза как более точно
го метода исследования.
Заключение МСКТ: ниже конгломерата спавшихся пе
тель тонкой кишки определяется полость размерами 73 ×
24 мм, с пузырьками воздуха и гнойным содержимым, рас
положенным пристеночно. Стенка полости толщиной до 4
мм с признаками накопления контрастного вещества. В по
лости находится дренажная трубка. Полость гнойника со
общается свищевым ходом с передней брюшной стенкой
от уровня пупка по ходу операционной раны кверху до
уровня LII позвонка, ширина его до 12 мм, выходит на пе
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реднюю брюшную стенку. Стенки мочевого пузыря, пря
мой кишки диффузно утолщены до 5 — 7 мм (состояние
после лучевой терапии). Культя сигмовидной ободочной
кишки, культя влагалища без инфильтративных изменений.
Постлучевой проктит, цистит.
В тот же день пациентка госпитализирована в неотлож
ном порядке в Городскую больницу скорой и неотложной
медицинской помощи, где дополнительно проведены УЗИ,
рентгенография органов грудной клетки и брюшной поло
сти, осмотрена смежными специалистами, произведена
фистулография, визуализирован межпетельный абсцесс
полости малого таза со свищевым ходом во влагалище.
Осуществлено дренирование абсцесса, отмечено обильное
гнойное отделяемое с включениями узлов шовного мате
риала, которыми, по словам больной, регулярно закупори
вались дренажные трубки. Проведена дезинтоксикацион
ная и антибактериальная терапия. Через некоторое время
возникли нарушения мочеиспускания в виде недержания.
На 20—е сутки лечения гнойные выделения прекратились,
дренажи удалены, температура тела снизилась до 37,0 —
37,1 °С, боль в животе и пояснице сохранялась, но стала ме
нее интенсивной. Больная выписана под наблюдение хи
рурга, онкогинеколога, терапевта по месту жительства.
Через 1 нед боль в животе усилилась, кожа его стала ма
линово—красной окраски. При натуживании произошло
самопроизвольное вскрытие абсцесса на переднюю брюш
ную стенку в нижней трети послеоперационного рубца с
истечением около 200 мл гноя. В тот же день пациентка по
вторно госпитализирована в Городскую больницу скорой и
неотложной медицинской помощи. Из абсцесса извлечены
фрагменты шовного материала. Установлен трубчатый
дренаж, осуществлена санация растворами антисептиков,
позже — рыхлое дренирование с мазью Левомеколь. По
лость абсцесса закрылась, свищ в нижней трети послеопе
рационного рубца на передней брюшной стенке остался.
Через 1 мес пациентка выписана в удовлетворительном со
стоянии под наблюдение хирурга.
В течение 3 мес из послеоперационного рубца перио
дически отходили узлы шовных нитей. Через 3 мес кожа
пояснично—крестцовой области и верхней части ягодиц
стала багрово—красной окраски, отечная, болезненная
при пальпации. Эти симптомы сохранялись в течении 2
нед, больная обратилась в поликлинику по месту жительст
ва, высказано предположение: "протянуло, бурсит", назна
чен натрия диклофенак, возникла побочная реакция в виде
боли в сердце, препарат отменен. Острая боль исчезла, но
через некоторое время упомянутые симптомы возобнови
лись.
В марте 2016 г. больная обратилась в Медицинский
центр "Интермед". Во время первичного осмотра у больной
выявлены гнойный свищ послеоперационного рубца в
лобковой области, одноствольная сигмостома, субфеб
рильная температура тела, жалобы на боль в животе, под
вздошно—крестцовой области. По данным УЗИ брюшной
полости, свищ сообщается с абсцессом брюшной полости.
От госпитализации больная категорически отказалась, со
гласившись на амбулаторное лечение. В полость абсцесса
хирург ввел трубчатый дренаж, осуществлена санация по
лости абсцесса растворами антисептиков. Назначены
внутрь антибиотики юнидокс, азитромицин. На 3—и сутки
температура тела нормализовалась, отделяемое по дренажу
стало серозным. Антибиотики отменены на 10—е сутки, од
нако через 5 сут температура тела вновь повысилась до 38
— 39 °С, появилось гнойное отделяемое по дренажу. Затем
произошло самопроизвольное вскрытие абсцесса в культю
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прямой кишки. Предположено наличие инородного тела в
брюшной полости.
По данным МСКТ с контрастированием свищевого хода
в средней области живота по средней линии над и по зад
ней стенке мочевого пузыря межпетельно выявлена по
лость звездчатой формы, размерами 54 × 50 мм, с утолщен
ными стенками, накапливающими контрастное вещество, в
полости жидкое содержимое неоднородной структуры, пу
зырьки воздуха. Расстояние от передней брюшной стенки
до начала полости — 4 см, до ее задней стенки — 8 см. Зад
няя стенка полости прилежит к культе сигмовидной обо
дочной кишки. Инфильтрация клетчатки забрюшинного
пространства с вовлечением обоих мочеточников, двусто
ронняя пиелоуретероэктазия: лоханки — до 25 мм, моче
точники — до 14 мм. Экскреторная функция почек сохра
нена. После контрастирования через свищевой ход на пе
редней брюшной стенке выявлена полость, неравномерно
выполненная контрастным веществом, сообщается с куль
тей прямой кишки. Тонкая кишка не расширена. Стенки мо
чевого пузыря, прямой кишки диффузно утолщены до 5 —
7 мм (состояние после лучевой терапии).
По результатам исследования принято решение осуще
ствить полную ревизию свищевого хода.
Под внутривенной седацией и местной анестезией про
изведено контрастирование свищевого хода метиленовым
синим, затем его расширение. Предварительно в культю
прямой кишки введен ректороманоскоп, отмечено поступ
ление контрастного вещества через свищ в стенке прямой
кишки. Под визуальным контролем через ректоромано
скоп лазером рассечена стенка культи кишки в области сви
ща до 2 — 3 см. Тупым путем от брюшной стенки хирург
пальцем проник в полость абсцесса за мочевой пузырь, где
несколько слева обнаружено рыхлое образование, приле
жащее к культе прямой кишки, которое продвинуто в куль
тю прямой кишки через разрез. Осуществлена санация сви
щевого хода растворами перекиси водорода и декасан. Вы
явлены хлопья гноя, фрагмент шовного материала длиной
около 15 см и фрагменты марлевого тампона в более плот
ном сгустке гноя. Полость абсцесса дренирована со сторо
ны передней брюшной стенки и через культю прямой киш
ки. После операции выполняли перевязки, антибактери
альную терапию больной не проводили. Температура тела
нормализовалась. Дренажи удалены на 7—е и 9—е сутки.
Отделяемое серозное, в незначительном количестве. Сви
щи самопроизвольно закрылись на 13—е и 14—е сутки. Ус
транена боль в поясничной области и нижних отделах жи
вота, нормализовалось мочеиспускание, улучшился аппе
тит, состояние удовлетворительное.
Таким образом, во время первого оперативного вмеша
тельства в полости малого таза оставлен марлевый тампон.
В последующем врачи невнимательно анализировали кли
нические симптомы, объясняя их онкологическим заболе
ванием и последующей лучевой терапией. Повторное хи
рургическое вмешательство также выполняли без должно
го анализа причин длительного, ремиттирующего фебри
литета и гнойных выделений. Во время третьей операции
были вскрыты только видимые абсцессы, полная ревизия
брюшной полости и полости малого таза не проведена. Все
оперативные вмешательства осуществляли без проведения
дополнительных более информативных визуализирую
щих методов исследования.
Отсутствие должного внимания к пациентке, нежела
ние анализировать клинические симптомы обусловило не
только инвалидизацию больной, но поставило ее жизнь
под угрозу.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 617.557—007.43—053.263:616—008.9:314.36

ПАХВИННІ ГРИЖІ В ОДНОЯЙЦЕВИХ ГЛУХОНІМИХ
БЛИЗНЯТ ЯК ОЗНАКА НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ
СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
В. В. Арсенюк, В. З. Татарчук, О. В. Гринів, А. М. Бартош, Д. В. Петрук,
І. І. Войтенко, О. В. Красовський
Кам’янець—Подільська міська лікарня № 1

INGUINAL HERNIAS IN ENZYGOTIC DEAFMUTE
TWINS AS A SIGN OF UNDIFFERENTIATED DYSPLASIA
OF CONNECTIVE TISSUE
V. V. Аrsenyuk, V. Z. Таtarchuk, О. V. Gryniv, А. М. Bartosh, D. V. Petruk,
І. І. Voytenko, О. V. Кrasovskyi
Каmyanets—Podilskyi Municipal Hospital № 1
Проблема недиференційованої дисплазії сполучної тка
нини (НДСТ) стає все більш актуальною як в Україні, так і у
світі. Про це свідчить велика кількість наукових публікацій,
присвячених цій проблемі, автори, насамперед, акценту
ють увагу на значному поширенні захворювання, виявленні
нових клінічних ознак [1].
Логічно пояснити збільшення частоти утворення грижі,
як первинної, так і післяопераційної, рецидивної, незважа
ючи на впровадження інноваційних технологій лікування і
вдосконалення кваліфікації хірургів. Вплив урбанізації, стан
гіпокінезії, характерний як для вагітних, так і для дітей ран
нього віку, в поєднанні з нераціональним харчуванням,
дефіцитом білків і вітамінів, зумовлює клінічні прояви за
хворювання сполучної тканини у вигляді НДСТ. Вона про
являється ознаками ураження серця, варикозної хвороби,
неспроможності апоневрозу, утворенням грижі черевної
стінки. За даними ВОЗ, частота виявлення НДСТ у дітей до
сягає 74 — 85%. Оскільки у теперішній час невідомі способи
вилікування НДСТ, а можлива тільки профілактика її усклад
нень, зрозуміло, що хворі діти стануть хворими дорослими,
у яких слід очікувати появу різних клінічних проявів НДСТ,
в тому числі утворення грижі. А якщо брати до уваги ще й
успіхи сучасного акушерства, збільшення частоти вижи
вання недоношених дітей, за недостатньої зрілості всіх тка
нин, слід прогнозувати значне збільшення частоти виник
нення НДСТ, в тому числі у вигляді грижової хвороби [1].
Наводимо клінічне спостереження, що підтверджує роль
НДСТ у виникненні грижі.

До відділення госпіталізовані дві дівчинки Аліна та Аліса,
5 років, однояйцеві близнята, з ознаками вродженої ліво
бічної пахвинної грижі, що з часом збільшувалась. Обидві
дівчинки глухонімі.
Стан хворих задовільний, маса тіла та ріст дівчаток від
повідають віку, крім вродженої глухонімоти, виявлені пору
шення прикусу зубів та їх розвитку. Шкіра блідо—рожева,
чиста. Пульс 88 за 1 хв, ритмічний. АТ 12,0/8,0 кПа (90/60
мм рт. ст.). Тони серця ясні, ритмічні. В легенях везикулярне
дихання. Язик вологий, чистий. Живіт правильної форми,
м’який, безболісний. Перистальтика активна. Симптом Пас
тернацького негативний з обох боків. Фізіологічні відправ
лення без особливостей. В обох дівчаток у лівій пахвинній
ділянці виявлене пухлиноподібне утворення діаметром до
20 мм, м'якоеластичної консистенції, безболісне, вправ
ляється в черевну порожнину, шкіра над ним не змінена.
Лабораторні показники без патологічних змін. Діагноз:
лівобічна пахвинна грижа.
Під внутрішньовенним наркозом здійснено герніоплас
тику за Мартиновим. Перебіг післяопераційного періоду
неускладнений, операційна рана загоїлася первинним на
тягом. У задовільному стані діти виписані для амбулаторно
го лікування. Оглянуті через 1 міс, скарг немає, ведуть ак
тивний спосіб життя, відвідують дитячий садочок.
Наведене спостереження підтверджує роль НДСТ у ви
никненні грижі та її спадкової складової.
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НЕКРОЛОГ

УДК 617 (092 Бондаренко)

ПАМ'ЯТІ
Миколи Матвійовича
БОНДАРЕНКА
IN COMMEMORATION OF
Mykola Matviyovych
BONDARENKO
1 грудня 2016 р. пішов з життя Микола Матвійович
Бондаренко — відомий хірург і вчений, доктор медич
них наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Ук
раїни, талановитий педагог, чудова і добра людина, який
протягом тривалого часу завідував кафедрою загальної
хірургії Дніпропетровської медичної академії.
М. М. Бондаренко народився 27 вересня 1936 р. в с.
Турія Новомиргородського району Кіровоградської об
ласті в сім'ї селянина. Дитинство його припало на тяжкі
роки війни та післявоєнного відновлення країни.
У 1951 р. М. М. Бондаренко закінчив 7 класів Туріян
ської семирічної школи, у 1954 р. — 10 класів Капітанів
ської середньої школи. По закінченні школи М. М. Бон
даренко вступив до Дніпропетровського медичного
інституту, який закінчив з відзнакою. Трудовий шлях Ми
кола Матвійович розпочав у 1960 р., працюючи хірур
гом у Новопокровській районній лікарні Дніпропет
ровської області, в якій згодом став головним лікарем.
Праця в сільській місцевості дозволила набути досвіду
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практичної та організаційної роботи. Проте, прагнення
до самовдосконалення та наукової праці привели Мико
лу Матвійовича до стін Alma mater. З 1967 по 1970 р. —
він аспірант кафедри шпитальної хірургії Дніпропет
ровського медичного інституту. Успішне навчання в
аспірантурі було завершене достроковим захистом кан
дидатської дисертації. З 1970 по 1974 р. — асистент,
потім — доцент цієї кафедри. У 1974 р. М. М. Бондаренко
призначений головним хірургом Дніпропетровського
обласного управління охорони здоров'я. На цій посаді
він працював до 1981 р., одночасно за сумісництвом був
доцентом кафедри шпитальної хірургії. У 1977 р. Мико
ла Матвійович з успіхом захистив докторську дисер
тацію "Гострий холецистит". У 1984 р. одержав наукове
звання професора.
З 1981 р. М. М. Бондаренко працював завідувачем ка
федри хірургії Дніпропетровської державної медичної
академії, яку він очолював до 2002 р., з 2002 р. — профе
сор кафедри загальної хірургії.
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Професор М. М. Бондаренко був відомим науковцем,
педагогом, хірургом вищої категорії. Вірний учень та
послідовник свого видатного вчителя професора Д. П.
Чухрієнка, Микола Матвійович все своє життя продов
жував та поповнював традиції його наукової школи. По
над 20 років він очолював Правління наукового товари
ства хірургів Дніпропетровської області, був почесним
головою Обласного осередку Асоціації хірургів України.
Наукову і викладацьку роботу М. М. Бондаренко поєдну
вав з практичною діяльністю. Як висококласний
фахівець, Микола Матвійович самостійно виконав по
над 15 тис. оперативних втручань, переважно найбільш
складних. Вихований на принципах гуманізму, Микола
Матвійович проводив ці ідеї в життя. Це проявлялося в
його доброму, чуйному ставленні до хворих, студентів,
колег. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Доб
ро верталося Миколі Матвійовичу щирою любов'ю лю
дей, з якими він спілкувався.
Професор М. М. Бондаренко — автор понад 350 на
укових праць, в тому числі 5 монографій ("Инфаркт ки
шечника", "Инородные тела у человека", "Клинико—па
тогенетические аспекты хирургического лечения яз
венной болезни желудка" и др.), учбових посібників та

підручника з хірургії; 10 винаходів та патентів України,
40 раціоналізаторських пропозицій. Він був активним
учасником всіх з'їздів хірургів СРСР та України. Основні
наукові напрямки науково—практичної діяльності М. М.
Бондаренка — невідкладна хірургія, хірургія органів
травлення, торакальна та судинна хірургія. Як провід
ний науковець він входив до складу редакційних рад на
укових журналів: "Клінічна хірургія", "Харківська
хірургічна школа", "Медицина транспорту України".
М. М. Бондаренко підготував 10 кандидатів і 2 док
торів медичних наук, мав широке коло наукових та
практичних інтересів.
Свою роботу Микола Матвійович поєднував з актив
ною громадською діяльністю. Останніми роками він
очолював Раду ветеранів Академії.
М. М. Бондаренко нагороджений знаком "Отличнику
здравоохранения", за заслуги в галузі вищої освіти — на
грудним знаком "За отличные успехи в работе", мав по
чесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".
Всі, хто доторкнувся до особистості, таланту науков
ця, лікаря, педагога, надзвичайної людини, завжди
пам`ятатимуть Миколу Матвійовича Бондаренка. Світла
пам`ять про нього назавжди залишиться в їх серцях.

Правління Асоціації хірургів України,
редакційна колегія та редакція журналу “Клінічна хірургія”,
співробітники кафедри загальної хірургії
Дніпропетровської медичної академії

Клінічна хірургія. — 2016. — № 12

hirurgiya.com.ua

