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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

УДК 616.33—089.856+616—056

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙ БАНДАЖУВАННЯ
ТА ШУНТУВАННЯ ШЛУНКА
О. С. Тивончук
Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF GASTRIC BANDING AND GASTRIC
SHUNTING OPERATIONS
О. S. Tyvonchuk

РЕФЕРАТ
Øóíòóâàííÿ (ØØ) òà áàíäàæóâàííÿ (ÁØ) øëóíêà º íàéá³ëüø ÷àñòèìè îïåðàö³ÿìè â ë³êóâàíí³ ìîðá³äíîãî îæèð³ííÿ (ÌÎ), ÿêèì ïðèòàìàíí³ ïåâí³ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè. Ïîêàçàííÿ äî âèáîðó öèõ îïåðàö³é îáãîâîðþþòüñÿ. Ïðîâåäåíèé ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â
ÁØ òà ØØ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîðá³äíå îæèð³ííÿ; áàð³àòðè÷íà õ³ðóðã³ÿ; âèá³ð ìåòîäó îïåðàö³¿; áàíäàæóâàííÿ øëóíêà; øóíòóâàííÿ øëóíêà.

SUMMARY
Gastric banding and gastric shunting constitute the most frequently
used methods of operations for treatment of morbid obesity, they owe
certain advantages and disadvantages. The indications for choice of
these operations are discussed. The comparative analysis of gastric
banding and gastric shunting operations was conducted.
Key words: morbid obesity; bariatric surgery; choice of the operation
method; gastric banding; gastric shunting.

С

ьогодні визначені два баріатричні втручання,
які найбільш широко застосовують у хірургічному
лікуванні ожиріння. Операція ШШ становить майже
65% в структурі всіх баріатричних втручань, які вико
нують у світі. Вона найбільш поширена в Північній
Америці. Операція БШ найбільш популярна в Європі,
Південній Америці та Австралії [1, 2].
Ці операції значно різняться за технікою виконан
ня. На відміну від БШ, ШШ передбачає виключення від
контакту з хімусом дна шлунка, дванадцятипалої киш
ки та початкового відділу порожньої кишки. З огляду
на зазначені суттєві технічні відмінності, після їх ви
конання спостерігають різні показники втрати маси
тіла, різний метаболічний ефект, не схожі післяопе
раційні ускладнення [3 — 6]. Тому вивчення й порів
няння результатів зазначених операцій дозволить
більш різнопланово оцінити можливості кожного
хірургічного методу лікування ожиріння, оптимізува
ти вибір методу баріатричної операції [7].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проаналізовані результати обстеження та хірургіч
ного лікування 169 хворих на МО, яким виконані опе
рації БШ або ШШ в період з 2002 по 2008 р. Жінок бу
ло 137, чоловіків — 32. Вік хворих від 18 до 63 років, у
середньому (40,7 ± 8,3) року, маса тіла (МТ) — від 95 до
247 кг, у середньому (141,5 ± 29,5) кг, індекс маси тіла
(ІМТ) — 39 — 83,5 кг/м2, у середньому (51,9 ± 8,7) кг/м2.
Для проведення порівняльного аналізу хворі роз
поділені на дві групи. До групи А включені 124 хворих
на МО, яким виконано операцію супрабурсального
БШ pars flaccida з застосуванням мініінвазивного до
ступу (мінілапаротомії чи лапароскопії). Кероване
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БШ виконане у 33 хворих, лапароскопічний доступ
застосований у 22 з них, мінілапаротомія — в 11; не
кероване БШ здійснене 91 хворому: шляхом мінілапа
ротомії — 65, лапароскопічним доступом — 26.
До групи Б включені 45 хворих, яким виконано
операцію Roux—en—Y ШШ за Fobi — Capella, що
включала повне пересічення шлунка, формування
Ру—петлі довжиною 100 — 150 см та бандажування
проксимальної кукси шлунка.
В групі А було 110 (88,7%) жінок і 14 (11,3%) чо
ловіків. Вік пацієнтів від 20 до 63 років, у середньому
(41,5 ± 8,3) року. МТ до операції від 95 до 245 кг, у се
редньому (138,9 ± 23,9) кг, ІМТ — від 39 до 83,5 кг/м2, у
середньому (52,4 ± 8,2) кг/м2, надлишок маси тіла
(НМТ) — від 24,2 до 160,9 кг, у середньому (67,4 ± 22,3)
кг. У 49% хворих ІМТ становив від 45 до 55 кг/м2, у 25%
— перевищував 55 кг/м2.
В групі Б було 27 (60%) жінок та 18 (40%) чоловіків.
Вік хворих від 18 до 53 років, у середньому (38,4 ± 8,9)
року, МТ — від 105 до 247 кг, у середньому (148,8 ±
33,1) кг, ІМТ — від 39 до 78 кг/м2, у середньому (50,5 ±
9,2) кг/м2, НМТ — від 32,3 до 155,9 кг, у середньому
(59,4 ± 27,1) кг. У 55% хворих ІМТ становив від 45 до 55
кг/м2, у 22% — перевищував 55 кг/м2.
В періопераційному періоді у хворих визначали
МТ, ІМТ, вивчали динаміку зниження МТ, показники
вуглеводного, ліпідного, білкового та електролітного
обміну. Також проводили ендоскопічне, рентгено
логічне дослідження. Рівень глюкози в капілярній
крові визначали за допомогою стандартного перо
рального глюкозотолерантного тесту (ГТТ): натще та
через кожні 30 хв протягом 3 год.
Залежно від змін рівня глюкози в крові за даними
ГТТ виділяли наступні підгрупи хворих: з нормаль

ною толерантністю до глюкози, з порушенням
глікемії натще, з порушеною толерантністю до глюко
зи, з цукровим діабетом (ЦД) ІІ типу. Всім хворим за
наявності ЦД ІІ типу ГТТ проводили лише за їх доб
ровільної згоди.
Для оцінки віддалених результатів визначали втра
ту НМТ у відсотках, що обчислювали за формулою:
величину втрати МТ розділити на величину НМТ до
операції, помножити на 100. При цьому величину
НМТ визначали шляхом віднімання від реальної МТ
величини ідеальної МТ, яку обчислювали за таблицею
Metropolitan Life.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Тривалість спостереження від 1 року до 7 років. У
строки спостереження 5 років і більше обстежені 103
(60,9%) хворих, у 94 (91,3%) з них втрата НМТ стано
вила 50% і більше. Всі пацієнти у строки 30 діб після
операції живі.
Загальна частота супутніх захворювань в обох
групах практично не різнилася (табл. 1). У хворих
групи Б частіше спостерігали ЦД ІІ типу, синдром
Піквіка, метаболічний синдром, артеріальну гіпер
тензію, дисліпідемію; у пацієнтів групи А — жовчно
кам'яну хворобу, грижу передньої черевної стінки, по
рушення репродуктивної функції.
Таким чином, в досліджених групах у пацієнтів не
виявлено суттєвої різниці антропологічних даних,
різниця частоти супутніх захворювань в основному
пов'язана з особливостями вибору методу операції.
Втрата маси тіла. У більшості хворих обох груп
спостерігали морбідне суперожиріння. Динаміка змін
середніх показників ІМТ у віддалені строки після опе
рацій БШ та ШШ наведена у табл. 2. Найбільш

Òàáëèöÿ 1. Ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ ó ïàö³ºíò³â äî îïåðàö³¿
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
Ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ

À (n = 124)

Á (n = 45)

àáñ.

%

àáñ.

%

Àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ
ÖÄ ²² òèïó

61
34

49,2
27,4

27
20

60
44,4

Ñèíäðîì ñîííîãî àïíîå
Äèñë³ï³äåì³ÿ

11
28

8,9
22,6

6
13

13,3
28,6

Æîâ÷íîêàì’ÿíà õâîðîáà
Ìåòàáîë³÷íèé ñèíäðîì

13
22

10,5
17,7

3
11

6,7
24,4

Õðîí³÷íà ë³ìôîâåíîçíà íåäîñòàòí³ñòü
Åðîçèâíèé ãàñòðîäóîäåí³ò

11
9

8,9
7,3

3
8

6,7
17,8

Ãðèæà ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè
Ïîðóøåííÿ ðåïðîäóêòèâíî¿ ôóíêö³¿ (³ìïîòåíö³ÿ, äèñìåíîðåÿ)

7
13

5,6
10,5

2
5

4,4
11,1

Çàõâîðþâàííÿ îïîðíî–ðóõîâîãî àïàðàòó
²íø³

5
6

4,0
4,8

3
4

6,7
8,9

104

83,9

37

82,2

Ðàçîì …
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Òàáëèöÿ 2. Äèíàì³êà çì³í ïîêàçíèê³â ²ÌÒ ó õâîðèõ îáîõ ãðóï
Ãðóïà À (n = 124)
Ñòðîêè
ñïîñòåðåæåííÿ, ì³ñ

Ãðóïà Á (n = 45)

àáñ.

%

²ÌÒ, êã/ì2
( õ ± m)

Äî îïåðàö³¿
12

124
104

100
83,9

52,4 ± 8,2
43,4 ± 5,1

45
44

100
97,8

50,5 ± 9,2
41,0 ± 5,9

24
36

98
82

79
66,1

38,4 ± 6,5
36,4 ± 8,2

39
31

86,7
68,9

31,2 ± 8,1
34,1 ± 6,5

48
60

71
68

57,2
54,8

37,1 ± 9,2
37,4 ± 7,3

29
26

64,4
57,8

33,2 ± 5,1
34,4 ± 7,3

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

àáñ.

%

²ÌÒ, êã/ì2
( õ ± m)

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Òàáëèöÿ 3. Îñíîâí³ ðàíí³ óñêëàäíåííÿ ó õâîðèõ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
Óñêëàäíåííÿ

À (n = 124)

Á (n = 45)

àáñ.

%

àáñ.

%

Íàãíîºííÿ, ñåðîìà îïåðàö³éíî¿ ðàíè
Ôóíêö³îíàëüíèé ãàñòðîñòàç

3
4

2,9
3,8

4
1

8,9
2,2

Ï³ñëÿîïåðàö³éíà êðîâîòå÷à
Ðàçîì …

–
7

–
6,7

1
6

2,2
13,3

суттєве зменшення МТ відзначене через 24 — 36 міс в
обох групах, в абсолютних величинах більш вираже
не й тривале зменшення МТ спостерігали після ШШ,
хоча різниця показників недостовірна. Через 24 міс
після БШ у більшості хворих не відзначали МО, після
ШШ — не тільки не діагностували ожиріння, а конста
тували надмірну МТ. На рис. 1 зображена динаміка
втрати НМТ в обох групах, яка свідчить про більшу
ефективність операції ШШ. Це баріатричне втручан
ня забезпечує не тільки більш значне зменшення
НМТ в перші 2 роки, а й його суттєву втрату (понад
60%) через 5 років після операції.
Ускладнення. Ранні післяопераційні ускладнення
виникли у 6,7% хворих групи А і 13,3% — групи Б. Їх
характер і частота відображені у табл. 3. Ранні ус
кладнення у хворих групи Б спостерігали майже
вдвічі частіше, в тому числі в одного хворого — "вели
ке" (за клінічною значущістю) ускладнення — шлун
ково—кишкову кровотечу, що потребувало виконан
ня повторного втручання за невідкладними показан
нями.
В табл. 4 наведені дані про характер і частоту ус
кладнень, що виникли у віддаленому післяопе
раційному періоді. У групі А найбільш часто — у 13
(10,5%) пацієнтів спостерігали специфічні бандаж—
залежні ускладнення, зокрема, синдром зісковзуван
ня (slippage) — у 6 (4,8%), дилатацію проксимального
резервуара (pouch dilatation) — у 2 (1,6%), часткову
міграцію манжети в шлунок (erosion) — у 2 (1,6%),
розрив бандажа — у 3 (2,5%) пацієнтів. Синдром
зісковзування та дилатацію проксимального резерву

ара шлунка виявляли у середньому через 18 міс після
операції, часткову міграцію бандажа — через 12 міс.
Слід наголосити, що синдром зісковзування спос
терігали переважно після керованого БШ з викорис
танням силіконового бандажа (у 5 хворих з 6). Після
некерованого БШ частіше виявляли розрив бандажа
та збільшення МТ. З приводу віддалених бандаж—за
лежних ускладнень оперовані 12 (9,7%) хворих, в то
му числі видалення бандажа здійснене у 5(у зв'язку з
міграцією — у 2, синдромом зісковзування — у 3), ре
бандажування — у 5, біліопанкреатичне шунтування
без резекції шлунка та видалення бандажа — у 2.

Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â âòðàòè ÍÌÒ ó â³ääàëåí³ ñòðîêè ï³ñëÿ ÁØ
òà ØØ.
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Òàáëèöÿ 4. Óñêëàäíåííÿ, ÿê³ ñïîñòåð³ãàëè ó â³ääàëåíîìó ïåð³îä³
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
Óñêëàäíåííÿ

À (n = 124)

Á (n = 45)

àáñ.

%

àáñ.

%

Áàíäàæ–çàëåæí³ óñêëàäíåííÿ

13

10,5

–

–

Çá³ëüøåííÿ ÌÒ

5

4,0

1

2,2

Ï³ñëÿîïåðàö³éíà ãðèæà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè

1

0,8

3

6,7

Ïåïòè÷íà âèðàçêà

–

–

1

2,2

Ðàçîì …

19

15,3

5

11,1

Òàáëèöÿ 5. Çì³íè ïîêàçíèê³â ë³ï³äíîãî îáì³íó â ïåð³îïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ó õâîðèõ íà ÌÎ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)
Ïîêàçíèê

À (n = 124)

Á (n = 45)

äî îïåðàö³¿

ï³ñëÿ îïåðàö³¿

äî îïåðàö³¿

ï³ñëÿ îïåðàö³¿

Çàãàëüí³ ë³ï³äè, ã/ë

8,25 ± 0,95

7,75 ± 1,05

8,35 ± 0,94

6,88 ± 1,15

Çàãàëüíèé ÕÑ, ììîëü/ë

5,78 ± 0,76

4,83 ± 1,00

5,52 ± 1,04

5,01 ± 0,73

Òðèãë³öåðèäè, ììîëü/ë

1,84 ± 0,66

1,49 ± 0,29

1,84 ± 1,50

1,68 ± 0,22

ÕÑ ËÏÂÙ, ììîëü/ë

1,16 ± 0,18

1,19 ± 0,10

1,01 ± 0,21

1,06 ± 0,20

ÕÑ ËÏÍÙ, ììîëü/ë

4,25 ± 0,71

3,42 ± 0,68

4,12 ± 0,85

3,76 ± 0,76

ÕÑ ËÏÄÍÙ, ììîëü/ë

0,38 ± 0,14

0,30 ± 0,11

0,39 ± 0,19

0,34 ± 0,14

ÊÀ

4,47 ± 1,06

3,40 ± 1,02

4,57 ± 1,04

3,78 ± 1,09

Òàáëèöÿ 6. Çì³íè ïîêàçíèê³â ë³ï³äíîãî îáì³íó â ïåð³îïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ó õâîðèõ íà ÌÎ ç ñóïóòí³ì ÖÄ ²² òèïó
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)
Ïîêàçíèê

À (n = 124)

Á (n = 45)

äî îïåðàö³¿

ï³ñëÿ îïåðàö³¿

äî îïåðàö³¿

Çàãàëüí³ ë³ï³äè, ã/ë

8,95 ± 1,00

8,35 ± 1,05

8,75 ± 1,05

8,0 ± 1,05

Çàãàëüíèé ÕÑ, ììîëü/ë

5,96 ± 0,76

5,21 ± 0,48

6,01 ± 0,56

4,89 ± 0,55

Òðèãë³öåðèäè, ììîëü/ë

1,98 ± 0,37

1,81 ± 0,31

2,09 ± 0,31*

0,99 ± 0,11*

ÕÑ ËÏÂÙ, ììîëü/ë

0,92 ± 0,22

1,15 ± 0,20

0,99 ± 0,14

1,42 ± 0,16

ÕÑ ËÏÍÙ, ììîëü/ë

4,01 ± 0,32

3,67 ± 0,28

4,52 ± 0,44

3,34 ± 9,25

ÕÑ ËÏÄÍÙ, ììîëü/ë

0,40 ± 0,07

0,37 ± 0,12

0,42 ± 0,06*

0,20 ± 0,02*

ÊÀ

5,20 ± 1,02

3,8 ± 0,62

5,00 ± 0,97*

2,54 ± 0,63*

Ïðèì³òêà.

ï³ñëÿ îïåðàö³¿

* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â â³ðîã³äíà ó ïîð³âíÿíí³ ç ò àêèìè ó õâîðèõ ãðóïè À (Ð < 0,05).

Віддаленні ускладнення в групі А спостерігали в
1,4 разу частіше, ніж в групі Б. Бандаж—залежні ус
кладнення становили 68,6% всіх віддалених усклад
нень в групі А і представляли собою серйозну пробле
му, оскільки потребували виконання повторного
втручання. Найбільш частим віддаленим ускладнен
ням в групі Б була післяопераційна грижа черевної
стінки, яку спостерігали майже у 8 разів частіше, ніж
в групі А. Якщо з позиції клінічної значущості роз
поділити віддалені ускладнення на "малі та великі", в
групі Б майже всі можна віднести до "малих", оскільки
хірургічне лікування з приводу післяопераційної
грижі виконували у плановому порядку симультанно
з абдомінопластикою після стабілізації втрати МТ.

Збільшення МТ у хворих після ШШ не перевищувало
5% НМТ. При цьому не виникало необхідності здій
снення повторного оперативного втручання, на
відміну від значно більш суттєвого збільшення МТ у
хворих групи А. Отже, у віддаленому періоді після ви
конання ШШ спостерігали не тільки меншу частоту
ускладнень, а й меншу потребу у здійсненні специ
фічних повторних операцій.
Вплив на вуглеводний та ліпідний обмін. Частота
виявлення супутнього ЦД ІІ типу у хворих групи Б в
1,6 разу перевищувала таку в групі А.
Вивчення результатів БШ та ШШ свідчило, що
обидві операції покращують вуглеводний обмін у
хворих на МО, проте, не однаково. Через 18 міс після
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БШ частота виявлення порушень, характерних для
ЦД ІІ типу, була у 2,8 разу менша, ніж до операції,
після ШШ — в 5,8 разу менша (рис. 2). Кількість хво
рих в підгрупі з порушенням толерантності до глюко
зи після ШШ збільшилась у 2 рази, після БШ — в 1,3
разу. Крім того, після ШШ кількість хворих, у яких ви
являли нормальну толерантність до глюкози,
збільшилася у 2,7 разу, після БШ — навпаки, зменши
лася в 1,1 разу. Кількість хворих, у яких відзначене по
рушення глікемії натще, після ШШ зменшилась у 2,2
разу, після БШ — навпаки, збільшилась у 2,4 разу.
Атерогенну дисліпідемію дещо частіше виявляли
також в групі Б, проте, різниця була недостовірною.
Як правило, у більшості хворих відзначали комбіно
вану дисліпідемію. Гіпертригліцеридемія виявлена у 3
(1,8%) хворих, підвищення рівня холестерину (ХС)
ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) — у 4
(2,4%).
Загалом, до операції у хворих обох груп спос
терігали помірно виражену гіпертригліцеридемію та
підвищення рівня ХС ліпопротеїнів низької щільності
(ЛПНЩ), причому різниця показників недостовірна.
У віддаленні строки спостереження (у середньому че
рез 16 міс) рівень тригліцеридів нормалізувався в
обох групах, дещо істотніше — в групі А, проте, різни
ця показників недостовірна. Незважаючи на те, що
вміст ХС ЛПНЩ зменшився після операції в обох гру
пах, він не досяг нормального рівня, особливо в групі
Б. Аналогічно змінювався коефіцієнт атерогенності
(КА) ліпідних фракцій, який знизився в 1,3 разу — в
групі А, в 1,2 разу — в групі Б (табл. 5). Вміст загаль
ного ХС і ХС ЛПДНЩ в обох групах перебував у межах
норми, незважаючи на відхилення в окремих хворих.
Вміст загальних ліпідів був у межах норми в усіх об
стежених.
У хворих з супутнім ЦД ІІ типу виявлені більш
значні порушення ліпідного спектру до операції
(табл. 6). На відміну від хворих без ЦД, у них відзна
чали підвищення рівня загальних ліпідів, тригліце
ридів, КА перевищував такий у нормі майже в 1,5 разу
— у підгрупі А та в 1,4 разу — у підгрупі Б. У хворих з
супутнім ЦД ІІ типу виявлені більш значні порушення
всіх показників ліпідного профілю, ніж у хворих без
ЦД. Крім того, після БШ у хворих з ЦД нормалізація
вмісту загальних ліпідів, тригліцеридів, ХС ЛПНЩ та
КА не відбувалась, спостерігали лише його незначне
зменшення, менш виражене, ніж загалом в групі А. У
віддалені строки після ШШ відзначено нормалізацію
рівня загальних ліпідів, ХС ЛПВЩ, КА, причому рівень
ХС ЛПДНЩ та тригліцеридів достовірно знизився (Р <
0,05). Найбільш складно відбувалась корекція підви
щеного рівня ХС ЛПНЩ. Незважаючи на його
помітне зниження, нормалізацію не спостерігали в
жодній групі. Отже, у хворих з ЦД ШШ виявилось
більш ефективним втручанням щодо лікування
дисліпідемії.
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Вплив на інші супутні захворювання та особли
вості метаболічного синдрому. З 61 хворого з ар
теріальною гіпертензією до операції після здійснен
ня БШ у 52 (85,2%) — досягнуто стійкої нормалізації

Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòè ÃÒÒ ó õâîðèõ îáîõ ãðóï ó â³ääàëåíîìó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ çàëåæíî â³ä ìåòîäó áàðèàòðè÷íî¿ îïåðàö³¿:
À - äî ÁØ; Á - ï³ñëÿ ÁØ; Â - äî ØØ; Ã - ï³ñëÿ ØØ.

артеріального тиску вже протягом першого року. У 9
(14,8%) хворих перебіг артеріальної гіпертензії знач
но полегшився, тиск контролювали за допомогою
монотерапії. ШШ сприяло нормалізації артеріально
го тиску у 88,9%, полегшенню перебігу артеріальної
гіпертензії — в 11,1% хворих.
В усіх хворих, у яких спостерігали синдром сонно
го апное, через 18 — 24 міс після операції ознаки цьо
го синдрому не відзначали.
Операції ШШ і БШ не спричиняли суттєвих пору
шень білково—електролітного обміну, за винятком 3
(6,7%) хворих групи Б, у яких виявлено нестійку гіпо
кальціємію, що усунута після призначення препаратів
кальцію.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. ШШ і БШ — високоефективні та безпечні барі
атричні операції, які забезпечують тривалу адекватну
втрату МТ і корекцію супутніх метаболічних розладів.
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2. Через 5 років після ШШ втрата НМТ становила
64,1%, після БШ — 46,7%.
3. В порівнянні з ШШ, після операції БШ частота
ранніх післяопераційних ускладнень майже вдвічі
менша.
4. У віддаленні строки після БШ у 12,1% хворих ви
явлені бандаж—залежні ускладнення, що потребує ви
конання повторного оперативного втручання.
5. БШ та ШШ суттєво впливають на вуглеводний
обмін у хворих на ожиріння. У порівнянні з БШ, ШШ
більш ніж вдвічі ефективніше коригує порушення вуг
леводного обміну у хворих на МО.
6. БШ та ШШ сприяють усуненню порушень
ліпідного обміну у хворих на МО. У пацієнтів з су
путнім ЦД ІІ типу ШШ достовірно знижує рівень
тригліцеридів, ХС ЛПДНЩ та КА.
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЧЕРВОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА В ГРИЖОВОМУ МІШКУ
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PROCESSUS VERMIFORMIS LOCALIZATION IN HERNIAL SAC
О. V. Chihnba, М. V. Маnoylo, V. G. Yatsentyuk, О. О. Кirsanov

РЕФЕРАТ
Ïðåäñòàâëåíèé âëàñíèé äîñâ³ä õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ 22 õâîðèõ ç
ãðèæåþ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè, ó ÿêèõ ï³ä ÷àñ ãåðí³îòîì³¿ â ãðèæîâîìó
ì³øêó âèÿâèëè ÷åðâîïîä³áíèé â³äðîñòîê (×Â). Ïðè öüîìó â³äðîñòîê
áóâ àáî çâè÷àéíîãî âèãëÿäó, àáî ç çì³íàìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ — â³ä
ã³ïåðåì³¿, ðóáöåâîãî ïîòîâùåííÿ ³ çàëó÷åííÿ â ñïàéêîâèé ïðîöåñ
äî éîãî âèðàæåíîãî çàïàëåííÿ òà äåñòðóêö³¿. Ãåðí³îïëàñòèêà ó
ïîºäíàíí³ ç àïåíäåêòîì³ºþ âèêîíàíà â 11 õâîðèõ, ó 10 ç íèõ —àëîãåðí³îïëàñòèêà, â 1 — ïëàñòèêà ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíèõ òêàíèí.
Çà äàíèìè ã³ñòîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæåíî äîö³ëüí³ñòü
çä³éñíåííÿ àïåíäåêòîì³¿ ó ïëàíîâîìó ïîðÿäêó ó õâîðèõ çà íàÿâíîñò³ ïàòîëîã³÷íèõ çì³í ó ×Â. Â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî
ë³êóâàííÿ âèâ÷åí³ ó 19 (86%) õâîðèõ. Ðåöèäèâ ãðèæ³ íå ñïîñòåð³ãàëè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÷åðâîïîä³áíèé â³äðîñòîê; ãðèæà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè;
ãåðí³îïëàñòèêà.

SUMMARY
Own experience was presented of surgical treatment of 22 patients,
suffering abdominal wall hernia, in whom processus vermiformis (PV)
was revealed in a hernial sac during herniotomy performance. In such
cases PV was macroscopically not changed or had various grades of
change — from hyperemia, cicatricial thickening and involvement into
adhesive process to its pronounced inflammation and destruction.
Hernioplasty in conjunction with appendectomy was performed in 11
patients, in 10 of them — allohernioplasty, in 1 — plasty, using tissues
of their own. According to histologic investigations data the expediency of appendectomy performance in a planned order in patients while
pathologic changes in PV present was confirmed. Late results of surgical treatment were studied up in 19 (86%) patients. Hernial recurrence was not observed.
Êey words: processus vermiformis; abdominal wall hernia; hernioplasty.

В

иявлення ЧВ у грижовому мішку під час вико
нання оперативного втручання з приводу грижі че
ревної стінки є досить рідкісним у хірургічній прак
тиці. Проте, ця ситуація може спричинити діагнос
тичні та тактичні помилки, а також тяжкі післяопе
раційні ускладнення [1 — 4].
Частіше ЧВ у грижовому мішку виявляють під час
виконання герніопластики з приводу пахвинної та
стегнової грижі, рідше —післяопераційної грижі че
ревної стінки. За даними літератури, у дорослих ЧВ у
пахвинній грижі виявляють в 1% спостережень, у
стегновій грижі — в 0,5 — 3% [2 — 9]. Існують пооди
нокі повідомлення про виявлення ЧВ в попереково—
бічних грижах [8]. Переміщення ЧВ в означені грижі
зумовлене мобільністю висхідної ободової кишки та
близькістю розташування купола сліпої кишки до па
хвинного проміжку. ЧВ проникає крізь грижовий де
фект черевної стінки в грижу, нерідко з ковзанням
сліпої кишки.
Вперше повідомлення про виявлення ЧВ у грижо
вому мішку з'явились у ХVIII сторіччі. Французький
хірург R. J. Croissant de Garengeot у 1731 р. описав спо
стереження розташування ЧВ у стегновій грижі [4, 10].
У 1736 р. С. Amiand, сержант—хірург Джорджа ІІ та го
ловний хірург клінік St. George's і Wenstminster в Лон
доні описав приклад вдалої апендектомії у хлопчика
11 років з приводу перфоративного апендициту, при
цьому ЧВ містився у пахвинному грижовому мішку
[11]. Дотепер такі грижі носять назву цих авторів.
Запалення ЧВ у грижовому мішку, що часто імітує
защемлену грижу, а в пахвинній ділянці — лімфаденіт,
спостерігають у 0,08 — 0,4% хворих з грижами [12, 13].
Такі ситуації досить складно діагностувати до опе
рації навіть за умови використання сучасних інстру
ментальних методів дослідження, зокрема, ультразву
кового дослідження (УЗД), рентгенографії, комп’ю
терної томографії (КТ) тощо. Наслідком цього є труд
нощі під час вибору способу оперативного втручан
ня, відсутність єдиної тактики хірургічного лікування
таких хворих. Сьогодні дані літератури не дають
чіткої відповіді на питання, чи можливо під час
герніопластики в таких ситуаціях використовувати
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допоміжний пластичний матеріал [16]. Не встановле
но, чи доцільно виконувати апендектомію за відсут
ності макроскопічних ознак запалення ЧВ, а вияв
лення тільки рубцевих та спайкових змін.
Нами узагальнений власний досвід хірургічного
лікування хворих з грижею черевної стінки, у яких
під час операції в грижовому мішку виявлений ЧВ,
проаналізований в світлі світового досвіду лікування
таких хворих.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

За період з 2000 по 2008 р. в Міському центрі
хірургії гриж живота м. Києва оперовані 22 хворих, у
яких під час герніопластики в грижовому мішку вияв
лений ЧВ. Вік хворих від 58 до 86 років, у середньому
67 років. Чоловіків було 20, жінок — 2.
Супутні захворювання, переважно хронічні серце
во—судинні, діагностовані у 20 (91%), хронічний
бронхіт — у 13 (59%), цукровий діабет II типу — у 2
(0,9%) пацієнтів.

3
2

1

Çàïàëüíî-çì³íåíèé ×Â, âèÿâëåíèé ó ãðèæîâîìó ì³øêó ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ ïàõâèííî¿ ãåðí³îïëàñòèêè. 1 - ðîçêðèòèé ãðèæîâèé ì³øîê;
2 - ×Â; 3 - ñ³ì'ÿíèé êàíàòèê, âçÿòèé íà òðèìàëêó.

ЧВ у правобічній пахвинній грижі виявлений у 19
хворих (0,09% з усіх пахвинних гриж за цей період), у
післяопераційній грижі черевної стінки — у 2
(0,004%), у правобічній стегновій грижі — в 1
(0,012%). Невправні грижі спостерігали у 2 (11%),
ковзні — у 15 (68%) хворих.
Більшість (21) хворих госпіталізовані у плановому
порядку, у невідкладному порядку поступив лише
один хворий.
У комплекс передопераційного обстеження хво
рих включали клінічні, лабораторні, функціональні
та інструментальні методи (флюорографія, ЕКГ, рент
генографія, спірографія). За даними УЗД органів че

ревної порожнини визначали структуру та розміри
грижових воріт, характер вмісту грижового мішка,
ковзання внутрішнього органа.
Всі хворі з пахвинними та стегновими грижами,
госпіталізовані у плановому порядку, після передопе
раційної підготовки оперовані під місцевою інфільт
раційною анестезією. У хворих з грижами черевної
стінки, а також хворого з флегмонозним запаленням
ЧВ, що містився у правобічній пахвинно—мошонко
вій грижі, госпіталізованого у невідкладному порядку,
застосоване загальне знеболювання з міорелаксанта
ми.
Під час планового втручання в 11 хворих похило
го віку, у яких зміни ЧВ не виявлені, здійснене зану
рення відростка в черевну порожнину та алогерніоп
ластика, в тому числі у 9 хворих з пахвинною грижею
герніопластика виконана за Ліхтенстайном, в 1 хво
рого з післяопераційною грижею черевної стінки —
алогерніопластика з субмускулярним розташуванням
імплантата, в 1 з стегновою грижею великих розмірів
— алогерніопластика з преперитонеальним розташу
ванням імплантата. В усіх спостереженнях ковзання
сліпої кишки перевагу віддавали оброблянню грижо
вого мішка кисетним способом за Ценкером.
У 10 хворих, оперованих у плановому порядку (8
— з пахвинною грижею, 2 — з післяопераційною гри
жею черевної стінки), у яких виявлені зміни ЧВ (гіпе
ремія, ін'єкція судин, рубцеве потовщення та дефор
мація, спайковий процес з залученням ЧВ), здійснено
апендектомію з використанням доступу через грижо
вий дефект з подальшою алогерніопластикою.
У більшості хворих, госпіталізованих у плановому
порядку, клінічні прояви грижі суттєво не відрізня
лись від таких у хворих, у яких ЧВ не містився у гри
жовому мішку. Лише в одного хворого віком 72 роки,
госпіталізованого у невідкладному порядку з приводу
флегмонозного запалення ЧВ, розташованого в пра
вобічній пахвинно—мошонковій грижі (діагноз при
направленні — защемлена пахвинна грижа), при
госпіталізації відзначені біль та дискомфорт у ділянці
грижового випинання протягом 8 год. Грижове випи
нання було розмірами 15 × 8 см, під час пальпації бо
лісне, невправне. За даними оглядової рентгенографії
явні ознаки непрохідності кишечнику не виявлені.
Оперативне втручання виконували під загальним
знеболюванням. Герніотомію здійснено з викорис
танням типового доступу через пахвинний канал;
після розкриття грижового мішка виділився мутний
ексудат солом'яно—жовтого забарвлення. Вмістом
грижового мішка виявився купол сліпої кишки з
флегмонозно—зміненим ЧВ, що перебував у спайках.
Виконали типову апендектомію через грижовий де
фект з герніопластикою за Шолдисом. Операцію за
вершено дренуванням черевної порожнини та під
шкірного прошарку.
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З метою попередження інфекційних ускладнень
хворим, у яких виконували апендектомію, признача
ли цефтріаксон 1 г внутрішньом'язово двічі на добу,
проводили адекватне дренування рани.
Для профілактики тромбоемболічних ускладнень
призначали аспекард 100 мг 1 раз на добу. Пацієнтам
за підвищеного ризику виникнення тромбоемболіч
них ускладнень призначали клексан 0,4 мл один раз
на добу.
З метою вивчення морфологічних особливостей
ЧВ, що містився у грижовому мішку в умовах перма
нентного травмування та спайкового процесу, прове
дене гістологічне дослідження.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

ЧВ у грижовому мішку до операції виявляли за до
помогою стандартних методів обстеження лише в по
одиноких спостереженнях [6, 11, 14]. Під час госпі
талізації у хворих припускали защемлення грижі, за
палення ЧВ з його деструкцією в пахвинній грижі
(грижа Аміанда) та в стегновій грижі (грижа Гаренго
та). Цей діагноз підтверджений даними КТ та УЗД [3,
4]. В літературі наведені спостереження деструкції
сліпої кишки, перфорації ЧВ і перитоніту, коли обсяг
оперативного втручання включав правобічну геміко
лектомію, лікування супроводжувалося тяжкими ус
кладненнями і навіть летальністю [10, 15]. Це свідчить
про необхідність уважного ставлення до всіх ситуацій
з клінічними ознаками защемленої грижі, яка на
справді може бути зумовлена запаленням ЧВ у грижо
вому мішку.
Як правило, ЧВ у грижовому мішку хірурги виявля
ють інтраопераційно, під час здійснення планової
герніотомії. За нашими спостереженнями, до опера
ції виявити ЧВ у грижовому мішку не завжди вдається
навіть при використанні УЗД та контрастної рентге
нографії кишечнику.
Лише за наявності правобічної пахвинно—мо
шонкової грижі з ковзанням сліпої кишки можливо
припустити ймовірність перебування ЧВ у грижовому
мішку.
При виявленні в грижовому мішку ЧВ з явними оз
наками запалення жодних сумнівів щодо доцільності
виконання апендектомії не виникає. Проте, за наяв
ності патологічних змін тканин грижового дефекту
допоміжний пластичний матеріал для герніопласти
ки використовувати недоцільно через високий ризик
його інфікування й відторгнення. Проблеми виника
ють, якщо зміни ЧВ є, проте, без виражених ознак де
структивного запалення. Деякі хірурги при ло
калізації ЧВ у грижовому мішку рекомендують за
відсутності його запалення не виконувати апендек
томію [1]. Внутрішні органи вправляють у черевну по
рожнину і здійснюють герніопластику. Інші лікарі
пропонують видаляти ЧВ з метою попередження йо
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го запалення в майбутньому, особливо у хворих мо
лодого віку [7].
Наша тактика хірургічного лікування таких хво
рих була наступною. Хворим похилого віку, яких опе
рують у плановому порядку, за відсутності змін у ЧВ
його занурюють з куполом сліпої кишки в черевну
порожнину та здійснюють алогерніопластику. В ран
ньому післяопераційному періоді ускладнень не було,
у віддаленому (від 1 до 7 років) періоді гострий апен
дицит та рецидив грижі не спостерігали.
Якщо під час виконання герніотомії виявлені
зміни ЧВ (у 10 хворих), зокрема, гіперемія, ін'єкція
судин, рубцеве потовщення, деформація чи спайко
вий процес з залученням відростка, виконували апен
дектомію з використанням доступу через грижовий
дефект з подальшою алогерніопластикою.
Безпосередні і віддалені результати хірургічного
лікування вивчені у 19 (86%) хворих. З хворих, оперо
ваних у плановому порядку, ковзання та підвищену
мобільність сліпої кишки спостерігали у 89%. Гнійно
—септичних ускладнень та рецидиву грижі після опе
рації не було. Фізична активність пацієнтів після опе
рації відновлювалась у середньому через (9 ± 2) дні.
Проведений аналіз результатів гістологічного до
слідження змінених ЧВ, що містилися в грижовому
мішку і були видалені. В усіх спостереженнях вияв
лені зміни, що характеризувалися терміном "загост
рення хронічного апендициту", а саме склеротичні й
атрофічні, на тлі яких відзначали запально—деструк
тивні зміни.
Запалення і деструкція закономірно змінювались
розростанням грануляційної тканини в стінці ЧВ. У
міру созрівання грануляційна тканина перетворюва
лася на рубцеву з склерозом та атрофією всіх шарів
стінки ЧВ, це поєднувалось з виникненням виразок,
що гранулюються, лімфогістіоцитарною і лімфоци
тарною інфільтрацією стінки (що в подальшому мо
же спричинити деструктивні процеси).
На підставі аналізу викладеного можна заключи
ти, що здійснення апендектомії під час планової
герніопластики у таких хворих не тільки виправдане,
а й необхідне.
У хворого з пахвинно—мошонковою ковзною
грижею і флегмонозною формою апендициту в ран
ньому післяопераційному періоді виникли серозне
запалення рани та набряк мошонки. Ці ускладнення
усунуті за допомогою консервативних заходів (дик
лофенак натрію, L—лізину есцинат, фізіотерапія).
Тривалість лікування цього хворого у стаціонарі ста
новила 11 днів. Протягом періоду спостереження 1,5
року рецидиву грижі не було.
З огляду на результати наведеного спостереження,
можна рекомендувати наступну тактику для подібних
ситуацій. При припущенні про защемлення грижі, ло
калізованої у правих відділах живота, наявності
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болісного та невправного випинання, за відсутності
клінічних ознак непрохідності кишечнику слід мати
на увазі можливість перебування в грижовому мішку
запально—зміненого ЧВ, що можна підтвердити за
допомогою інструментальних методів дослідження,
зокрема, УЗД та КТ.
Сьогодні немає пояснення той факт, що у доросло
го населення локалізацію ЧВ у грижовому мішку ви
являють переважно у похилому віці, причому майже у
80% з них відзначають ковзання сліпої кишки. Оче
видно, це пов'язане з віковою атрофією тканин, що
має наслідком підвищену мобільність висхідної обо
дової кишки. В літературі немає чіткої відповіді на пи
тання щодо доцільності здійснення профілактичної
апендектомії у таких хворих, її виправданості й без
печності. На нашу думку, виконання профілактичної
апендектомії під час здійснення герніопластики у
хворих похилого віку недоцільне через низьку ймо
вірність виникнення у них в подальшому апендициту.
Таким чином, тактика хірургічного лікування хво
рих, у яких під час здійснення у плановому порядку
герніопластики в грижовому мішку був виявлений
ЧВ, визначалась характером та вираженістю змін у
відростку. Очевидно, виконання апендектомії доціль
не за умови виявлення гіперемії ЧВ, його рубцевого
потовщення, деформації чи спайкового процесу з за
лученням відростка, що підтверджене даними гісто
логічного дослідження. Застосування профілактичної
апендектомії під час виконання герніопластики у
хворих похилого віку недоцільне через низьку
ймовірність виникнення у них в подальшому апенди
циту.
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MODERN TENDENCIES OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS, SUFFERING
OBTURATION JAUNDICE, COMPLICATED BY HEPATIC INSUFFICIENCY
V. N. Starosek, S. S. Khihlko, А. К. Vlakhov

РЕФЕРАТ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäîâ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ïå÷åíî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÏÍ) ïðè îáòóðàöèîííîé
æåëòóõå (ÎÆ). Èçó÷åíû ðîëü ýíåðãîçàâèñèìûõ ïðîöåññîâ è äåôèöèòà êèñëîðîäà â òêàíÿõ â âîçíèêíîâåíèè è ïðîãðåññèðîâàíèè ÏÍ,
âîçìîæíîñòè ìåäèêàìåíòîçíîé êîððåêöèè ýòèõ íàðóøåíèé. Àâòîðû ïðèäåðæèâàþòñÿ êîíöåïöèè öåëåñîîáðàçíîñòè âêëþ÷åíèÿ â
êîìïëåêñ òåðàïèè ÏÍ ìåõàíè÷åñêîãî ãåíåçà ïðåïàðàòîâ, îáëàäàþùèõ ñïîñîáíîñòüþ ïåðåíîñà êèñëîðîäà, óëó÷øàþùèõ ôóíêöèþ
ýðèòðîöèòîâ è äîñòàâêó êèñëîðîäà òêàíÿì, â ñî÷åòàíèè ñ ìèíèèíâàçèâíîé äåêîìïðåññèåé æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáòóðàöèîííàÿ æåëòóõà; ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; äåêîìïðåññèÿ; ïåðôòîðàí; îçîíèðîâàííûé ðàñòâîð.

SUMMARY
The article is devoted to the problem of efficacy of the hepatic insufficiency (HI) prophylaxis and treatment methods in obturation jaundice.
The role of energy-depending processes and the oxygen deficiency in
tissues in the HI occurrence and progressing, the possibilities of
medicinal correction of such disorders were studied up. The authors
follow the concept of expediency of the oxygen-bearing preparations,
which improve the erythrocytes function and oxygen delivery to the tissues in combination with miniinvasive decompression of bilioefferent
ways, incorporation into the treatment complex of HI of mechanic genesis.
Key words: obturation jaundice; hepatic insufficiency; decompression;
perftoran; ozonized solution.

А

ктуальной проблемой в хирургии является ле
чение ОЖ. Результаты ее хирургического лечения не
могут быть признанны удовлетворительными в связи
с возникновением и прогрессированием в послеопе
рационном периоде ПН, а впоследствии и полиор
ганной недостаточности. Летальность в группе таких
больных достигает 28 — 52%, при полиорганной не
достаточности — 80 — 90% [1]. По мнению большин
ства исследователей, основной причиной, способст
вующей ухудшению состояния больных, является не
соответствие операционной травмы и компенсатор
ных возможностей организма. Поэтому вопросы диа
гностики, оптимальной тактики лечения требуют
проведения углубленных исследований.
Целью исследования явилось сравнение результа
тов лечения больных с ОЖ с применением открытых
и миниинвазивных оперативных вмешательств.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

За период с 2003 по 2008 г. в клинике лечили 116
больных по поводу синдрома ОЖ и ПН средней тяже
сти и тяжелой. В зависимости от проведенного лече
ния и тяжести ПН больные распределены на три
группы.
У больных 1—й группы осуществлена декомпрес
сия желчевыводящих путей с применением общепри
нятых методов дренирования и стандартной тера
пии.
У больных 2—й группы применена дозированная
декомпрессия желчевыводящих путей с использова
нием миниинвазивных методов дренирования и об
щепринятая терапия.
У больных 3—й группы произведена дозирован
ная декомпрессия желчевыводящих путей с примене
нием миниинвазивных методов с включением в ком
плекс терапии кислороднесущих растворов — озони
рованного изотонического раствора (ОИР) натрия
хлорида и перфторана.
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Тяжесть ПН оценивали по В. А. Вишневскому и со
авторам [2].
Для операций использовали ультразвуковые ска
неры Aloka SSD 500 и HS—2000 (Япония) с конвекс
ными и линейными датчиками с частотой 3,5 — 7,5
МГц. Чрескожное дренирование желчевыводящих пу
тей осуществляли двумя способами: двухмоментно
(по S. I. Seldinger) с использованием гибких и жест
ких проводников; одноэтапно — с помощью стилет—
катетера. Для доступа выбирали оптимальную траек
торию в безопасном акустическом окне. Для пункци
онного вмешательства использовали иглы 16 — 18 G
длиной 20 — 25 см, одно— и двухпросветные дренажи
7 — 9 F, при необходимости устанавливали две холан
гиостомы.
Всем больным на 5 — 6—е сутки после чрескож
ной холангиостомии проводили антеградную холан
гиографию для этиологической и топической вери
фикации ОЖ, выявления уровня обструкции, контро
ля положения дренажа в желчном протоке, оценки
возможных технических погрешностей дренирова
ния.
Эндоскопическую папиллосфинктеротомию вы
полняли с помощью аппарата "Olimpus" (Япония) об
щепринятым методом.
Выраженность синдрома холестаза оценивали по
активности щелочной фосфатазы, содержанию холе
стерина, триглицеридов, β—липопротеидов, билиру
бина в сыворотке крови, степени расширения внут
ри— и внепеченочных желчных протоков; синдрома
цитолиза клеток печени — по активности аланин
(АлАТ)— и аспартат (АсАТ) аминотрасферазы; мезен
химально—воспалительного синдрома — по величи
не альбумино—глобулинового (А/Г) коэффициента,
показателям тимоловой пробы. Для оценки метабо
лических характеристик клеток, их функциональных
свойств и структурных нарушений определяли актив
ность комплекса дегидрогеназ — сукцинатдегидроге
назы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в нейтро
фильных гранулоцитах (НГ) периферической крови.
Результаты клинических исследований подвергну
ты статистической обработке методом вариацион
ной статистики.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Результаты клинических исследований свидетель
ствуют о неоправданном применении хирургическо
го вмешательства путем чревосечения, направленно
го на декомпрессию желчевыводящих путей у боль
ных с ПН средней тяжести и тяжелой при ОЖ. В бли
жайшие дни после восстановления желчеотведения
состояние больных ухудшалось, усугублялись клини
ческие признаки ПН. Так, после восстановления жел
чеоттока у больных с ПН средней тяжести восстанов
ление активности дегидрогеназ в НГ периферичес

кой крови происходило только к 10 — 14—м суткам,
тяжелой — к 14 — 21—м суткам. Медленная динамика
восстановления показателей отмечена и при анализе
результатов биохимического исследования.
Одной из причин, обусловливающих ухудшение
состояния больных, является несоответствие тяжести
операционной травмы и компенсаторных возможно
стей организма.
Кроме того, под влиянием анестезии, операцион
ного стресса и быстрой декомпрессии билиарной си
стемы снижается внутрипеченочный кровоток [2],
что на фоне гипербилирубинемии неизбежно приво
дит к нарушению структурно—функционального и
морфофункционального состояния гепатоцитов,
вплоть до некроза [3].
Важными элементами оптимизации методов про
филактики и лечения ПН у больных с ОЖ являются:
— максимальное уменьшение тяжести операцион
ной травмы путем использования миниинвазивных
вмешательств (чрескожная чреспеченочная холанги
остомия, эндоскопическая ретроградная папиллос
финктеротомия);
— медленное снижение давления в билиарной си
стеме путем дозированного сброса желчи в течение 3
сут с отказом от принудительной аспирации желчи в
этот период;
— оксигеногепатопротекторная терапия для про
филактики и лечения ПН с использованием кисло
роднасыщенных растворов (ОИР натрия хлорида) и
препаратов, обладающих способностью переноса
кислорода (перфторан и др.);
— инфузионная терапия (2 — 2,5 л в сутки);
— активные методы детоксикации (введение сор
бентов, лимфо— гемосорбция, дискретный и мемб
ранный плазмаферез и др.).
Положительные результаты применения миниин
вазивных методов декомпрессии билиарной системы
обусловлены снижением травматичности вмешатель
ства, совершенствованием методов декомпрессии
желчевыводящих путей, возможностью выполнения
операции без применения наркоза [4, 5]. У больных с
ПН средней тяжести при применении миниинвазив
ных методов дренирования билиарной системы до
стоверный дисбаланс активности дегидрогеназ на
блюдали до 3 — 5—х суток, к 5—м суткам он становил
ся недостоверным по сравнению с таковым в контро
ле (Р > 0,05). Отмечено плавное снижение содержа
ния билирубина, холестерина в крови, активности
щелочной фосфатазы. Так, на 14 — 21—е сутки после
восстановления желчеотведения изменения содержа
ния билирубина в сыворотке крови и активности ще
лочной фосфатазы были недостоверными по сравне
нию с этими показателями в норме. Содержание хо
лестерина в крови приближалось к норме уже к 10 —
14—м суткам. Однако баланс активности АлАТ и АсАТ
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в этой группе не достигнут даже к 21—м суткам вос
становления желчеотведения.
Применение ОИР натрия хлорида для повышения
эффективности инфузионно—медикаментозной те
рапии у больных с ПН способствовало более благо
приятной динамике клинических показателей и ла
бораторных тестов. На фоне применения ОИР вос
становление активности дегидрогеназ в НГ перифе
рической крови у больных с ПН средней тяжести на
блюдали к 5 — 7—м суткам, тяжелой — к 10 — 14—м
суткам после восстановления желчеотведения. Вклю
чение ОИР натрия хлорида в комплекс терапии ПН у
больных с ОЖ способствовало достоверному умень
шению продолжительности существования основ
ных синдромов заболевания — интоксикации, ОЖ,
гепатомегалии и достоверно более быстрому сниже
нию уровня билирубина, холестерина, активности
щелочной фосфатазы, АлАТ и АсАТ в сыворотке крови
больных.
Применение комплекса лечебных мероприятий
при ПН у больных с ОЖ, одним из эффективных ком
понентов которого является перфторан, позволило
достичь наиболее выраженных результатов по срав
нению с другими примененными нами схемами ле
чения. Под влиянием препарата быстро исчезали та
кие признаки, как нарушение сознания, слабость,
адинамия, другие проявления печеночной энцефало
патии, чему, на наш взгляд, способствовало выражен
ное противоотечное действие перфторана на голо
вной мозг, сопровождавшееся уменьшением отека
глиальных клеток, эндотелия сосудов мозга, увеличе
нием сохранности гематоэнцефалического барьера,
нормализацией мозговой гемо— и ликвородинами
ки. Кроме того, лечебный эффект инфузий перфто
рана обусловлен его фармако—химическими свойст
вами, улучшением функции органелл печени и струк
турно—функционального состояния эритроцитов,
коррекцией гиповолемии, улучшением органной ге
модинамики [6, 7]. Включение перфторана в ком
плекс терапии больных с ОЖ, осложненной ПН, спо
собствовало достоверному уменьшению продолжи
тельности основных синдромов заболевания. Наибо
лее выраженный эффект наблюдали на фоне введе

ния перфторана в 1—е и на 3—и сутки наблюдения,
однако значимое влияние сохранялось на протяже
нии всего времени циркуляции эмульсии в кровенос
ном русле (до 7 — 10 сут). Свойственный перфторану
органопротекторный и дезинтоксикационный эф
фект [7, 8] при включении его в комплекс терапии
ОЖ, осложненной ПН, обеспечивал достоверно более
быстрое снижение уровня билирубина, холестерина,
активности щелочной фосфатазы, АлАТ и АсАТ в сы
воротке крови больных. Кроме того, под влиянием
перфторана повышалось давление кислорода, рас
творенного в плазме, восстанавливались кислородт
ранспортные свойства гемоглобина, уменьшалось
шунтирование в легких, увеличивались экстракция и
потребление кислорода тканями организма [7], уве
личивалась полезная площадь капиллярного массо
обмена [8], что при одновременном увеличении диф
фузии кислорода, обеспечивавшей баланс между его
потреблением и доставкой, способствовало больше
му снабжению кислородом тканей с недостаточным
кровообращением и уменьшению степени их ише
мии [6]. Описанные свойства перфторана проявля
лись быстрым переходом цитохимических процес
сов с анаэробного гликолиза на аэробное окисление,
что подтверждалось восстановлением активности де
гидрогеназ в НГ периферической крови у больных с
ПН средней тяжести — к 5 — 7—м суткам, тяжелой —
к 10 — 14—м суткам после восстановления желчеотве
дения. О стимуляции перфтораном метаболизма уг
леводов за счет их более полной утилизации вследст
вие адекватной доставки кислорода тканям [8] свиде
тельствовали восстановление содержания внутрикле
точного гликогена в НГ периферической крови у
больных с ПН средней тяжести — к 3 — 5—м суткам,
тяжелой — к 5 — 7—м суткам.
В настоящее время при ПН у больных с ОЖ воз
можно влияние на нарушения микроциркуляции в
печени и обусловленную ими гипоксию гепатоцитов
как следствие неконтролируемого срыва компенса
торно—приспособительных реакций на органном и
системном уровнях с нарушением пигментного, бел
кового обмена и изменением активности органоспе
цифических ферментов печени.
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После оперативных вмешательств на желчевыво
дящих путях на фоне ПН умерли 16 (13,8%) больных,
в том числе при ПН средней тяжести — 7 (11,9%), тя
желой — 9 (15,8%). Данные, представленные в табли
це, свидетельствуют о более низкой послеоперацион
ной летальности после предварительной декомпрес
сии желчевыводящих путей по сравнению с таковой
при применении общепринятых методов дренирова
ния.
Наилучшие результаты достигнуты после предва
рительной декомпрессии билиарной системы с при
менением миниинвазивных методов дренирования и
включением перфторана в качестве компонента ком
плексной терапии ПН. При применении ОИР натрия
хлорида наблюдали менее выраженное снижение по
слеоперационной летальности, однако, учитывая ши
рокую доступность и легкость получения ОИР, его
клиническая эффективность у больных с ПН при ОЖ
заслуживает внимания для применения в практичес
ком здравоохранении.
При успешном дооперационном дренировании
билиарной системы реконструктивные операции у
больных, госпитализированных по поводу ПН сред
ней тяжести, выполняли на 7 — 14—е сутки после вос
становления желчеотведения, тяжелой — на 15 —
21—е сутки. Критериями необходимости выполнения
хирургического этапа являлись: снижение билируби
немии менее 100 мкмоль/л, тяжести ПН до легкой или
устранение ее симптомов, сохранение желчеотведе
ния не менее 7 сут.
Включение в комплекс терапии ПН при ОЖ кис
лороднесущих препаратов в сочетании с применени
ем предварительных миниинвазивных методов де
компрессии билиарной системы способствовало бы
строму устранению симптомов ПН, снижению ле
тальности в 2,7 раза, что позволяло расширить пока
зания и объем радикального оперативного вмеша
тельства, уменьшить частоту послеоперационных ос
ложнений.
ÂÛÂÎÄÛ

1. У больных с ОЖ в целях профилактики и лече
ния ПН целесообразно до операции осуществлять де
компрессию билиарной системы и парентерально
вводить кислороднесущие растворы (перфторан,
ОИР натрия хлорида).

2. Раннее применение миниинвазивных вмеша
тельств как ведущего компонента периоперационной
подготовки больных при высоком и критическом
операционно—наркозном риске позволяет позитив
но изменить структуру радикальных операций по по
воду ОЖ в пользу отсроченных и плановых до 75 —
80%.
3. Реализация разработанной тактики лечения ПН
у больных с ОЖ с предварительной декомпрессией
билиарной системы с использованием миниинвазив
ных методов и включение в комплекс лечения инфу
зионной терапии с применением кислороднесущих
растворов (перфторан, ОИР натрия хлорида) позво
лила расширить показания к выполнению радикаль
ных оперативных вмешательств и улучшить результа
ты лечения на 12,6%.
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СОЧЕТАННЫЕ ОДНОМОМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ
Г. Ю. Юлдашев, З. Ю. Худайбергенов
Хорезмский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Ургенч,
Республика Узбекистан

CONCOMITANT ONE—STAGED OPERATIONS FOR COMPLICATED FORMS
OF HEPATIC ECHINOCOCCOSIS
G. Yu. Yuldashev, Z. Yu. Khudaybergenov

РЕФЕРАТ
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü îáîñíîâàíèå îïòèìàëüíîé ëå÷åáíîé
òàêòèêè ïðè ñî÷åòàíèè ýõèíîêîêêîçà ïå÷åíè ñ äðóãèìè õèðóðãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ 47 ïàöèåíòîâ. Õðîíè÷åñêèé êàëüêóëåçíûé õîëåöèñòèò äèàãíîñòèðîâàí ó 21 èç íèõ, ãðûæà ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè
— ó 14 (ïóïî÷íàÿ — ó 8, áåëîé ëèíèè æèâîòà — ó 4, ïîñëåîïåðàöèîííàÿ — ó 2), çàáîëåâàíèÿ æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ — ó 8 (êèñòà ÿè÷íèêà — ó 5, ïèîñàëüïèíêñ — ó 3), õðîíè÷åñêèé àïïåíäèöèò
— ó 4. Ó 39 ïàöèåíòîâ îäíîâðåìåííî îáíàðóæåíî ïîðàæåíèå ýõèíîêîêêîì äðóãèõ îðãàíîâ (ó 16 — êèñòû âûÿâëåíû â áðþøíîé ïîëîñòè, ó 12 — â ñåëåçåíêå, ó 8 — â ÿè÷íèêàõ, ó 3 — â òîëùå ìÿãêèõ òêàíåé ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè). Ïðè ñî÷åòàíèè ýõèíîêîêêîçà ïå÷åíè ñ äðóãèìè õèðóðãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè íåîáõîäèìî ñòðåìèòüñÿ âûïîëíÿòü ñèìóëüòàííóþ îïåðàöèþ. Åäèíñòâåííûì àðãóìåíòîì äëÿ îòêàçà õèðóðãà îò
ñèìóëüòàííîãî âìåøàòåëüñòâà ìîæåò áûòü âûñîêèé îïåðàöèîííûé
ðèñê è òÿæåëîå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà. Âûïîëíåíèå ñî÷åòàííûõ îïåðàöèé íåîáõîäèìî íà÷èíàòü íà íàèìåíåå ïîðàæåííîì îðãàíå. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ îñëîæíåííîå òå÷åíèå ýõèíîêîêêîçà ïå÷åíè
(îáòóðàöèîííàÿ æåëòóõà, ïåðôîðàöèÿ êèñòû â áðþøíóþ ïîëîñòü).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýõèíîêîêêîç ïå÷åíè; õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà;
ñî÷åòàííûå îïåðàöèè; ýõèíîêîêêýêòîìèÿ.

SUMMARY
The investigation objective was to substantiate an optimal tactics of
treatment in coexistence of hepatic echinococcosis with other surgical
diseases. The results of examination and treatment of 47 patients were
analyzed. Chronic calculous cholecystitis was diagnosed in 21 of them,
anterior abdominal wall hernia — in 14 (umbilical one — in 8, abdominal linea alba — in 4, postoperative — in 2), gynecological diseases
— in 8 (ovarial cyst — in 5, pyosalpynx — in 3), chronic appendicitis
— in 4. In 39 patients the coexistent other organs echinococcal affections were revealed (in 16 — the abdominal cavity cysts, in 12 — in
spleen, in 8 — in ovarii, in 3 — in the midst of the anterior abdominal
wall soft tissues). In coexistence of hepatic echinococcosis with surgical diseases of the abdominal cavity organs it is necessary to try to
perform a simultant operation. The only argument for surgeon to reject
the simultant operation performance may be a high operative risk present and the patient severe state. Performance of simultant operations
must begin on the least damaged organ. The above mentioned rule is
not true only for hepatic echinococcosis with complicated clinical
course (îbturation jaundice, the cyst perforation into the abdominal
cavity).
Êey words: hepatic echinococcosis; surgical tactics; concomitant
operations; echinococcectomy.
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азвитие современных медицинских техноло
гий, создание новых фармакологических препара
тов, успехи анестезиологического обеспечения поз
волили пересмотреть существующие стандарты диа
гностики и лечения многих заболеваний. Благодаря
современным достижениям перед практическими
врачами открылись новые перспективы, в частности,
в хирургии это позволило расширить показания к
выполнению симультанных операций и значительно
ограничить противопоказания к осуществлению
комбинированных хирургических вмешательств [1 —
3].
В последние годы в литературе увеличилось число
публикаций, в которых обобщен опыт различных
клинических подразделений по хирургическому ле
чению сочетанных заболеваний. Следует отметить,
что немаловажную роль в этом играет улучшение ка
чества диагностики хирургических заболеваний [3,
4].
По данным литературы, частота выявления соче
танных заболеваний органов брюшной полости со
ставляет 20 — 30% [2, 3, 5, 6]. В то же время, в среднем
только у 3% пациентов выполняют одномоментные
вмешательства. Это обусловлено следующими факто
рами.
1. Неполноценная ревизия органов брюшной по
лости во время операции [1].
2. Планирование и осуществление многоэтапного
оперативного пособия при установлении сочетан
ных хирургических заболеваний во время доопера
ционного обследования пациента [3].
3. Выполнение ограниченного вмешательства по
поводу сочетанного хирургического заболевания, ус
тановленного во время выполнения неотложной опе
рации по поводу основного заболевания, из—за угро
зы возникновения послеоперационных осложнений
[4].
4. Неподготовленность хирургической бригады к
выполнению расширенного вмешательства по пово
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ду сочетанного заболевания, обнаруженного во вре
мя осуществления операции [5, 7].
В настоящее время хирурги признают целесооб
разность выполнения симультанных операций и от
мечают их преимущества: одномоментное избавле
ние пациента от нескольких заболеваний, повторных
оперативных вмешательств и обусловленных этим
негативных последствий [3, 5 — 7].
Существующие подходы к выполнению симуль
танных операций по поводу эхинококкоза печени
различны. Некоторые авторы предлагают выполнять
этапные хирургические вмешательства [6, 7], другие
доказывают целесообразность осуществления одно
моментных операций [3 — 5]. На наш взгляд, подход к
проблеме должен быть дифференцированным, в за
висимости от состояния пациента и характера пато
логического процесса в брюшной полости.
Учитывая изложенное, мы поставили перед собой
цель: обосновать принципы оптимальной лечебной
тактики при сочетании эхинококкоза печени с други
ми хирургическими заболеваниями.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проанализированы результаты обследования и
лечения 47 пациентов за период с 1992 по 2004 г., у
которых эхинококкоз печени сочетался с другими
хирургическими заболеваниями.
Возраст больных от 14 до 30 лет, 81,7% из них бы
ли в трудоспособном возрасте — от 21 до 50 лет. Муж
чин было 28, женщин — 19. Большинство — 42 (60%)
пациентов были жителями сел и районных центров
области. Показания к операции устанавливали с уче
том общего состояния пациентов, наличия сопутст
вующих заболеваний, которые выявлены у 27,6% из
них, преимущественно сердечно—сосудистой систе
мы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца) и органов дыхания, что требовало проведе
ния тщательной предоперационной коррекции.
Хронический калькулезный холецистит обнару
жен у 21 больного, грыжа передней брюшной стенки
— у 14 (пупочная — у 8, белой линии живота — у 4, по
слеоперационная — у 2), заболевания женских поло
вых органов — у 8 (киста яичника — у 5, пиосаль
пинкс — у 3), хронический аппендицит — у 4. У 39 па
циентов отмечено одновременное поражение эхино
кокком других органов (у 16 — кисты выявлены в
брюшной полости, у 12 — в селезенке, у 8 — в яични
ках, у 3 — в толще мягких тканей передней брюшной
стенки).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Наиболее частым сопутствующим заболеванием,
требующим дополнительной хирургической коррек
ции, был калькулезный холецистит, у 17 больных из
21 он диагностирован до операции. У большинства

пациентов нам удалось выявить желчнокаменную бо
лезнь (ЖКБ) на основе анализа жалоб и данных анам
неза. Проведение целенаправленного обследования с
использованием ультразвукового исследования поз
волило подтвердить предположительный диагноз. У 4
больных калькулезный холецистит обнаружен во
время операции при ревизии органов брюшной по
лости. По данным ретроспективного анализа у одних
пациентов это было обусловлено бессимптомным те
чением ЖКБ, у других — недооценкой данных анам
неза, особенно у пациентов, оперированных в неот
ложном порядке.
При решении вопроса о целесообразности выпол
нения симультанной холецистэктомии мы руководст
вовались не только деонтологическими, экономичес
кими и этическими соображениями, но и учитывали
высокую вероятность возникновения деструктивных
форм острого холецистита после операции на пече
ни. Поэтому считаем, что единственным аргументом
для отказа хирурга от выполнения симультанной хо
лецистэктомии может быть высокий операционный
риск, обусловленный наличием тяжелых заболева
ний сердечно—сосудистой и дыхательной систем.
Вторым по частоте сочетанным заболеванием бы
ли грыжи брюшной стенки, которые выявлены у 14
пациентов с эхинококкозом печени (у 4 из них — по
слеоперационная, у 2 — паховая, у 7 — пупочная, у 1
— диастаз прямых мышц живота). Считаем целесооб
разным осуществление грыжесечения в качестве си
мультанного этапа при операциях по поводу эхино
коккоза печени в связи с угрозой возникновения в
ближайшем послеоперацинном периоде ущемления
грыжи.
У 7 больных наряду с эхинококкозом печени вы
явлены кисты другой локализации (в поджелудочной
железе — у 1, селезенке — у 1, яичнике — у 5). Всем
этим пациентам оперативное вмешательство по по
воду основного заболевания дополнено соответству
ющей операцией: у 1 — цистоеюностомией, у 1 —
спленэктомией, у 5 — резекцией яичника.
У 4 больных во время операции обнаружен высо
ко расположенный, замурованный в спайки червеоб
разный отросток, который удален. По данным гисто
логического исследования препаратов во всех на
блюдениях обнаружены признаки хронического ап
пендицита.
У 12 больных отмечено сочетание эхинококкоза
печени и легких. Им одномоментно произведена эхи
нококкэктомия из легких и печени. У 7 больных опе
рация выполнена с использованием торакофренола
паротомного доступа, у остальных — торакофреното
мии. Оптимальным считаем торакофренолапаротом
ный доступ, который позволяет осуществить эхино
коккэктомию из печени и легких. При выполнении
сочетанных операций отдавали предпочтение сре
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динному лапаротомному доступу, который отличает
ся малотравматичностью, позволяет осуществить ши
рокую ревизию органов брюшной полости, при не
обходимости разрез может быть продлен в нужном
направлении. Кроме того, он прост в выполнении,
редко осложняется образованием послеоперацион
ной грыжи. Комбинированный торакоабдоминаль
ный доступ применен у 7 больных. Выполнение опе
ративного вмешательства у 3 пациентов потребовало
применения двух различных доступов при сочетании
эхинококкоза печени и грыжи, расположенной вдали
от зоны основного оперативного вмешательства.
Выполнение сочетанной операции, как правило,
начинаем с манипуляций на наименее пораженном
органе. Исключение составляют неотложные ослож
нения течения эхинококкоза печени (обтурационная
желтуха, перфорация кисты в брюшную полость),
когда более "чистую" симультанную операцию вы
полняли вторым этапом. Изменение последователь
ности оперирования возможно также, если предпола
гаются значительные технические трудности при вы
полнении основного, порой более инфицированно
го, этапа операции. Время, затраченное на его выпол
нение, состояние жизненно важных функций орга
низма и гомеостаза после первого этапа операции
могут стать определяющими факторами в решении
вопроса о продолжении хирургического вмешатель
ства.
Увеличение объема оперативного вмешательства
вследствие выполнения симультанных операций не
оказывало существенного влияния на результат лече
ния. После первой операции умерли два больных. Ос
ложнения возникли у 10 пациентов: у 4 — нагноение
раны, у 2 — нагноение остаточной полости, у 3 — по
слеоперационная пневмония, у 1 — острый тромбоф
лебит подкожных вен правой нижней конечности.
Пациентам с эхинококкозом печени, особенно
среднего и пожилого возраста, необходимо всесто
роннее обследование для исключения сочетанных
хирургических заболеваний. При их выявлении сле
дует шире устанавливать показания к выполнению
симультанных операций. Они избавляют пациента
сразу от нескольких хирургических заболеваний, ис
ключается риск повторных оперативных вмеша
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тельств, осложнений, связанных с сопутствующими
заболеваниями, уменьшается продолжительность ле
чения больных в стационаре. Выполнение сочетан
ных операций предусматривает тщательную предо
перационную подготовку больных, квалифицирован
ное анестезиологическое пособие, высокую хирурги
ческую технику, адекватное ведение послеопераци
онного периода. При соблюдении этих условий си
мультанная операция не оказывает существенного
влияния на результаты лечения.
ÂÛÂÎÄÛ

1. При сочетании эхинококкоза печени с другими
хирургическими заболеваниями органов брюшной
полости необходимо стремиться к выполнению си
мультанной операции. Единственным аргументом
для отказа хирурга от осуществления такого вмеша
тельства может быть высокий операционный риск и
тяжелое состояние пациента.
2. Выполнение сочетанных операций необходимо
начинать на наименее пораженном органе, исключе
ние составляет осложненное течение эхинококкоза
печени (обтурационная желтуха, перфорация кисты
в брюшную полость).
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ВЫБОР СПОСОБА ПЛАСТИКИ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
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РЕФЕРАТ
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 264 áîëüíûõ ïî ïîâîäó ãåìîäèíàìè÷åñêè çíà÷èìîãî àòåðîñêëåðîòè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ áèôóðêàöèè îáùåé ñîííîé àðòåðèè (ÎÑÀ). Áîëüíûå ðàñïðåäåëåíû íà
4 ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîðàæåíèÿ ñîííûõ àðòåðèé, ÷òî â
äàëüíåéøåì îïðåäåëèëî âûáîð ìåòîäà ïëàñòèêè èõ áèôóðêàöèè.
Èñïîëüçîâàíèå õèðóðãè÷åñêîé òàêòèêè ïîçâîëèëî ó 98,5% ïàöèåíòîâ äîñòè÷ü ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå è ó 80% — â ñðîêè íàáëþäåíèÿ äî 5 ëåò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîííàÿ àðòåðèÿ; àòåðîñêëåðîç; õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå.

SUMMARY
The results of treatment of 264 patients were analyzed, which were
operated for hemodynamically significant atherosclerotic affection of
common carotid artery bifurcation. The patients were divided into 4
groups, depending on the carotid arteries type of affection present,
what have permitted than to determine a choice of the bifurcation plasty method. The surgical tactics application have permitted to achieve a
positive result in 98.5% patients in the early postoperative period and
in 80% of them — throughout five—year follow—up.
Êey words: carotid artery; àtherosclerosis; surgical treatment.

Ч

исло пациентов, у которых диагностируют
цереброваскулярные заболевания, обусловленные
окклюзионно—стенотическим поражением сонных
артерий, ежегодно увеличивается. Так, впервые воз
никший ишемический инсульт в Украине выявляют у
120 000 больных в год [1], причем, более чем в 67% на
блюдений его причиной является гемодинамически
значимое поражение экстракраниальных артерий [2].
Клиническая эффективность дезоблитерирующих
вмешательств на бифуркации сонной артерии дока
зана в ряде рандомизированных мультицентровых
исследований [3, 4]. Однако, наряду с накоплением
необходимого опыта выполнения подобных опера
тивных вмешательств, увеличивается частота ранних
и поздних осложнений и неудовлетворительных ре
зультатов у пациентов, что обусловлено рестенозом
либо тромбозом реконструированного сегмента сон
ной артерии, по данным различных авторов, она до
стигает 0,9 — 36% [5].
Увеличение частоты осложнений большинство ав
торов связывают с неадекватным выбором метода
оперативного вмешательства и способа пластики
сонных артерий [6, 7]. Тот или иной способ реконст
руктивного вмешательства, от зашивания артерио
томного отверстия до протезирования пораженного
участка артерии, применяют без учета типа и степени
атеросклеротического поражения сосуда [8]. Предме
том дискуссии являются выбор метода оперативного
вмешательства, тип материала либо аутоткани для
пластики сонных артерий [9, 10].
Цель исследования: улучшить ближайшие и отда
ленные результаты хирургического лечения больных
с гемодинамически значимым стенозом или окклю
зией сонных артерий.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проанализированы результаты обследования с
использованием клинических и инструментальных
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методов 264 больных, которым произведены реваску
ляризирующие вмешательства на бифуркации ОСА.
Возраст больных в среднем (59,5 ± 9,03) года,
большинство — 219 (82,95%) из них мужчины.
Из сопутствующих заболеваний наиболее часто
диагностировали артериальную гипертензию — у 197
(74,62%) пациентов, облитерирующий атеросклероз
артерий нижних конечностей — у 165 (62,5%), ише
мическую болезнь сердца — у 74 (28,03%), сахарный
диабет — у 51 (19,32%), никотиновую зависимость —
у 172 (65,15%).
Помимо клинического обследования с оценкой
неврологического статуса, всем больным в качестве
скринингового метода проводили ультразвуковую
допплерографию с использованием аппарата Philips
EnVisor (Голландия) в целях определения характера и
объема поражения. При предположении о наличии
протяженного стеноза/окклюзии, тандемного пора
жения сонных артерий применяли селективную арте
риографию (аппарат Siemens Multistar+, Германия)
либо спиральную компьютерную томографию (CT
Angiograph LightSpeed GE Medical Systems, США) в ре
жиме ангиографии в целях выявления дистальной
границы поражения артерий. При указании в анам
незе на перенесенный инсульт или наличии выра
женных клинических признаков ишемии головного
мозга проводили компьютерную томографию. Пока
заниями к проведению оперативного лечения по
данным ультразвукового сканирования являлись сте
ноз внутренних сонных артерий (ВСА) более 75%
просвета — у 147 (55,7%) больных, стеноз более 50%
просвета с признаками деструкции атеросклеротиче
ской бляшки — у 78 (29,5%), ограниченная окклюзия
ВСА — у 27 (10,2%), сочетание гемодинамически зна
чимого стеноза ВСА с ее извитостью — у 12 (4,6%).
У большинства больных отмечены клинические
проявления хронической сосудистомозговой недо
статочности в виде дисциркуляторной энцефалопа
тии 1 — 2 степени — у 141 (53,4%), транзиторных
ишемических атак — у 48 (18,2%), 67 (25,4%) пациен
тов перенесли ишемический инсульт, у 8 (3,0%) паци
ентов течение заболевания бессимптомное.
В целях определения толерантности головного
мозга к ишемии больным проводили транскраниаль
ную допплерографию (ТКДГ), во время которой из
меряли линейную скорость кровотока в средних моз
говых артериях в покое, при пережатии ипсилате
ральной ОСА, в условиях гиперкапнии.
Все больные оперированы под эндотрахеальным
наркозом. Интраоперационно контролировали рет
роградное давление в ВСА. Системное артериальное
давление (АД) во время пережатия ВСА поддерживали
с помощью медикаментов для обеспечения ретро
градного АД в ВСА на уровне не ниже 6,7 кПа (50 мм
рт. ст.). Дополнительно обеспечивали защиту голо
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вного мозга путем внутривенного введения нимотопа
с использованием инфузомата.
На основе анализа результатов инструментально
го обследования и данных интраоперационной реви
зии сонных артерий больные распределены на 4
группы.
У 158 (59,9%) больных (1—я группа) отмечен огра
ниченный (до 2 см) стеноз ВСА; у 67 (25,4%) больных
(2—я группа) — продленный (более 2 см) стеноз ВСА;
у 12 (4,5%) больных (3—я группа) — стеноз ВСА в со
четании с ее патологической извитостью; у 27 (10,2%)
больных (4—я группа) — окклюзия ВСА с сохранени
ем проходимости ее дистального экстракраниально
го отдела.
У большинства — 98 (62,0%) пациентов 1—й груп
пы осуществлена каротидная эндартерэктомия с при
менением эверсионного метода (у 64 — классическо
го с полным отсечением ВСА в области бифуркации,
эндартерэктомией в дистальном направлении и вос
становлением проходимости сосуда на уровне би
фуркации путем наложения непрерывного циркуляр
ного шва; у 34 — по методу J. Chevalier, когда эверси
онную эндартерэктомию осуществляли в прокси
мальном направлении к бифуркации после пересече
ния ВСА дистальнее атеросклеротической бляшки). У
17 (10,8%) пациентов выполнена каротидная эндар
терэктомия с У—образной пластикой устья ВСА по
методу П. А. Пауликаса; у 24 (15,2%) — классическая
каротидная эндартерэктомия с пластикой артерио
томного отверстия заплатой (у 21 — из политетраф
торэтилена — ПТФЭ, у 3 — из аутовены). У 5 пациен
тов при попытке выполнить эверсионную эндарте
рэктомию не удалось дистально фиксировать внут
реннюю оболочку сосуда, в связи с чем использовали
разработанный в клинике метод операции, предусма
тривающий продольное рассечение ВСА по передней
стенке до дистальной границы бляшки с ее последую
щей фиксацией, соединением непрерывным швом
задней стенки ВСА и пластикой передней стенки за
платой.
У 60 больных 2—й группы осуществлена классиче
ская каротидная эндартерэктомия с пластикой арте
риотомного отверстия заплатой (у 56 — из ПТФЭ, у 4
— из аутовены); у 2 больных при диаметре ВСА в ус
тье до 1 см выполнена каротидная эндартерэктомия,
на артериотомное отверстие наложен непрерывный
шов.
У 11 пациентов 3—й группы выполнена резекция
стенозированного сегмента ВСА, наложен анастомоз
с областью бифуркации ОСА.
У 16 больных 4—й группы удалось выполнить
классическую каротидную эндартерэктомию с плас
тикой артериотомного отверстия заплатой из ПТФЭ.
Кроме того, у 31 больного (14 — 1—й группы, 5 —
2—й группы, 1 — 3—й группы, 11 — 4—й группы) от
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мечен выраженный атерокальциноз стенок артерии,
что не позволяло осуществить эндартерэктомию и
наложить сосудистый шов. У этих больных выполне
ны резекция пораженного участка артерии и проте
зирование с использованием искусственного сосуда
(из ПТФЭ — у 27 больных, дакронового с желатино
вой пропиткой — у 2, аутовены — у 2).
У большинства — 215 (81,4%) больных использо
вали вакуумное дренирование операционной раны.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У 245 (92,8%) больных клинически результат лече
ния оценен как хороший, отмечен регресс невроло
гических симптомов, у 15 (5,7%) — выраженность не
врологических симптомов не изменилась, однако в
сроки наблюдения до 5 лет у них не возникли серьез
ные ишемические неврологические события. Неудов
летворительный результат лечения установлен у 4
(1,5%) пациентов. У 3 из них ишемический инсульт
возник интраоперационно, у 1 — в раннем послеопе
рационном периоде. У 3 больных признаки гемипа
реза исчезли в течение 1 мес, у 1 — сохранились стой
кие изменения. У 2 пациентов выполнена эверсион
ная, у 2 — классическая каротидная эндартерэктомия
с пластикой отверстия заплатой. Причиной возник
новения инсульта у этих пациентов, по—видимому,
явилась эмболия ветвей средней мозговой артерии
фрагментами атеросклеротической бляшки и присте
ночными тромбами, возникшая еще на этапе выделе
ния артерии (у всех этих больных выявлена деструк
ция поверхности бляшки с пристеночными тромба
ми).
Геморрагические осложнения наблюдали в ран
нем послеоперационном периоде у 17 (6,4%) пациен
тов, у 11 из них гемостаз достигнут с помощью кон
сервативных средств, у 6 — сформировалась гемато
ма в области операционной раны, что потребовало
выполнения повторного оперативного вмешательст
ва для эвакуации гематомы и обеспечения гемостаза.
У 3 из этих пациентов отмечена диффузная кровото
чивость окружающих тканей, у 3 — возникло крово
течение из области проколов в заплате из ПТФЭ, ко
торое остановлено путем наложения дополнитель
ных швов и применения местных гемостатических
средств. У всех больных геморрагические осложне
ния возникли на фоне артериальной гипертензии в
раннем послеоперационном периоде.
Симптомы поражения черепных нервов отмече
ны у 41 (15,5%) пациента, все они были транзиторны
ми, устранены в сроки до 2 мес. Такие осложнения
выявлены у большинства — 36 (13,6%) пациентов с
протяженным (более 2 см) поражением ВСА, что тре
бовало ее выделения на значительном расстоянии.
Отдаленные (в сроки до 5 лет) результаты изучены
у 170 (64,4%) больных, у 32 (18,8%) из них выявлен ге

модинамически значимый рестеноз (у 22 — после
эверсионной каротидной эндартерэктомии, у 10 —
классической с использованием заплаты), у 2 — ок
клюзия реконструированного сегмента. Причем, по
сле выполнения классической каротидной эндарте
рэктомии чаще возникал дистальный рестеноз ВСА,
эверсионной — проксимальный.
Таким образом, применение эверсионного метода
каротидной эндартерэктомии считаем оправданным
при ограниченном (до 2 см) стенозе ВСА, когда есть
возможность полностью удалить атеросклеротичес
кую бляшку либо надежно фиксировать дистально
внутреннюю оболочку сосуда, а также достаточном
диаметре ВСА (более 4 мм). Достоинством этого ме
тода является восстановление прямого кровотока по
сосуду без сужения и турбулентных потоков в просве
те артерии.
Направление эверсии (проксимально или дис
тально), а следовательно, и уровень пересечения ВСА
в каждой конкретной ситуации необходимо выби
рать в зависимости от изменений, выявленных в зоне
бифуркации ОСА и ВСА, при этом следует учитывать
анатомические особенности расположения опериру
емых артерий. Использование классической каро
тидной эндартерэктомии с пластикой артерии запла
той оправдано при продленном поражении ВСА, на
личии грубых множественных кальцинированных
включений в стенке артерии, низкой толерантности
головного мозга к ишемии, когда планируется приме
нение временного внутрипросветного шунта. Тип за
платы определяют индивидуально, однако, учитывая,
что у таких пациентов частым сопутствующим забо
леванием является артериальная гипертензия, пред
почтительно использование заплат из ПТФЭ вместо
аутовены в связи с риском возникновения ложной
аневризмы в зоне пластики.
При сочетании стеноза ВСА и ее извитости опти
мальным вариантом пластики бифуркации ОСА явля
ется резекция начального отдела ВСА с эверсионной
эндартерэктомией из нее.
При наличии атеросклеротической бляшки, глу
боко прорастающей стенку артерии, когда выполне
ние эндартерэктомии сопряжено с большими техни
ческими трудностями, считаем целесообразным про
тезирование ВСА, что позволяет полностью замес
тить пораженный участок артерии, наложить преци
зионный дистальный анастомоз с фиксацией внут
ренней оболочки и оставшейся бляшки, а также про
ксимальный анастомоз с ОСА в ее неизмененной ча
сти. Для пластики наиболее целесообразно использо
вать тонкостенные (толщина стенки до 0,5 мм) искус
ственные сосуды из ПТФЭ.
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Surg. — 1994. — Vol. 19. — P. 198 — 205.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДВЗДОШНО—БЕДРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАБРЮШИННОГО
МИНИДОСТУПА
Ю. С. Спирин
Херсонская областная клиническая больница

THE EXPERIENCE OF CONDUCTION OF ILEO—FEMORAL ARTERIAL
RECONSTRUCTION USING RETROPERITONEAL MINIACCESS
Yu. S. Spirin

РЕФЕРАТ
Îáîáùåí îïûò ëå÷åíèÿ 25 ïàöèåíòîâ ïî ïîâîäó îáëèòåðèðóþùåãî
àòåðîñêëåðîçà íàðóæíîé ïîäâçäîøíîé àðòåðèè (ÍÏÀ), ó 10 èç íèõ
îñóùåñòâëåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ÍÏÀ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçðàáîòàííîãî ìèíèèíâàçèâíîãî ìåòîäà. Îòìå÷åíî óìåíüøåíèå èíòðàîïåðàöèîííîé êðîâîïîòåðè è ÷àñòîòû ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé,
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè, ñîêðàùåíèå ïåðèîäà ñòàöèîíàðíîãî
ëå÷åíèÿ è ñíèæåíèå åãî ñåáåñòîèìîñòè, äîñòèãíóò ëó÷øèé êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäâçäîøíûå àðòåðèè; àòåðîñêëåðîç; õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå; ìèíèèíâàçèâíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ.

SUMMARY
There was summarized the experience of treatment of 25 patients for
obliterating atherosclerosis of external iliac artery, in 10 of whom the
external artery reconstruction, using the elaborated miniinvasive
method, was performed. The intraoperative blood loss and postoperative complications rate reduction, the quality of life improvement, the
stationary treatment period shortening and its cost lowering, the
achievement of better cosmetic effect were noted.
Key words: iliac arteries; atherosclerosis; surgical treatment; miniinvasive reconstruction.

В

соответствии с современными тенденциями
хирургии, в последние годы тактика хирургического
лечения облитерирующего атеросклероза брюшной
части аорты и магистральных артерий нижних ко
нечностей (НК) претерпела значительные измене
ния. Основными направлениями ее являются эндова
скулярное, лапароскопическое и оперативное лече
ние с использованием различных открытых минидо
ступов.
Впервые лапароскопическое протезирование со
судов аорто—подвздошного сегмента (АПС) выпол
нено в 1993 г. Y. M. Dion (Канада) у пациента по пово
ду синдрома Лериша. В настоящее время с помощью
лапароскопии выполняют реконструктивные опера
ции по поводу аневризм инфра— и супраренального
отдела брюшной части аорты, окклюзионного пора
жения АПС, различные варианты экстраанатомичес
кой реваскуляризации НК [1 — 3].
Разработка и внедрение различных операцион
ных систем типа "мини—ассистент" позволяют вы
полнять реконструктивные операции у пациентов по
поводу облитерирующего атеросклероза АПС с ис
пользованием открытых забрюшинных и транспери
тонеальных минидоступов [4, 5].
Описанные технологии имеют все преимущества,
характерные для любых миниинвазивных хирурги
ческих вмешательств — умеренная выраженность бо
левого синдрома, ранняя активизация пациента, ран
нее начало энтерального питания, меньшая продол
жительность пребывания в отделении интенсивной
терапии и стационаре в целом, сокращение периода
социальной и трудовой реабилитации [6].
С другой стороны, при сохранении общеприня
тых принципов этапов реконструкции эти техноло
гии не уступают открытому вмешательству при срав
нении непосредственных и отдаленных результатов.
Цель работы: оценить непосредственные резуль
таты миниинвазивной артериальной реконструкции
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у пациентов с облитерирующим атеросклерозом под
вздошных артерий.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Обобщен опыт лечения 25 пациентов, опериро
ванных в отделении сердечно—сосудистой хирургии
за период с 2005 по 2008 г. по поводу облитерирую
щего атеросклероза подвздошных артерий. Все паци
енты мужчины. Показанием к оперативному лечению
было наличие критической ишемии НК на фоне ок
клюзии НПА атеросклеротического генеза. В основ
ную группу включены 10 пациентов, которым произ
ведена реконструкция подвздошных артерий с ис
пользованием разработанного миниинвазивного ме
тода, в контрольную — 15 пациентов, у которых ре
конструкцию подвздошных артерий осуществляли с
использованием общепринятого открытого забрю
шинного доступа по Робу.
Метод миниинвазивного подвздошно—бедренного
протезирования. Пациента укладывали на операци
онном столе в положении лежа на боку, противопо
ложном стороне операции, под углом 40 — 45 . Это
обеспечивало перемещение кишечника в противопо
ложную боковую область, что облегчало манипуля
ции в забрюшинном пространстве. С использовани
ем открытого латерального доступа на бедре выделя
ли бедренные артерии и осуществляли их мануаль
ную ревизию. В средней области живота на 1 см ниже
и 2 — 3 см латеральнее пупка рассекали кожу и под
кожную основу на протяжении 5 — 6 см. С помощью
скальпеля поперечно надсекали апоневроз наружной
косой мышцы живота. Ножницами в направлении
мышечных волокон рассекали на протяжении 5 — 6
см наружную косую, внутреннюю косую и попереч
ную мышцы живота вместе с поперечной фасцией.
Тупфером отделяли брюшину от поперечной фасции.
Частично пересекали мышечные волокна и влагали
ще прямой мышцы живота. Рану расширяли с помо
щью двух крючков Фарабефа. Ориентируясь на боль
шую поперечную мышцу, постепенно мобилизовали
брюшину вместе с клетчаткой забрюшинного прост
ранства медиально и вверх. Брюшину мобилизовали
путем мануальной диссекции с помощью тупфера. В
рану вводили два гинекологических зеркала и через
отдельный прокол в передней брюшной стенке уста
навливали систему локального освещения, чем до
стигалось хорошее освещение операционного поля.
С помощью диссектора выделяли общую, наружную и
внутреннюю подвздошные артерии. Далее формиро
вали проксимальный анастомоз между общей под
вздошной артерией (ОПА) и эксплантатом (9 мм).
Метод формирования проксимального анастомоза
зависит от тяжести поражения внутренней подвздош
ной артерии (ВПА). При отсутствии ее поражения
или при стенозировании не более 70% просвета (у 5
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больных) анастомоз формировали конец в бок. Под
видеоконтролем накладывали лапароскопические
аортальные зажимы на устье ОПА и на 1 см прокси
мальнее ее бифуркации. Выполняли продольную ар
териотомию по передней стенке ОПА на протяжении
1,5 см с помощью лапароскопических ножниц. К
верхнему и нижнему краям артериотомного отвер
стия лапароскопическими иглодержателями и игло
приемником фиксировали линейный эксплантат
(проленовой нитью № 4.0). Далее накладывали не
прерывный шов на латеральную и медиальную стен
ки анастомоза. По завершении формирования анас
томоза на 2 см проксимальнее линии его швов на экс
плантат накладывали зажим Сатинского и удаляли ла
пароскопические аортальные зажимы. Осуществляли
контроль гемостаза и, при необходимости, наклады
вали дополнительные гемостатические швы. Экс
плантат проводили в рану бедра и формировали дис
тальный анастомоз с использованием общепринято
го открытого метода.
При стенозе ВПА более 70% просвета или окклю
зии (у 5 больных) формировали проксимальный ана
стомоз конец в конец. ОПА пережимали у устья с по
мощью лапароскопического аортального зажима.
ВПА и НПА перевязывали и отсекали от ОПА с помо
щью лапароскопических ножниц. У 2 больных ВПА
клиппировали с помощью эндоскопического клиппа
тора, поскольку ее перевязка в условиях ограничен
ного операционного поля технически проблематич
на. При необходимости выполняли открытую эндар
терэктомию из ОПА с помощью лапароскопического
диссектора. Далее в соответствии с описанным мето
дом формировали проксимальный анастомоз между
ОПА и линейным эксплантатом (9 мм) конец в конец.
Дистальный анастомоз формировали общепринятым
открытым способом. При необходимости выполняли
эндартерэктомию из бедренных артерий по стан
дартному методу в зависимости от характера и рас
пространенности поражения сосудов бедренного
сегмента (у 9 больных).
В контрольной группе показанием к осуществле
нию реконструкции также было изолированное по
ражение НПА. Метод операции общепринятый.
В целях изучения преимуществ разработанного
метода реконструкции подвздошных артерий прове
ден сравнительный анализ продолжительности опе
рации, тяжести интраоперационной кровопотери,
особенностей ведения послеоперационного перио
да, времени начала энтерального питания, самостоя
тельного передвижения, длины операционной раны
передней брюшной стенки, продолжительности ле
чения больного в стационаре, себестоимости лече
ния. Также проанализированы частота послеопера
ционных осложнений, летальность и непосредствен
ный эффект операции. Положительным непосредст
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венным эффектом считали устранение критической
ишемии и сохранение НК.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

В контрольной группе продолжительность опера
тивного вмешательства от 122 до 238 мин, в среднем
(176 ± 12) мин; объем кровопотери от 200 до 600 мл,
в среднем (344 ± 13) мл; время начала самостоятель
ного передвижения от 17 до 48 ч, в среднем (24,98 ±
11) ч; время начала энтерального питания (прием
жидкости) — от 6 до 120 ч, в среднем (10,94 ± 2,2) ч,
твердой пищи — от 24 до 72 ч, в среднем (31,12 ± 4,8)
ч. После стандартной реконструкции суммарная се
бестоимость лечения составила 365 грн. Продолжи
тельность лечения больного в стационаре от 8 до 38
дней, в среднем 14,34 дня. Длина раны передней
брюшной стенки от 22 до 28 см, в среднем (24,84 ±
5,3) см. У 2 (13,33%) больных возникли осложнения,
связанные с применением открытого забрюшинного
доступа — диастаз краев операционной раны без
признаков нагноения и лимфорея.
В основной группе продолжительность оператив
ного вмешательства от 190 до 223 мин, в среднем (207
± 14,5) мин; объем кровопотери от 250 до 550 мл, в
среднем (240 ± 15,7) мл; время начала самостоятель
ного передвижения от 6 до 30 ч, в среднем (12,88 ±
3,5) ч, время начала энтерального питания (прием
жидкой пищи) от 5 до 20 ч, в среднем 7,84 ч, твердой
пищи — от 10 до 24 ч, в среднем 15,6 ч. Продолжи
тельность лечения в стационаре от 5 до 10 дней, в
среднем (7,5 ± 1,7) дня. Суммарная себестоимость ле
чения составила 120 грн. Длина раны передней
брюшной стенки от 5 до 10 см, в среднем (6,4 ± 1,4)
см.
Местных осложнений в раннем послеоперацион
ном периоде, связанных с формированием доступа
на передней брюшной стенке, не было.
Как свидетельствуют приведенные данные, у па
циентов обеих групп выявлены различия анализиру
емых показателей. Так, средняя продолжительность
выполнения операции больше в основной группе,
что связано с начальным этапом внедрения техноло
гии вмешательства. Основные трудности, способст
вовавшие значительному увеличению продолжитель
ности выполнения операции, следующие. Особой
тщательности требовала мобилизация брюшины в
области влагалища прямой мышцы живота, при нео
сторожной диссекции возможен разрыв брюшины. В
основной группе разрыв брюшины в местах ее сра
щения с влагалищем прямой мышцы живота отмечен
у 2 больных. На дефект наложены узловые швы шел
ковыми нитями. Вторым моментом, затрудняющим
выполнение операции, является диссекция под
вздошных артерий. Узкий и длинный операционный
канал, особенно у пациентов при избыточной массе

тела, затруднял манипуляции на подвздошных арте
риях. Неблагоприятным фактором был также тром
боз НПА, что всегда обусловливало воспалительную
реакцию адвентиции стенки сосуда. При этом проис
ходило сращение подвздошных вен и артерий, что
затрудняло мобилизацию сосудов. Неосторожное вы
полнение этого этапа реконструкции чревато ятро
генным повреждением подвздошных вен. Еще одним
фактором, увеличивающим длительность операции,
была необходимость формирования проксимально
го анастомоза в условиях длинной и узкой операци
онной раны, значительно ограниченного операци
онного поля. Наиболее удобным, на наш взгляд, было
использование лапароскопических иглодержателя и
иглоприемника, имеющих длинные узкие рукоятки.
Однако для манипулирования ими требуется специ
альный навык.
Интраоперационная кровопотеря была несколько
больше в контрольной группе, что обусловлено боль
шим открытым доступом, для формирования которо
го требуется рассечение большого массива мышц пе
редней брюшной стенки.
Показатели качества жизни в раннем послеопера
ционном периоде (время начала самостоятельного
передвижения, начала приема твердой и жидкой пи
щи) были лучше в основной группе. Меньшая опера
ционная травма и меньшая выраженность болевого
синдрома — факторы, способствовавшие более ран
ней активизации пациента и раннему началу энте
рального питания, а также меньшей продолжитель
ности стационарного лечения.
Миниинвазивность разработанного метода поз
волила уменьшить продолжительность антибактери
альной, противовоспалительной и инфузионной те
рапии, а также применения аналгетиков. Следствием
этого было снижение себестоимости лечения более
чем в 2 раза.
Интраоперационных осложнений не было в обе
их группах, все пациенты живы. Частота осложнений
в раннем послеоперационном периоде у пациентов
контрольной группы составила 13,33%. Осложнения
связаны с формированием большого забрюшинного
доступа (длина раны передней брюшной стенки в 4
раза меньше у пациентов основной группы). В 2 на
блюдениях при ревизии выявлен кальциноз ОПА, что
потребовало формирования проксимального анасто
моза с брюшной частью аорты. У обоих пациентов
осуществлена конверсия, операция выполнена с ис
пользованием открытого забрюшинного доступа. Ча
стота конверсии составила 16,6%. Эти пациенты пе
реведены в контрольную группу. У 10 больных опера
ции выполнены с использованием минидоступа.
Положительный непосредственный результат ре
конструкции отмечен у всех пациентов основной и
контрольной групп.
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Полученные результаты сопоставимы с таковыми
по данным мировой литературы в отношении мини
инвазивной реконструкции сосудов АПС. Так, при
анализе результатов операций лапароскопической
аортобедренной реконструкции, осуществленной у
52 больных, положительный непосредственный ре
зультат достигнут в 96% наблюдений, частота ослож
нений в раннем послеоперационном периоде соста
вила 8%, все пациенты живы, частота конверсии в от
крытое вмешательство составила 10%, продолжитель
ность пережатия брюшной части аорты составила в
среднем 69 мин, операции — 259 мин [7]. Наиболь
ший опыт выполнения реконструкции сосудов АПС с
использованием минидоступов с помощью системы
"мини—ассистент" представлен Б. Ф. Фадиным [8].
Проанализировав результаты выполнения операций
у 115 больных, автор отметил, что длительность опе
рации составила в среднем (200 ± 10) мин — при при
менении минидоступа, 219 мин — стандартного до
ступа; продолжительность пережатия брюшной части
аорты — соответственно (22,9 ± 1,7) и (23,7 ± 1,2) мин;
частота послеоперационных осложнений — 4,3 и
6,8%; длительность лечения в стационаре — (12,9 ±
0,9) и (15,7 ± 1) день; положительный непосредствен
ный результат достигнут в 93 и 92% наблюдений. От
крытая реконструкция сосудов АПС характеризуется
сравнительно большей частотой осложнений (до
21%), летальностью (3,3%), непосредственные поло
жительные результаты достигнуты в 90 — 100% на
блюдений, отдаленные (в сроки до 5 лет) — в 80 —
90% [9, 10].
Анализируя полученные данные, можно сделать
вывод, что реконструкция подвздошных артерий с
использованием минидоступа, не уступая открытому
вмешательству по непосредственным результатам,
обладает рядом существенных преимуществ — умень
шение интраоперационной кровопотери и частоты

29

послеоперационных осложнений, улучшение качест
ва жизни в раннем периоде после операции, меньшая
длительность лечения больного в стационаре и его
себестоимость, а также лучший косметический эф
фект.
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АКТИВНА РАДИКАЛЬНА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ГОСТРОМУ
ВАРИКОТРОМБОФЛЕБІТІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
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АCTIVE RADICAL SURGICAL TACTICS IN AN ACUTE
VARICOTHROMBOPHLEBITIS OF THE LOWER EXTREMITIES
V. V. Selishchev, E. Yu. Gardubey, V. О. Sviridov, М. F. Vatsuro

РЕФЕРАТ
Óçàãàëüíåíèé äîñâ³ä õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ 170 ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó ãîñòðîãî âàðèêîòðîìáîôëåá³òó ï³äøê³ðíèõ âåí (ÂÒÏÂ) íèæí³õ
ê³íö³âîê (ÍÊ). Äîâåäåíî åôåêòèâí³ñòü òà áåçïå÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ
ðàííüî¿ àêòèâíî¿ ðàäèêàëüíî¿ õ³ðóðã³÷íî¿ òàêòèêè ç ìåòîþ ÿê
ïðîô³ëàêòèêè òðîìáîåìáîë³¿ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿ (ÒÅËÀ), òàê ³ ðàäèêàëüíîãî ë³êóâàííÿ âàðèêîçíî¿ õâîðîáè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãîñòðèé âàðèêîòðîìáîôëåá³ò íèæí³õ ê³íö³âîê;
õ³ðóðã³÷íå ë³êóâàííÿ; àêòèâíà ðàäèêàëüíà õ³ðóðã³÷íà òàêòèêà.

SUMMARY
The experience of surgical treatment of 170 patients for an acute varicothrombophlebitis of the lower extremities subcutaneous veins was
summarized. There was proved the efficacy and safety of application of
an acute radical surgical tactics for prophylaxis of the pulmonary
artery thromboembolism and for radical treatment of varicose disease
as well.
Key words: acute varicothrombophlebitis of the lower extremities; surgical treatment; active radical surgical tactics.

Г

острий варикотромбофлебіт підшкірних вен
(ВТПВ) нижніх кінцівок (НК) є одним з основних ус
кладнень варикозної хвороби, у 10 — 25% пацієнтів
він спричиняє тромбоз глибоких вен, у 10% — ТЕЛА [1,
2]. Проте, незважаючи на значне поширення гостро
го ВТПВ НК, деякі питання його діагностики та ліку
вання не вирішені. Так, деякі автори дотримуються
активної хірургічної тактики, інші — відстроченого
оперативного лікування, а деякі — навіть консерва
тивного [3, 4].
Мета роботи: на підставі аналізу власного досвіду
показати ефективність та безпечність ранньої актив
ної радикальної хірургічної тактики лікування хво
рих з приводу гострого ВТПВ НК з метою як профі
лактики ТЕЛА, так і радикального усунення варикоз
ної хвороби.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В період 2007 — 2008 рр. у відділенні судинної
хірургії проведене хірургічне лікування 170 пацієнтів
з ВТПВ НК. Пацієнти розподілені за віком, статтю,
тривалістю захворювання, рівнем тромбозу, ло
калізацією в басейні малої (МПВ) чи великої (ВПВ)
підшкірної вени ноги та методом оперативного втру
чання. Так, висхідний тромбофлебіт діагностований у
95 (55,9%) хворих. Вік пацієнтів від 20 до 86 років.
Жінок було 127 (74,7%), чоловіків — 43 (25,3%). На
правій кінцівці процес локалізувався у 86 (50,6%), на
лівій — у 84 (49,4%) пацієнтів. Залежно від рівня про
ксимального розташування тромбозу хворі роз
поділені наступним чином: тромбоз верхньої трети
ни стегна — у 39 (29,9%), середньої третини — у 46
(27%), нижньої третини — у 35 (20,6%), гомілки — у 50
(29,4%). В басейні ВПВ ноги процес був локалізова
ний у 163 (95,9%) хворих, МПВ — у 4 (2,4%), одночас
но в двох басейнах — у 3 (1,8%). Період від моменту
захворювання до госпіталізації становив від 1 до 25
діб, у середньому — (4,5 ± 1,4) доби. Переведені з
інших хірургічних стаціонарів міста та області 13
(7,6%) пацієнтів, у них ВТПВ НК виник після виконан
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ня планових оперативних втручань. У 7 (4,1%)
пацієнтів діагностований тромбоз сафенофемораль
ного співустя (СФС), у 10 (5,9%) — тромбоз поширю
вався з флотуючою верхівкою тромба за СФС в за
гальну стегнову вену. Загальна тривалість існування
варикозної хвороби від 1 до 50 років, у середньому —
(17,1 ± 1,8) року. Клінічні симптоми тромбоемболії
малих гілок легеневої артерії спостерігали у 3 (1,8%)
хворих під час госпіталізації. Всім хворим проведене
загальноклінічне обстеження та дуплексне скануван
ня.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Встановлення діагнозу ВТПВ НК було абсолютним
показанням до виконання оперативного втручання з
метою попередження ТЕЛА та повного оздоровлення
пацієнта. На основі аналізу даних інтраопераційної
ревізії та дуплексного сканування встановлено, що
проксимальна межа тромбу перебуває у середньому
на 8 — 12 см вище, ніж за даними первинного
клінічного огляду. Операцію виконували в день
госпіталізації у 143 (84,1%) пацієнтів, на другу добу —
у 27 (15,9%). Намагалися дотримувати радикальної
тактики лікування з приводу ВТПВ НК. Першочерго
вим завданням було попередження поширення тром
ботичного процесу на глибокі вени НК та можливої
ТЕЛА, наступним етапом — усували варикозну хворо
бу з повним оздоровленням пацієнтів, оскільки
більшість з них були молодого працездатного віку.
Венектомія здійснена у 115 (67,6%) пацієнтів, класич
на кросектомія — у 54 (31,8%), в 1 (0,59%) пацієнта
здійснено тромбектомію з задньої великогомілкової
вени та перев'язування тромбованої пронизної вени
Коккета.
Для попередження ТЕЛА в басейні ВПВ ноги та усу
нення сафенофеморального рефлюксу як причини
варикозної хвороби доступом за Черв'яковим виділя
ли СФС, а за його тромбозу — і ділянку загальної стег
нової вени довжиною до 2 см. Після цього виконува
ли поздовжню венотомію на протязі 1,5 — 2 см ВПВ і
на висоті проби Вальсави — тромбектомію з устя до
отримання адекватного ретроградного кровотоку. В 4
спостереженнях для тромбектомії використаний ка
тетер Фогарті, після чого виконували типову кросек
томію. У хворих з ВТПВ НК в басейні МПВ з викорис
танням косо—поперечного доступу в підколінній
ямці виділяли сафено—підколінне устя, перев'язували
стовбур МПВ; у 3 хворих — виконали тромбектомію з
сафено—підколінного устя. Після цього видаляли па
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тологічно—змінений стовбур ВПВ з використанням
венекстрактора. Також через окремі розрізи за Нара
том видаляли варикозно—змінені гілки. За наявності
вираженого перивазального інфільтрату шкіри над
тромбованою веною виконували точковий мінідо
ступ з подальшим "зціджуванням" тромботичних мас.
Всім хворим після операції призначали нестероїдні
протизапальні препарати (диклофенак, вольтарен) та
антибіотик (ципрофлоксацин в дозі 0,5 г двічі на до
бу) до 5 діб. При поширенні тромбозу на загальну
стегнову вену проводили стандартну антикоагулянт
ну терапію. Як аналгетик використовували анальгін
чи кетанов. Всім хворим протягом 4 тиж після опе
рації здійснювали еластичну компресію оперованої
НК.
Тривалість лікування хворих у стаціонарі станови
ла у середньому (10 ± 1,2) дня. Виникнення ТЕЛА не
спостерігали. Всі пацієнти живі. Ускладнення (розхо
дження швів, діастаз країв операційної рани, гемато
ми у пахвинній ділянці) виникли у 5 (2,9%) хворих.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Основним методом діагностики гострого ВТПВ
НК має бути дуплексне сканування, оскільки воно за
безпечує чітку й точну локалізацію тромбу.
2. Рання активна радикальна хірургічна тактика у
хворих з приводу гострого ВТПВ НК, спрямована як
на попередження ТЕЛА, так і усунення варикозної
хвороби, безпечна та ефективна, дозволяє досягти за
довільного косметичного й лікувального ефекту.
3. Наявність обмеженої перивазальної запальної
реакції шкіри не є протипоказанням до виконання
радикальної операції у невідкладному порядку.
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ СПЛЕНЕКТОМІЇ,
ВИКОНАНОЇ З ПРИВОДУ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ТРАВМИ ОРГАНА
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PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF COMPLICATED SPLENECTOMY,
PERFORMED FOR VARIOUS DISEASES AND TRAUMA OF THE ORGAN
P. F. Demydyuk, P. М. Perekhrestenko, P. V. Yushchenko, О. I. Sopko, О. P. Demydyuk, V. V. Tomilin, О. V. Assa

РЕФЕРАТ
Íàâåäåíèé àíàë³òè÷íèé îãëÿä äàíèõ ë³òåðàòóðè ³ âëàñí³ ñïîñòåðåæåííÿ ùîäî íàñë³äê³â ñïëåíåêòîì³¿ (ÑÅ), çä³éñíåíî¿ çà ð³çíèìè ïîêàçàííÿìè. ÑÅ âèêîíàíà ó 2059 ïàö³ºíò³â, ó òîìó ÷èñë³ ó 1656 — ç
çàõâîðþâàííÿìè ñèñòåìè êðîâ³. Ï³ñëÿ ÑÅ ìîæëèâå âèíèêíåííÿ
ñïåöèô³÷íèõ (âòðàòà ôóíêö³é ñåëåç³íêè) òà ³íøèõ òÿæêèõ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü, âèðàæåí³ñòü ÿêèõ çàëåæèòü â³ä òÿæêîñò³ îñíîâíîãî çàõâîðþâàííÿ ³ òðàâìàòè÷íîñò³ îïåðàö³¿. Äèíàì³÷íå îáñòåæåííÿ õâîðèõ ç âèêîðèñòàííÿì êë³í³÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ìåòîä³â
äî ³ ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ïðîô³ëàêòèêà ³ ñâîº÷àñíå ë³êóâàííÿ ïðîÿâ³â ³ìóíîäåô³öèòíîãî ñòàíó (çàãàëüíî-ñåïòè÷íèõ çàõâîðþâàíü), êîàãóëîïàò³¿, ãåìîäèíàì³÷íèõ ðîçëàä³â, àíåì³¿, ãîñòðî¿ íåäîñòàòíîñò³ íàäíèðêîâèõ çàëîç (ÃÍÍÇ), à òàêîæ ìàëîòðàâìàòè÷íà òåõí³êà îïåðàö³¿
çàáåçïå÷óþòü çíà÷íå çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñïëåíåêòîì³ÿ; óñêëàäíåííÿ; ³ìóíîäåô³öèòíèé ñòàí;
êîàãóëîïàò³ÿ; àíåì³ÿ; ïðîô³ëàêòèêà é ë³êóâàííÿ.

SUMMARY
Analytic digest of the literature data and observations of their own
were adduced, concerning the results of splenectomy (CE), performed
for various indications. SE was performed in 2059 patients, including
1656 — suffering the blood system diseases. After SE performance
the occurrence of speciphic (the splenic fuction loss) and other severe
postoperative complications is possible, severity of which depends on
the main disease severity and the operation traumaticity. The conduction of dynamic preoperative and postoperative examination of
patients, using clinical and laboratory methods, prophylaxis and timely treatment of the immunodeficiency signs (general septic diseases),
coagulopathy, hemodynamic disorders, anemia, an acute suprarenal
gland insufficiency, and miniinvasive operative technique application
secure the significant lowering of postoperative complications rate.
Key words: splenectomy; complications; immunodeficiency; coagulopathy; ànemia; prophylaxis and treatment.

С

елезінка виконує багато різноманітних функ
цій. Проте, дослідники вважають, що всі її важливі
функції можуть бути заміщені іншими органами ре
тикулоендотеліальної системи. Це дійсно відбу
вається після СЕ, але не повністю і не одразу після
операції, особливо у дітей, у яких селезінка є основ
ним органом лімфоїдної системи. Повнота заміщен
ня функції селезінки залежить також від захворюван
ня, яке спричинило необхідність її видалення, та про
ведення медикаментозної терапії. Тому СЕ є непро
стим хірургічним втручанням, воно супроводжується
ризиком виникнення специфічних та інших небез
печних ускладнень, особливо у пацієнтів при захво
рюваннях системи крові [1, 2].
СЕ виконують за різними показаннями. За останні
роки нами здійснено операцію з видалення селезінки
у 2059 хворих. З приводу травматичного та ятроген
ного пошкодження, різних видів непухлинного ура
ження селезінки (гемангіома, кіста, абсцес тощо) опе
ровані 144 хворих. Як ефективний метод лікування
або етап в терапії захворювань системи крові (імун
ної тромбоцитопенії, мікросфероцитарної гемолі
тичної анемії — МСГА, набутої гемолітичної анемії,
апластичної анемії та ін.) СЕ виконана у 1473 хворих;
як симптоматичне лікування при деяких гемато
логічних та онкологічних захворюваннях (гіпер
спленізм, спленомегалія, інфаркт, розрив селезінки
тощо) — у 127, при саркомі селезінки — у 12. Крім то
го, при синдромі портальної гіпертензії (як ком
плексна операція) та накладенні спленоренального
судинного анастомозу СЕ здійснена у 265 пацієнтів.
За нашими даними та даними літератури, в 60 —
70—ті роки минулого сторіччя частота ускладнень
після виконання СЕ досягала 35%. Насамперед, це бу
ли інфекційно—септичні ускладнення (пневмонія,
плеврит, піддіафрагмальний абсцес, панкреатит, на
гноєння рани та ін.), кровотеча, флеботромбоз, гемо
динамічні розлади, ГННЗ та ін. [1 — 7].
Причиною більшості ускладнень СЕ є імунодефі
цитний стан як наслідок втрати захисної імунної
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функції селезінки. Крім того, зникає функція се
лезінки за механічного видалення з кровообігу анти
генів, бактерій, плазмодіїв та інших сторонніх тіл з
ознаками чужорідної генетичної інформації. Ще
частіше імунодефіцитний стан виникає у пацієнтів з
захворюваннями системи крові, яким проводили гор
мональну цитостатичну та імуносупресивну терапію
[1, 7, 8]. У пацієнтів з захворюваннями системи крові,
особливо у дітей, інфекційні ускладнення з появою
сепсису та ДВЗ—синдрому виявляли не тільки в ран
ньому післяопераційному періоді, а й через декілька
років [2, 5, 9].
Для профілактики післяопераційних інфекційних
ускладнень у хворих, яким показане виконання СЕ,
необхідно виявити та усунути гострі та хронічні за
пальні процеси. Після операції призначають ан
тибіотики широкого спектра дії, за показаннями —
імунокоректори, особливо протягом тривалого часу у
дітей та у пацієнтів з захворюваннями системи крові.
Важливе значення має інтенсивна оксигенація ор
ганізму під час виконання та після операції, рання
фізична активність пацієнта.
За умови впровадження такої профілактичної те
рапії ми не виявили достовірного збільшення часто
ти запально—інфекційних ускладнень після СЕ у
порівнянні з такою після виконання інших операцій
на органах черевної порожнини. За даними дослід
ження імунного статусу у хворих протягом 1 — 6
років після операції, крім проявів імунодефіцитного
стану, відзначали поступову компенсаторно—присто
совну активацію імунітету, факторів природної рези
стентності, до якої належать природні кілери, та
підвищення фагоцитарної активності нейтрофільних
гранулоцитів [10]. Після виписування з стаціонару
пацієнтам з рецидивами інфекційно—септичних за
хворювань рекомендують протягом тривалого часу
проводити профілактичні й терапевтичні заходи, в
тому числі вакцинацію та ревакцинацію з викорис
танням пневмококової та інших вакцин, а також за
стосовувати імунокоректори на тлі контролю імунно
го статусу організму [2, 5] .
Іншою важливою функцією селезінки, яка втра
чається після СЕ, є її вплив на гемоцитопоез та участь
у складному процесі зсідання крові. В нормі селезінка
регулює кількість клітин в кровоносному руслі, вилу
чає старі та пошкоджені клітини крові, продукти де
градації фібриногену—фібрину та фібринолізу, які
неадекватно впливають на гемостаз; впливає на
функціональну активність печінки щодо утворення
білків — факторів зсідання крові. Крім того, після СЕ
часто виникає виражений гіпертромбоцитоз. Тому
після СЕ різні гемостатичні ускладнення виникають
частіше, ніж після інших оперативних втручань [2, 5,
11, 12]. Особливо часто такі ускладнення виявляють у
пацієнтів з захворюваннями системи крові, у яких
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протягом тривалого часу існують зрушення зсідання
крові. Так, навіть у хворих на апластичну анемію та
імунну тромбоцитопенію на тлі геморагії виявляли
компенсаторне підвищення активності деяких показ
ників гемостазу [13 — 15]. Треба мати на увазі також
виникнення гіперкоагуляції під час виконання опера
тивного втручання як захисну реакцію організму на
травму. Все це утруднює профілактичне застосування
гемостатичних препаратів, особливо свіжозамороже
ної плазми (СЗП) під час здійснення та після СЕ у хво
рих за підвищеної кровоточивості.
Для адекватного застосування гемостатичних пре
паратів до і після СЕ необхідне динамічне досліджен
ня коагулограми. Крім основних показників, визна
чали адгезивну та агрегаційну здатність тромбоцитів,
толерантність плазми до гепарину, вміст протеїнів С
та S, спонтанний фібриноліз крові, лізис еуглобулінів
плазми та ін.
Найбільшу частоту гемостатичних ускладнень
відзначали у попередні роки (13,8%), в тому числі ге
морагії — 3,2%, флеботромбозу — 10,6%. Значна кро
воточивість після СЕ встановлена у 79 хворих. Причи
ною цих ускладнень були порушення судинно—тром
боцитарної ланки гемостазу, коагулологічні розлади,
поява спонтанного фібринолізу. Особливо значною
кровотеча була при недостатньому забезпеченні
хірургічного гемостазу (периспленіт, пошкодження
суміжних органів, особливо хвоста підшлункової за
лози та ін.). В попередні роки у 8 хворих з 27 довелось
виконувати релапаротомію, у 2 хворих за даними па
тологоанатомічного дослідження встановлені крово
виливи в надниркових залозах. Для профілактики та
лікування геморагічних ускладнень, крім здійснення
ретельного хірургічного гемостазу, призначають від
повідні препарати: дицинон, діосмін, аскорутин,
тромбоконцентрат (при імунній тромбоцитопенії
тільки за загрозливих для життя ситуацій), фібацель,
СЗП. За показаннями застосовують великі дози кор
тикостероїдів, десмопресин, антифібринолітичні
препарати (амінокапронову кислоту та її похідні), а
також місцеві гемостатики.
У 78% хворих за даними лабораторних досліджень
вже у перші 1 — 6 діб після СЕ відзначали гіперкоагу
ляцію. У більшості хворих збільшувалася кількість
тромбоцитів (часто значний гіпертромбоцитоз),
підвищувалася їх функціональна активність, нор
малізувалася судинна ланка гемостазу, знижувалася
фібринолітична й антикоагуляційна активність плаз
ми, підвищувалася активність факторів, що активують
фактор Х, збільшувався вміст фібриногену. Клінічні
ознаки гіперкоагуляції: флеботромбоз периферійних
вен, системи ворітної вени, тромбоемболія виявлені
на 7 — 14—ту добу після СЕ у 198 хворих.
Для профілактики таких ускладнень диференційо
вано, під контролем лабораторних досліджень, з пер
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шої доби після операції призначали дезагреганти (ку
рантил, пентоксифілін, плавікс) або антикоагулянти
(гепарин чи його низькомолекулярні фракції). Хво
рим за високого ризику виникнення флеботромбозу
з метою профілактики антикоагулянти починали
вводити за 2 — 3 год до операції і продовжували через
12 год 1 раз на добу до 8 — 10—ї доби після СЕ. При
появі тромботичних ускладнень призначали непрямі
антикоагулянти протягом 2 — 3 тиж.
Для профілактики та лікування гемостатичних ус
кладнень важливе значення має адекватна інфузійна
терапія для усунення гіповолемії, реологічних та
мікроциркуляторних розладів, які виникають після
СЕ, особливо за наявності травми або захворювань
системи крові. В останні роки для лікування таких ус
кладнень, поряд з обмеженим застосуванням компо
нентів донорської крові, призначають препарати ос
мотичної дії (реосорбілакт, ксилат), які, крім стабіль
ної волемічної дії, покращання реологічних власти
востей крові, відновлюють мікроциркуляцію, змен
шують в'язкість крові, справляють сприятливий вплив
на судинно—тромбоцитарний гемостаз [13, 16, 17].
Впровадження розробленого комплексу профілак
тичних заходів сприяло зменшенню частоти тромбо
тичних ускладнень до 2,1% [6, 18].
Одним з загрозливих ускладнень після СЕ у паці
єнтів з захворюваннями системи крові, які протягом
тривалого часу застосовували стероїдні гормони, є
ГННЗ. Якщо не продовжувати або не відновити гор
мональну терапію під час оперативного втручання, як
реакція на операційну травму виникає це ускладнен
ня. ГННЗ проявляється серцево—судинними розлада
ми (виражена гіпотензія, слабий пульс), гастроінтес
тинальним та неврологічним синдромами і може ма
ти летальний кінець. Для лікування ГННЗ у невідклад
ному порядку вводять гідрокортизон або преднізолон
(швидкодіючі препарати з глюко— та мінералокорти
коїдною ефективністю). Гідрокортизон вводять
внутрішньовенно повільно — 100 мг в 100 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду через 2 — 4 — 6
або 8 год у 1—шу добу, зменшуючи дозу на 1/3 у на
ступні 2 — 3 доби. Дозу регулюють залежно від показ
ників артеріального тиску та діурезу. Преднізолон
вводять в адекватних дозах. Для регідратації орга
нізму та корекції балансу електролітів проводять ін
фузію глюкози та ізотонічного розчину натрію хло
риду по 500 мл за годину до 3 — 4 л у 1—шу добу. Крім
того, проводять відповідні дослідження та симптома
тичну терапію [19]. Для профілактики ГННЗ не
обхідно з'ясувати, чи не застосовував хворий гормо
нальні препарати. Якщо так, під час та після операції
призначають ці препарати у дозах, що перевищують
попередні у 2 — 3 рази.
Для зменшення частоти ускладнень після СЕ не
обхідно максимально зменшити травматичність опе

ративного втручання. Найменш травматичним досту
пом є серединна лапаротомія, за якої під дією релак
сантів створюються оптимальні умови для видалення
селезінки і, при необхідності, виконання інших
маніпуляцій. Травматичність операції зменшується
також при виконанні лапароскопічної СЕ [20]. Проте,
наявність периспленіту, спленомегалії, труднощі під
час здійснення гемостазу технічно ускладнюють ви
конання такої операції. В клініці лапароскопічна СЕ
виконана у 9 хворих з приводу імунної тромбоцито
пенії.
Альтернативою видалення селезінки є метод ендо
васкулярної оклюзії у дітей, хворих на МСГА [21]. При
цьому зменшується ризик появи післяопераційних
ускладнень, проте, зберігається можливість виник
нення рецидиву захворювання.
Зменшенню частоти ускладнень СЕ сприяє вико
нання органозберігальної операцій: спленорафії, сег
ментарної резекції з тампонадою пасмом великого
сальника, аутотрансплантація фрагментів селезінки у
великий сальник. Таке втручання особливо показане
за травматичного розриву селезінки та в ситуаціях,
коли строма селезінки незмінена і не є вогнищем ау
тоімунної агресії. Нами такі операції виконані у 52
хворих. Як свідчать результати досліджень [22, 23],
імунна функція селезінки після таких операцій у
більшості хворих відновлюється частково та поступо
во у пізньому післяопераційному періоді. Тому
профілактика інфекційних ускладнень і після таких
операцій обов'язкова.
Виражений периспленіт нерідко утруднює вико
нання СЕ та збільшує частоту тяжких ускладнень. Для
зменшення вираженості або усунення гіперспленізму,
гемолізу еритроцитів та інших видів спленопатії, пор
тальної гіпертензії раціонально перев'язувати се
лезінкову артерію в проекції серединної лінії над
підшлунковою залозою. Ми виконали декілька таких
операцій з позитивними клінічними результатами.
У хворих, яким показане виконання СЕ, часто спо
стерігають тяжку анемію різної етіології. Анемія при
оперативній травмі погіршує оксигенацію крові,
спричиняє значні метаболічні розлади, підсилення
ендогенної інтоксикації плазми крові, негативний
вплив на результат операції, збільшення частоти ус
кладнень [4, 11]. Для зниження тяжкості анемії у наш
час значно обмежені показання до застосування до
норських еритроцитів у зв'язку з великою частотою
різних ускладнень. Крім відповідних лікарських за
собів, рекомендують застосовувати розчини гемо
глобіну, синтетичні еритроцити, рекомбінантний
еритропоетин, переносники кисню (перфторан та
ін.), а також антиоксиданти та ентеросорбенти [7, 16,
24]. Все ширше застосовують аутокров: аутогемотран
сфузію (в наших спостереженнях — у 30 хворих) та
реінфузію (у 4) під час СЕ. Проте, не завжди вдається
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усунути тяжку анемію перед виконанням невідклад
ної операції. Так, у 4 хворих на апластичну анемію з
значною панцитопенією та загрозою виникнення
крововиливів у життєво важливі органи успішно
здійснено СЕ за вмісту гемоглобіну 35 — 50 г/л. У та
ких хворих з вираженою хронічною анемією
сподівалися на компенсаторно—пристосовну ре
акцію організму на гіпоксію, гемостатичний по
тенціал крові з гіперфункцією кисневотранспортної
системи [13, 14], а також на використання малотрав
матичної техніки операції з заміщенням мінімальної
крововтрати та профілактикою гіповолемії.
Завдяки впровадженню заходів профілактики та
лікування ускладнень результати СЕ, виконаної в ос
танні десятиріччя, покращились: частота ускладнень
зменшилася до 2,7%, летальність — до 0,8%.
Певне значення має також застосування ендотра
хеального поверхневого наркозу з використанням
міорелаксантів короткої дії та достатньої оксигенації.
Таким чином, доопераційне та післяопераційне
динамічне обстеження з використанням клініко—ла
бораторних методів, профілактика та лікування за
пально—інфекційних захворювань, набутого імуно
дефіцитного стану, тяжких розладів гемостазу, гемо
динамічних порушень, ГННЗ, анемії, впровадження
методів зниження травматичності операції, застосу
вання лапароскопічної СЕ забезпечили значне зни
ження частоти ускладнень після СЕ, виконаної з при
воду різних захворювань і травми органа.
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ЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛЕГКИХ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В. Е. Севергин
Одесская областная клиническая больница

SIGNIFICANCE OF VIDEOTHORACOSCOPY IN DIAGNOSIS OF DISSEMINATED
PULMONARY PROCESSES OF OBSCURE ETIOLOGY
V. Е. Severgin

РЕФЕРАТ
Ïðåäñòàâëåí îïûò äèàãíîñòèêè äèññåìèíèðîâàííûõ ïðîöåññîâ â
ëåãêèõ (ÄÏË) íåÿñíîé ýòèîëîãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì âèäåîòîðàêîñêîïèè è âèäåîàññèñòèðîâàííûõ îïåðàöèé. Îïèñàíû ìåòîäû âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé (ÂÒÎ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ýíäîñòàïëåðîâ Endopath, àïïàðàòîâ ÓÎ—40, äàíà ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàçëè÷íûõ âèäîâ ÂÒÎ. Èñïîëüçîâàíèå ýíäîñòàïëåðîâ
Endopath ïîçâîëèëî ñîêðàòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ â ñòàöèîíàðå, èçáåæàòü áîëåâîãî ñèíäðîìà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Îòìå÷åíà ìàëàÿ òðàâìàòè÷íîñòü è âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ÂÒÎ ïðè âåðèôèêàöèè ýòèîëîãèè ÄÏË, óìåíüøåíèå
äëèòåëüíîñòè ïîñëåîïåðàöèîííîé ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèññåìèíèðîâàííûå ïðîöåññû â ëåãêèõ íåÿñíîé
ýòèîëîãèè; âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè.

SUMMARY
The experience of diagnosis of disseminated pulmonary processes
(DPP) of obscure etiology using videothoracoscopy (VTS) and video—
assisted operations is presented. The methods of VTS operations
using endostaplers Endopath and UO—40 apparatuses are depicted; a
comparative characteristic of various kinds of VTS is adduced.
Application of endostaplers Endopath had permitted to shorten the
patients stationary treatment duration and to omit postoperative pain
syndrome. Low invasiveness and high efficacy of VTS while doing the
DPP etiology verification and for the patients postoperative rehabilitation shortening were noted.
Êey words: disseminated pulmonary processes of unknown etiology;
videothoracoscopic operations.

И

спользование общепринятых методов диф
ференциальной диагностики ДПЛ неясной этиоло
гии, включая современную компьютерную томогра
фию, не всегда позволяет установить природу диссе
минации. Проведение диагностической торакотомии
с биопсией легкого не всегда возможно из—за тяжес
ти состояния пациентов. В последнее время для уста
новления природы ДПЛ широко применяют видеото
ракоскопию с биопсией легкого [1 — 5] с последую
щим морфологическим изучением легочной ткани.
Благодаря малой травматичности ВТО стали методом
выбора в диагностике ДПЛ [2 — 6]. Однако, несмотря
на высокую эффективность, они не получили широ
кого применения в практике, что и явилось поводом
для нашего сообщения.
В клинике ВТО по поводу ДПЛ неясной этиологии
выполнены у 65 больных в возрасте от 19 до 67 лет. У
всех больных использование общепринятых методов
диагностики, включающих спиральную томографию,
бронхофиброскопию с биопсией, не позволило
окончательно установить причину поражения ткани
легких. У 49 (75,4%) пациентов признаки дыхатель
ной недостаточности (ДН) отсутствовали, у 16 (24,6%)
— выявлена ДН в стадии декомпенсации. Сочетание
ДПЛ с плевральным выпотом отмечено у 34 (52,3%)
больных.
Все ВТО осуществлены под общим обезболивани
ем, в 75,4% наблюдений использован однолегочный
наркоз с выключением из дыхания оперируемого
легкого, у 24,6% — биопсию легкого выполняли с вен
тиляцией обоих легких, что обусловлено наличием
тяжелой ДН. Операции выполняли в положении па
циента лежа на непораженном боку. Обычно для би
опсии выбирали легкое, в котором установлено наи
большее поражение.
Для проведения видеоторакоскопической био
псии легкого использовали три метода. При первом
методе торакопорт диаметром 10 мм для видеокаме
ры вводили в шестом межреберье по лопаточной ли
бо задней подмышечной линии, второй торакопорт
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диаметром 5 мм для эндоскопических инструментов
— в пятом либо четвертом межреберьи. Третий тора
копорт вводили для проведения эндостаплера в зави
симости от зоны предполагаемой резекции. Исполь
зовали эндостаплеры Endopath диаметром 30 — 45
мм. Обычно для получения необходимого объема ма
териала при биопсии требовалась краевая резекция,
которую осуществляли с использованием 1 — 2 мага
зинов, резецированный участок легкого извлекали
через торакопорт.
Второй метод отличался тем, что выполняли ми
ниторакотомию (длина разреза 4 — 5 см), в плевраль
ную полость вводили аппарат УО—40 либо УС—30 и
резецировали патологически измененный участок
легкого, который затем удаляли через миниторако
томный доступ. Линию механического шва дополни
тельно укрепляли с помощью диатермокоагуляции.
Для зашивания и герметизации торакотомной раны
было достаточно сшивания мягких тканей.
Третий метод биопсии легкого предусматривал
выведение участка легкого, подлежащего биопсии,
наружу, через минидоступ и прошивание его сшива
ющим аппаратом над грудной стенкой. Все виды эн
доскопической биопсии легкого завершали дрениро
ванием плевральной полости с активной аспирацией
содержимого. Критериями удаления дренажей были
расправление легкого, отсутствие сброса воздуха и
экссудации.
Применение ВТО по поводу ДПЛ неясной этиоло
гии позволило осуществить морфологическую вери
фикацию природы заболевания в 92 — 100% наблю
дений [5, 6]. По результатам биопсии легкого диагноз
верифицирован у всех больных, что определило
дальнейшую лечебную тактику. Окончательная при
рода ДПЛ приведена в таблице.
Следует отметить, что частота несоответствия
предполагавшейся до ВТО природы ДПЛ и оконча
тельного диагноза значительно различалась. Так, при
злокачественном генезе диссеминированного про
цесса несоответствие определяли у 21 (32,3%) боль
ного, при туберкулезе — у 13 (20%), очаговом пневмо
склерозе и антракозе — у 8 (12,3%), карнифицирую
щей пневмонии — у 8 (12,3%), при других более ред
ко выявляемых процессах — у 15 (23%). После выпол
нения ВТО выписаны 64 пациента. Умер один боль
ной от прогрессирующей ДН на фоне ВИЧ—инфек
ции. Аналогичные показатели послеоперационной
летальности приводят и другие авторы. Продолжи
тельность лечения больных в стационаре после ВТО
составила в среднем 6,3 дня, что значительно меньше,
чем после применения общепринятых методов био
псии легких. Подобные результаты эндоскопических
вмешательств получены и другими авторами [1, 2, 4,
5]. Продолжительность дренирования плевральной
полости составила в среднем 2,5 сут.

Хотя некоторые хирурги [1] указывают, что прове
дение однолегочной вентиляции легких обязательно
при выполнении ВТО, у подобной тяжелой категории
пациентов это не всегда возможно. По нашим дан
ным, биопсию легкого удается выполнить и при вен
тиляции обоих легких, особенно при применении
видеоассистированных методов. Однако при ком
пенсированном состоянии больных методом выбора
является однолегочная вентиляция с выключением
из дыхания оперируемого легкого.
Наиболее существенным фактором, затрудняю
щим выполнение ВТО или делающим ее невозмож
ным, является массивный спаечный процесс. Оди
ночные сращения выявляют довольно часто, это не
препятствует выполнению эндоторакальных опера
ций. При наличии сопутствующего плеврита ВТО до
полняли эвакуацией жидкости и биопсией парие
тальной плевры. Методом выбора биопсии ткани лег
ких является их краевая резекция в зоне наиболее вы
раженных патологических изменений с использова
нием эндостаплеров типа Endopath 30 — 45. Приме
нение двух эндостаплеров, особенно с ретикулярной
головкой, позволяет выполнить биопсию любых уча
стков легкого. Наиболее удобно выполнение краевой
резекции язычковых сегментов либо средней доли
правого легкого. Благодаря хорошим гемоаэростати
ческим свойствам скобочный шов обычно не требует
дополнительного укрепления. Существенным пре
имуществом этого метода является малая травматич
ность, недостатком — высокая стоимость эндоскопи
ческих сшивающих аппаратов. В связи с этим очень
удобен метод видеоассистированной торакоскопии,
предложенный В. А. Порхановым и соавторами [2].
Небольшой (до 4 см) разрез позволяет осуществить
биопсию легкого с помощью существующих аппара
тов УО. Выполнение миниторакотомии позволяет вы
вести под контролем эндоскопии участок легкого и
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прошить его с помощью сшивающего аппарата, либо,
погрузив аппарат УО через минидоступ в плевраль
ную полость, осуществить краевую резекцию легкого
внутриплеврально. У 40 (61,5%) пациентов резекция
легкого выполнена с помощью аппаратов Endopath, у
25 (38,5%) — УО. Существенных различий ближайших
и отдаленных результатов не было.
Осложнения при выполнении ВТО редки, как пра
вило, их частота не превышает 5% [4, 5], они не угро
жают жизни пациента. Осложнения наблюдали у 4
(6,2%) больных, в том числе негерметичность легкого
— у 3, остаточную полость — у 1. Осложнения устра
нены с использованием консервативных средств.
ÂÛÂÎÄÛ

1. ВТО с биопсией легкого являюется малотравма
тичным и высокоэффективным методом верифика
ции этиологии ДПЛ.
2. Проведение эндоторакальной либо видеоассис
тированной резекции участка ткани легких позволя
ет получить достаточное количество материала для
морфологичской диагностики патологического про
цесса.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ПОВОДУ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАВМЫ ГРУДИ
В. В. Грубник, П. П. Шипулин, В. В. Байдан, В. И. Байдан, В. А. Мартынюк, О. Н. Козяр, А. А. Кирилюк
Одесская областная клиническая больница

THE PERFORMANCE OF VIDEOTHORACOSCOPIC OPERATIONS
FOR LATE COMPLICATIONS OF THORACIC TRAUMA
V. V. Grubnik, P. P. Shipulin, V. V. Baydan, V. I. Baydan, V. А. Маrtynyuk, О. N. Kozyar, А. А. Кirilyuk

РЕФЕРАТ
Ïðåäñòàâëåí îïûò âûïîëíåíèÿ âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé
(ÂÒÎ) ó 62 ïàöèåíòîâ ñ ïîçäíèìè îñëîæíåíèÿìè òðàâìû ãðóäè
(ÏÎÒÃ), âîçíèêøèìè ïîñëå ïðîíèêàþùèõ ðàíåíèé — ó 16, çàêðûòîé òðàâìû — ó 46. Õîðîøèé êëèíè÷åñêèé ýôôåêò äîñòèãíóò ó
98% ïîñòðàäàâøèõ. Âñå ïàöèåíòû æèâû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàâìà ãðóäè; ñâåðíóâøèéñÿ ãåìîòîðàêñ; ýìïèåìà ïëåâðû; ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé ïëåâðèò; âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè; òîðàêîñêîïèÿ.

SUMMARY
There was presented the experience of videothoracoscopic operations
performance in 62 patients, suffering late complications of thoracic
trauma, which had occurred after perforating woundings — in 16 and
the closed trauma — in 46. Good clinical effect was achieved in 98%
of injured persons. All the patients are alive.
Key words: thoracic trauma; clotted hemothorax; pleural empyema;
posttraumatic pleuritis; videothoracoscopic operations; thoracoscopy.

Н

аиболее частыми ПОТГ являются: свернув
шийся гемоторакс (СГ), эмпиема плевры, посттрав
матический плеврит, неполное расправление легкого
с формированием остаточной полости. Их несвое
временное и неправильное лечение обусловливает
стойкое снижение трудоспособности и инвалидиза
цию больных [1 — 7]. Современный уровень развития
видеоторакоскопии позволяет с успехом использо
вать этот метод в лечении ПОТГ [7].
Приводим собственный опыт выполнения ВТО
при лечении ПОТГ.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике ВТО по поводу ПОТГ осуществлены у 62
больных, в том числе 47 мужчин и 15 женщин, в воз
расте от 14 до 75 лет. Проникающее ранение груди
(ПРГ), нанесенное холодным оружием, отмечено у 16
пострадавших, закрытая осложненная травма груди
(ЗОТГ) — у 46. У 39 пациентов обнаружены переломы
ребер и грудины, у 17% из них — множественные. Ос
ложнения при политравме возникли у 7 больных. Все
пострадавшие госпитализированы в сроки позже чем
через 24 ч, 72% — позже чем через 72 ч от момента
травмы. Переведены из других лечебных учреждений
78% пациентов.
Характер осложнений травмы груди представлен
в табл. 1. СГ у 7 больных был малым, у 13 — средним,
у 9 — большим. Из пациентов госпитализированных
в сроки позже чем через 72 ч, у 14 — выявлена пост
травматическая эмпиема плевры, у 10 — остаточная
полость с нестойким аэрогемостазом, у 14 — пост
травматический плеврит. Сопутствующая анемия от
мечена у 22 пациентов, ушиб легкого и посттравмати
ческая пневмония — у 23, ушиб сердца — у 3, сепсис
— у 2. Всем больным проведено рентгенологическое
исследование, в последние годы некоторым из них —
спиральная компьютерная томография.
Наличие ПОТГ явилось показанием к выполне
нию ВТО. Абсолютным противопоказанием считали
СГ с предположением о разрыве аорты, травме тра
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хеи, бронхов и пищевода. У 51% пострадавших ВТО
выполнено под местной анестезией. Осуществляли
инфильтративную анестезию мест введения торако
портов и дополнительную анестезию зон воздейст
вия на грудную стенку после введения видеокамеры и
визуального контроля за методом подведения анесте
тиков. Обязательными условиями при осуществле
нии ВТО под местной анестезией являлись стабиль
ное состояние пациента, отсутствие нарушений гемо
динамики и дыхательной недостаточности. У 49% па
циентов ВТО выполняли под общим обезболиванием
с проведением однолегочной вентиляции. Все опера
ции осуществляли в положении пациента лежа на не
пораженном боку. Обычно для введения видеокаме
ры использовали торакопорт диаметром 10 мм, кото
рый вводили в шестом межреберье по задней подмы
шечной линии. В зависимости от объема внутригруд
ного повреждения дополнительно вводили один ли
бо два торакопорта, чтобы избежать эффекта "фехто
вания" инструментами в зоне эндоскопических ма
нипуляций.
Характер эндоскопических операций, выполнен
ных по поводу ПОТГ, представлен в табл. 2. Для эндо
скопического гемостаза сосудов грудной стенки и
разрывов легкого использовали контактную электро
коагуляцию с применением пуговчатого электрода
либо эндощипцов, а также бесконтактную АИГ—ла

зерную фотокоагуляцию инфракрасным излучением
(1,064 нм) мощностью 30 — 40 Вт. Лазерную фотоко
агуляцию осуществляли с помощью АИГ—лазера "Ра
дуга—1", излучение передавалось по кварцевому све
товоду диаметром 40 мкм. Для удобства осуществле
ния эндоторакальных манипуляций волокна разме
щали в оригинальном металлическом направителе.
При неуверенности в надежности гемостаза дополни
тельно осуществляли клиппирование либо прошива
ние сосудов. Глубокие раны и разрывы легкого коагу
лировали, а при наличии продолжающегося сброса
воздуха — дополнительно накладывали экстра— или
интракорпоральные эндоскопические швы. Репози
цию отломков ребер проводили под эндоскопичес
ким контролем с помощью изогнутого кровоостанав
ливающего зажима либо металлической трубки отсо
са.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Хороший клинический эффект достигнут у 98%
пострадавших. Умерли 2 больных, один — от массив
ной тромбоэмболии легочной артерии, один —
вследствие прогрессирования сепсиса. Хорошие ре
зультаты эндоскопического лечения ПОТГ отмечены
и другими исследователями [1 — 8], основными пока
заниями к выполнению ВТО, по их мнению, были СГ
и посттравматическая эмпиема плевры [3 — 6]. Обоб
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щение опыта использования ВТО по поводу ПОТГ
позволяет считать эти операции альтернативой от
крытым вмешательствам. Методом выбора при осу
ществлении ВТО по поводу ПОТГ считают однолегоч
ной наркоз с выключением из дыхания оперируемо
го легкого [1 — 6], однако опыт некоторых авторов [8]
свидетельствует о возможности применения местной
анестезии при лечении травмы груди. По нашему
мнению, к выбору метода анестезии при ВТО следует
подходить дифференцированно. При наличии СГ,
особенно с признаками его инфицирования, предпо
ложении о разрыве диафрагмы, дислокации отлом
ков ребер в плевральную полость с образованием ге
матомы грудной стенки и риском возникновения
кровотечения, вероятности конверсии в широкую то
ракотомию требуется применение общего обезболи
вания. Ограниченную остаточную полость, неболь
шой СГ, посттравматический плеврит могут быть с ус
пехом устранены при выполнении ВТО с использова
нием местного обезболивания, особенно при отно
сительно удовлетворительном состоянии пострадав
шего.
Основным типом вмешательства по поводу СГ бы
ло эндоскопическое разрушение и фрагментация сгу
стков крови с последующей их аспирацией, что осу
ществляли с помощью эндоскопических щипцов ли
бо тубуса отсоса. Такая тактика использована при на
личии раннего СГ без признаков нагноения и выпа
дения большого количества фибрина. При наличии
этих факторов ВТО дополняли эндоскопической де
кортикацией легкого с последующим его расправле
нием, эффективность подобного вмешательства от
мечают и другие хирурги [1, 4, 5].
В относительно ранние сроки фибрин и сгустки
крови довольно легко устраняются с поврежденного
легкого с помощью эндоскопических щипцов, мел
кие разрывы легкого подвергают коагуляции. Плев
ральную полость обязательно многократно промыва
ют растворами антисептиков и направленно дрени
руют двумя трубками большого диаметра.
При более поздней госпитализации больного (в
сроки, превышающие 3 нед) выполнение эндоскопи
ческой декортикации значительно затруднено, ее,
как правило, сочетают с частичной плеврэктомией. В
такой ситуации у 17% больных осуществляют конвер
сию в торакотомию [4]. В наших исследованиях кон
версия в открытую операцию потребовалась у одного
пациента, госпитализированного в сроки более 2 мес
после травмы.
Посттравматический плеврит, как правило, явля
ется следствием неудаленного гемоторакса [2] и мо
жет обусловить возникновение эмпиемы плевры, ог
раниченного фиброторакса. Обычно при выполне
нии ВТО в подобных ситуациях обнаруживают, по
мимо экссудата, мелкие сгустки крови и отложения
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фибрина. Обязательным условием выполнения ВТО
при этом является разобщение фибринозных перего
родок между грудной клеткой и легким и преобразо
вание мелких полостей в единую полость с направ
ленным ее дренированием.
Наличие остаточных полостей с ограниченным
пневмогемотораксом, как правило, является следст
вием ошибки при лечении травмы груди, в первую
очередь, неадекватного дренирования плевральной
полости. Осуществление ВТО в таких ситуациях поз
воляет достичь стойкого эндоскопического аэроге
мостаза, эвакуировать воздух и экссудат, расправить
легкое уже на операционном столе. Наличие СГ, оста
точных полостей, гематом легкого и грудной стенки
может сочетаться с повреждением париетальной пле
вры и легкого отломками ребер. В таких ситуациях во
время выполнения ВТО, помимо устранения внутри
плевральных повреждений, осуществляли репози
цию ребер под контролем торакоскопа с помощью
тубуса отсоса либо устройства оригинальной конст
рукции и кровоостанавливающих зажимов. Процеду
ру обязательно завершали коагуляцией грудной стен
ки в местах переломов и разрыва париетальной пле
вры.
После ВТО выписаны 97% больных, продолжи
тельность госпитализации составила в среднем 7
дней, причем, при посттравматической эмпиеме дли
тельность лечения составляла в среднем 7,4 дня, что
соответствует данным других авторов [8]. Продолжи
тельность дренирования при эмпиеме плевры в сред
нем 3 — 8 сут. Осложнения ВТО при ПОТГ редки и не
являются угрожающими [1, 3, 4, 6]. Нагноение раны
торакопортов возникло у 4 больных, осумкованый
плеврит — у 3. Все пациенты непосредственно после
выполнения ВТО живы.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Выполнение ВТО по поводу ПОТГ позволяет
объективно оценить объем и характер внутригрудно
го повреждения и устранить его последствия с приме
нением миниинвазивных способов .
2. ВТО следует выполнять как можно в ранние сро
ки ПОТГ.
3. Эндоскопическое удаление сгустков крови и де
кортикация легкого являются методом выбора в лече
нии посттравматического СГ и эмпиемы плевры при
ПОТГ.
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ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПЛЕВРЕКТОМІЇ
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PROPHYLAXIS OF PLEURECTOMY COMPLICATIONS
I. D. Duzhiy, I. Ya. Grehsko, V. V. Madyar

РЕФЕРАТ
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äàíèõ ë³òåðàòóðè òà âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü
àâòîðè ñòâåðäæóþòü, ùî ïëåâðåêòîì³ÿ — öå â³äíîâíî—
ðåêîíñòðóêòèâíå âòðó÷àííÿ. Ðàçîì ç òèì, ÷åðåç ñêëàäí³ñòü ³
òðàâìàòè÷í³ñòü âîíî íåð³äêî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè
³íòðàîïåðàö³éíèìè óñêëàäíåííÿìè, çîêðåìà, çàãðîçëèâèìè äëÿ
æèòòÿ — â 1,1% ñïîñòåðåæåíü ³ íåáåçïå÷íèìè äëÿ çäîðîâ'ÿ — ó
13,8%. Âèçíà÷åí³ øëÿõè ïîïåðåäæåííÿ ³ ïîäîëàííÿ ìîæëèâèõ
óñêëàäíåíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïëåâðåêòîì³ÿ; óñêëàäíåííÿ; ïîïåðåäæåííÿ.

SUMMARY
Basing on the literature and the observations of their own data analysis, the authors suggest, that pleurectomy constitutes a reconstructive—restoration operation. Nevertheless, this procedure, due to its
complexity and traumatism, not infrequently is complicated by various
intraoperative complications, in particular, the life threatening — in
1.1% observations and dangerous for health — in 13.8%. The methods of prevention and overcoming of possible complications are determined.
Êey words: pleurectomy; complications; prevention.

Б

ільшість патологічних процесів у плев
ральній порожнині супроводжуються накопиченням
випоту, який, залежно від патогенезу патологічного
процесу, може бути ексудатом чи трансудатом. Різни
ця між цими видами випоту полягає у дещо більшому
вмісті білка в ексудаті. Білок, в основному фібрино
ген, поступово осідаючи на листках плеври, спричи
няє утворення нашарувань, які локалізуються пере
важно на пристінковій плеврі, що супроводжується її
потовщенням і втратою еластичності [1]. Наслідком
цього є зменшення рухливості легені, діафрагми і
грудної клітки, що зумовлює погіршення присмокту
вальної дії грудної порожнини, підвищення тиску у
малому колі кровообігу, зменшення діастолічного на
повнення правих відділів серця, а у подальшому — і
лівих, що порушує функціонування механізму Фран
ка — Старлінга [2 — 4]. Формується серцева недо
статність. Таким чином, з огляду на те, що у малому
колі кровообігу створюються патоморфологічні та
патофізіологічні передумови для підвищення ар
теріального тиску, поступово формується "легеневе
серце" [5, 6].
До таких передумов належать плеврогенний пнев
москлероз та гіпоксичний спазм прекапілярної, капі
лярної і посткапілярної частин судинного русла ма
лого кола кровообігу.
Внаслідок зменшення рухливості діафрагми і ле
гені порушується обмін повітря у термінальних
відділах бронхіол, зменшується надходження кисню
до альвеол. Причина цього — стовпчик повітря в ае
родинамічних відділах бронхів не обмінюється з
зовнішнім середовищем, а відтак, не збагачуються
киснем і респіраторні відділи. Гіпоксемічний стан
респіраторного відділу спричиняє спазм капілярів в
альвеолярно—капілярному терміналі, наслідком чого
є виникнення альвеолярно—капілярного блоку обмі
ну кисню і вуглекислого газу між кров'ю та альвеоляр
ним повітрям, що супроводжується гіпоксемією і
гіперкапнією [4]. Це, у свою чергу, додатково посилює
спазм капілярів, який передається і на посткапілярну
частину, і на венули [4, 7]. З одного боку, такий па
тофізіологічний механізм, пришвидшуючи кровоток
у малому колі кровообігу, спрямований на компен
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сацію альвеолярної і гемічної гіпоксемії, з іншого,
створює опір для роботи правих відділів серця [7].
Хронічний плеврит нерідко ускладнюється на
гноєнням, що зумовлює інтоксикацію, амілоїдоз та
можливе формування нориці [5].
Наявність зазначених патофізіологічних механіз
мів, що супроводжується утворенням плеврального
випоту, є прямим показанням до виконання віднов
но—реконструктивного оперативного втручання —
плевректомії [5, 7, 8].
Проте, операції такого типу виконують обмежено,
про що свідчать лише поодинокі публікації на цю те
му [5, 8].
Однією з причин стриманого ставлення хірургів
та фтизіопульмонологів до їх виконання, з одного бо
ку, є значна травматичність операції, технічні склад
нощі під час її виконання, з іншого, значна частота
інтра— та післяопераційних ускладнень, на що свого
часу наголошували ті, хто стояв у витоків цього
хірургічного напрямку [1, 2, 6]. Проте, з тих пір хірур
гія одержала потужну анестезіологічну підтримку. От
же, можливості для більш широкого впровадження та
кого реконструктивного втручання значно збільши
лися [7].
Мета роботи: на підставі узагальнення власного
досвіду познайомити широке коло читачів з можли
вими ускладненнями, що виникають під час виконан
ня плевректомії, визначити шляхи їх уникнення.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проаналізовані історії хвороби 207 пацієнтів, у
яких виявлений хронічний плеврит тривалістю від 3
міс до 28 років. Усім хворим було показане виконання
реконструктивно—відновного оперативного втру
чання — плевректомії. У 6 з них встановлені протипо
казання загального характеру, 20 — відмовились від
операції.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

У 181 пацієнта здійснено плевректомію. Вік хво
рих від 18 до 59 років. Чоловіків було 163, жінок — 18.
В усіх хворих операцію виконували з використан
ням задньо—бічного доступу. Розпочинають розріз
на 2 — 3 см нижче ості лопатки на середині відстані
між нею та остистими відростками, обходять лопатку
навколо її кута до задньої пахвової лінії. М'язи розти
нають пошарово. При цьому ромбоподібні та най
ширші м'язи спини розшаровують вздовж волокон,
що сприяє зменшенню крововтрати та скороченню
на 10 — 15 хв тривалості втручання, що при таких
операціях має важливе значення.
В екстраплевральний грудний простір входять
після паравертебрального підокістного висічення
ділянок VI і VII ребер довжиною 6 — 7 см. Розсікають
міжреброві м'язи цих ребер і пальцем тупо ззаду на

перед відшаровують пристінковий шар плеврального
мішка від верхнього, а далі — від нижнього ребер, по
ступово просуваючись наперед. Відшарувавши мак
симально у передніх відділах парієтальну плевру від
грудної стінки, "розвертаються" і відділяють плев
ральний мішок тупо від грудної стінки вздовж ребер у
протилежному напрямку — до середостіння і хребта.
Завдяки такому прийому пошкодження міжребрових
судин виникло лише у 5 спостереженнях. Дійшовши
до І ребра у задніх відділах, відшаровують пристінко
ву плевру шляхом "зсування" з неї утворень грудної
стінки, у тому числі підключичних судин, у напрямку
грудної стінки. Для цього застосовують великі тампо
натори площею 4 — 6 см2. Лише в одному спостере
женні підключична вена була травмована внаслідок
"відриву" від неї "нитчастої" спайки. Ускладнення від
разу виявлене через значну кровотечу. З метою уник
нення кровотечі не радимо захоплювати місце по
шкодження зажимом. Це спричинить ще більшу трав
му вени. Доцільно притиснути місце травми великим
тампонатором і намагатися повністю звільнити весь
купол грудної порожнини від плеврального мішка аж
до кореня легені. Завдяки цьому забезпечується до
статня видимість купола грудної порожнини та її ут
ворень. Шляхом поступового зміщення тампонатора
з зони пошкодження його вдалося виявити і накласти
атравматичний шов.
Під час відділення плеври від медіастинальної ча
стини грудної порожнини у передньо—вентральному
відділі до груднини (зона переднього середостіння),
особливо при спробі виділити її з боку середостіння,
можна пошкодити внутрішню грудну артерію,
частіше в зоні І ребра. Уникнути пошкодження допо
може застосування наведеного технічного прийому:
клітковину переднього середостіння "зсувають" з пле
врального мішка лише у медіально—вентральному
напрямку за допомогою великого тампонатора. Від
середостіння плевру не виділяють, його зміщують з
плеврального мішка. При виникненні кровотечі цю
зону слід притиснути тампонатором до повного
звільнення плеврального мішка аж до кореня легені.
Після цього, в умовах достатньої видимості, не
обхідно захопити судину, що кровоточить, і прошити
крутою атравматичною голкою. Подібне пошкоджен
ня ми спостерігали двічі. При цьому тяжкої крововт
рати не було.
Особливо обережно слід виділяти медіальну час
тину правого плеврального мішка над коренем легені
у дорсально—вентральному відділі. Саме тут непарна
вена перекидається над коренем легені ззаду наперед
і впадає у верхню порожнисту вену. Пошкодження
будь—якої з цих вен спричиняє катастрофічну крово
втрату. Головне в такій ситуації — всі рухи тампонато
ром робити на вену, "зсовуючи" її з парієтальної час
тини плеврального мішка. Не можна рухатися лише в

Клінічна хірургія. — 2009. — № 4

одному напрямку, навіть якщо це вдається легко.
Виділяти вену необхідно широко, по всій її довжині,
уникаючи "тунелізації". За умови пошкодження вени
місце кровотечі необхідно притиснути і, відступивши
максимально віддалено, підійти до пошкодженої
ділянки з усіх боків. При цьому вдається перев'язати
вену дистальніше і проксимальніше від зони пошкод
ження. Якщо підійти до пошкодженої ділянки вени
складно, не потрібно цього намагатися. Необхідно
зробити тунель якомога дистальніше від пошкоджен
ня, через який прошити вену. Таку саму маніпуляцію
повторюють проксимальніше, і закінчують маніпу
ляцію в такий самий спосіб. Далі вену відсікають від
мішка. Таке пошкодження виявлене нами в одного
хворого. Завдяки теоретичній готовності до такого
ускладнення ми усунули його без значної крововтра
ти, яка становила біля 60 мл.
Ще одним ускладненням, на яке потрібно зверну
ти увагу, є пошкодження діафрагмального нерва, який
проходить на вентрально—бічній поверхні перикар
да. Під час виділення медіастинального відділу плев
рального мішка від поверхні перикарда треба бути
рівною мірою обережним і уважним. Виділивши пле
вральний мішок до "центрально—серединної лінії"
серця, яка поділяє його на вентральну і дорсальну ча
стини, опускаються до кардіо—діафрагмального кута,
у якому найбільше клітковини, і звідти піднімаються
апікально, звільняючи плевральний мішок від пери
карда, теоретично йдучи вздовж діафрагмального
нерва. При цьому пальцями (ми це робимо лише так!)
чи великим тампонатором зсувають перикард з
медіастинального листка плеврального мішка. При
виникненні реакції діафрагми на дії хірурга, що про
являється судорожними скороченнями, розділення
перикарда і плеврального мішка у цій зоні необхідно
припинити і намагатися підійти до неї з іншого боку.
Пошкодження діафрагмального нерва у подальшому
спричиняє параліч діафрагми, що зводить нанівець
результати плевректомії. Пошкодження діафрагмаль
ного нерва відзначене в одного хворого. Воно вста
новлене відразу ж на етапі звільнення нерва, що дало
можливість відновити його цілісність шляхом зши
вання кінців. Після операції виник параліч нерва, що
проявилося високим стоянням діафрагми. Морфо
функціональне відновлення спостерігали через 4,5
міс, відновилися форма, топографічні межі, рух
ливість склепіння діафрагми.
Інше ускладнення — пошкодження перикарда
можливе під час виконання плевректомії як праворуч,
так і ліворуч. У багатьох спостереженнях зрощення
медіастинальної плеври з перикардом може бути до
сить міцним, проте, розділити його відносно легко.
Поряд з тим, іноді розділити ці два листки вдається з
великими труднощами. В одного хворого перикард і
медіастинальний відділ плеврального мішка являли

45

суцільний рубець, який вимушено висічений єдиним
блоком, оскільки при спробі їх роз'єднання виник
розрив перикарда. Площа висіченої ділянки перикар
да становила майже 12 см2, форма її овоїдоподібна,
довжина овалу 6 см. На рану перикарда накладені 2
лігатури по центру.
Ще в одного хворого через значні труднощі
відійти від перикарда було неможливо, що змусило
здійснити перикардектомію від висхідної частини
аорти до верхівки серця — по довжині та від діафраг
мального нерва до паравертебральної ділянки пери
карда — по ширині. Ніяких додаткових дій при цьому
ми не застосовували. По завершенні видалення плев
рального мішка легеня повністю виповнила грудну
порожнину. Закінчивши операцію, хворого перевер
тали з живота на спину через неуражений бік з метою
попередження "вивиху" серця у перикардіальне вікно,
що утворилося після вимушеної перикардектомії. Це
втручання було лівобічним.
Найчастіше турбує хірурга під час виконання пле
вректомії пошкодження діафрагми. Діафрагма має дві
складові: м'язову і фіброзно—сухожильну, яка займає
центральне положення і утворює так званий сухо
жильний центр, або склепіння. Ця частина діафрагми
досить стійка до механічного пошкодження. Від сухо
жильного центра по всьому периметру діафрагми до
бічних відділів грудної стінки відходять пучки м'язів,
саме вони і є найбільш уразливою частиною під час
механічного пошкодження. Оскільки зрощення плев
рального мішка з поверхнею діафрагми та грудною
стінкою у зоні їх прикріплення найбільш потужні, са
ме тут і відбувається травмування діафрагми. Цьому
сприяють значна глибина рани і недостатня ви
димість операційного поля. З метою уникнення цих
труднощів додатково пересікають ребро, розташова
не безпосередньо під початковою операційною ра
ною, що дозволяє візуально контролювати зону опе
ративної діяльності. У деяких ситуаціях розсікають
два ребра. Оскільки у зоні кардіо—діафрагмального
кута багато клітковини, відділення плеврального
мішка від діафрагми розпочинають саме з цієї ділян
ки. Іноді плевра у цьому куті утворює дублікатуру, яку
розсікають аж до жирової клітковини, після чого про
довжують тупе розділення плеврального мішка і діаф
рагми від кардіо—діафрагмальної зони до периферії.
За недостатньої видимості необхідно звільнити
від плеври легеню і розділити велику міжчасткову бо
розну, після чого звільнити базальні відділи легені від
плеврального мішка, що дає можливість відвести ба
зальні та СIV — CV сегменти в апікальному напрямку.
Після таких дій діафрагма відкривається на 1/3 і
більше, що полегшує маніпуляції на ній та плевраль
ному мішку. При пошкодженні діафрагми на місце
розриву накладають шовкові лігатури 4 — 5 розміру.
За часткового відриву діафрагми від грудної стінки на
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дефект накладають П—подібні шви, намагаючись
піднятись на 1 — 2 ребра з метою уникнення на
тяжіння. Пошкодження діафрагми виявлене нами у 17
хворих, в усіх вдалося відновити її цілісність. Перебіг
післяопераційного періоду був неускладненим.
Таким чином, інтраопераційні ускладнення під
час виконання плевректомії виникли у 27 (14,9%)
хворих. До життєво небезпечних ускладнень слід
віднести пошкодження непарної (в 1 хворого) і
підключичної (в 1) вен, що становило 1,1% оперова
них. Інші ускладнення віднесені до загрозливих для
здоров'я, їх частота становила 13,8%. Сподіваємося,
що наведені шляхи попередження цих ускладнень да
дуть можливість практикуючому хірургу уникнути їх.
Розроблені теоретично та перевірені практичним
досвідом рекомендації щодо попередження інтраопе
раційних ускладнень можуть бути з успіхом застосо
вані не лише під час видалення плеврального мішка
— плевректомії, а й виконання резекційних втручань
при виділенні легені з зрощень.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Ш. Г. Шахбазов
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

THE CHANGES OF THE MAIN INDICES OF THE BLOOD COAGULATION SYSTEM
IN A PREGNANT WOMEN WHILE THROMBOTIC COMPLICATIONS
OCCURRENCE
Sh. G. Shahbazov

РЕФЕРАТ
Èçó÷åíà äèíàìèêà íåêîòîðûõ ïàðàìåòðîâ ãåìîñòàçà (ñîñóäèñòîòðîìáîöèòàðíîå, êîàãóëÿöèîííîå, àíòèêîàãóëÿíòíîå çâåíüÿ) ó 303
áåðåìåííûõ ïðè âîçíèêíîâåíèè òðîìáîòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé è 76
çäîðîâûõ áåðåìåííûõ. Íàèáîëåå âûðàæåííûå ïàòîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ âûÿâëåíû âî II è III òðèìåñòðàõ áåðåìåííîñòè ó æåíùèí
ïðè íàëè÷èè òðîìáîòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé. Ïðè èçó÷åíèè àãðåãàöèîííîé ñïîñîáíîñòè òðîìáîöèòîâ îòìå÷åíî èçìåíåíèå èõ ôîðìû
êàê ïåðâè÷íàÿ îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ. Ñîäåðæàíèå òðîìáèíî-àíòèòðîìáèíîâîãî êîìïëåêñà (ÒÀÒ), ïðîäóêòîâ ðàñïàäà ôèáðèíà (D-äèìåð)
ïðåâûøàëî òàêîâîå â êîíòðîëüíîé ãðóïïå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî
îá àêòèâàöèè ïðîöåññîâ ôèáðèíîëèçà è êîàãóëÿöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåðåìåííîñòü; ñèñòåìà ñâåðòûâàíèÿ êðîâè; ãëóáîêèå âåíû íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; òðîìáîç; òðîìáîòè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ.

SUMMARY
The dynamics of some parameters of hemostasis (vascular-thrombocytic, coagulation and anticoagulation chains) in 303 pregnant women
while the thrombotic complications occurrence and in 76 healthy pregnant women was studied up. The most pronounced pathological
changes were revealed in the II è III trimesters of pregnancy in women,
suffering thrombotic complications. A change of the thrombocytes
form as a primary answer was noted while studying their aggregation
capacity. A content of thrombin-antithrombin complex and a fibrin
products of elimination (D-dimer) have had exceeded such in a control
group, trusting the fibrinolysis and coagulation processes activation
present.
Êey words: pregnancy; the blood system of coagulation; deep veins of
the lower extremities; thrombosis; thrombotic complications.

В

течение многих лет в практике доминирова
ла лечебно—профилактическая тактика при тромбо
тических заболеваниях, основанная на анализе изме
нений времени свертывания периферической веноз
ной крови, протромбинового индекса и других пока
зателей коагулограммы. Простота их определения в
любом лечебном учреждении обусловила примене
ние многочисленных лечебно—профилактических
методов. Однако обобщение клинического материа
ла, выявление существенных изменений указанных
показателей гемостаза даже у практически здоровых
лиц навели на мысль о несостоятельности и несовер
шенстве анализа изменений этих параметров и неко
торых других показателей коагулограммы [1 — 4].
В 90—е годы прошлого столетия разработаны и
внедрены в клиническую практику совершенные мо
лекулярно—генетические методы определения изме
нений отдельных звеньев гемостаза, в частности, вы
явления наследственных и приобретенных генных
мутаций, установлена их роль в возникновении тром
боза [5 — 7]. Однако, несмотря на значительные до
стижения молекулярной генетики, гемостазиологии
и смежных наук, механизмы возникновения тромбо
за и тромботических осложнений недостаточно изу
чены [8 — 10].
Целью исследования явилось изучение измене
ний основных показателей свертывающей системы
крови у здоровых беременных и беременных при
возникновении тромботических осложнений.
Пациентки распределены на 4 группы: в I группу
включены 103 беременных, у которых в анамнезе бы
ли сведения о наличии тромбоза, тромбофлебита, ва
рикозного поражения вен нижних конечностей и т.д.;
во II группу — 110 женщин, у которых выявлено вари
козное изменение вен нижних конечностей во время
настоящей беременности; в III группу — 90 женщин, у
которых диагностирована варикозная болезнь; в IV
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группу (контрольную) — 76 беременных, у которых
не обнаружены признаки венозного тромбоза и ост
рого тромбофлебита, а также варикозного пораже
ния нижних конечностей.
Признаки варикозной болезни, тромбоза глубо
ких вен и тромбофлебита нижних конечностей обна
ружены у 39 (38,0%) беременных I группы, 26 (45,0%)
— II группы, 43 (61,0%) — III группы. Варикозное из
менение вен нижних конечностей с их функциональ
ной недостаточностью и нарушением венозной гемо
динамики расценивали как отдельный фактор риска.
Чаще всего варикозное поражение выявляли в си
стеме поверхностных магистральных вен нижних ко
нечностей. В I группе такая локализация варикозной
болезни установлена у 85 (82,5%), в III группе — у 67
(74,4%) пациенток. Кроме того, у отдельных больных
наблюдали телеангиэктазии. Тромбоз глубоких вен
обнаружен у 79 (71,8%) больных II группы (табл. 1).
Тромбоз глубоких вен часто возникал в подколен
ном и бедренно—подвздошном сегментах, во II груп
пе у 62 (56,3%) — в илиофеморальном сегменте, у 17

(15,5%) — в венах голени, особенно часто икронож
ной мышцы, задней большеберцовой и малоберцо
вой венах. Обращает внимание высокая частота вы
явления тромбоза вен подвздошно—бедренного сег
мента левой конечности. По мнению некоторых ав
торов, это обусловлено анатомическими особеннос
тями подвздошных сосудов, т.е. левая общая под
вздошная артерия сдавливает одноименную вену [4,
5]. Кроме того, тромбообразованию способствуют ре
троперитонеально расположенные образования,
объемные процессы, повышение коагуляционного
потенциала венозной крови, а также наследственные
тромбогенные аномалии.
В III группе у 74,4% больных наблюдали варикоз
ное поражение поверхностных вен, у 41,1% — вен го
лени. Тромбоз вен илиофеморального сегмента выяв
лен у 6 больных, поверхностных и глубоких бедрен
ных вен — у 4.
У здоровых беременных во II и III триместрах вы
явлено усиление процессов свертывания крови, по
вышение активности внутренних и внешних факто

Òàáëèöà 1. Ëîêàëèçàöèÿ òðîìáîçà ó áåðåìåííûõ
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
Ëîêàëèçàöèÿ òðîìáîçà

Ãëóáîêèå âåíû íèæíèõ êîíå÷íîñòåé
âåíû ãîëåíè
ïîäâçäîøíî–áåäðåííûé ñåãìåíò
Ïîâåðõíîñòíûå âåíû íèæíèõ êîíå÷íîñòåé
ìàãèñòðàëüíûå âåíû
ñîåäèíèòåëüíûå âåíû
òåëåàíãèýêòàçèè
Ëåãî÷íûå àðòåðèè

I

II

III

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

–
–

–
–

17
62

15,5
56,3

37
–

41,1
–

85
17
1
–

82,5
16,5
0,97
–

11
8
1
2

10
7,3
0,9
1,8

67
9
1
3

74,4
10
1,1
3,3

Òàáëèöà 2. Äèíàìèêà èçìåíåíèé ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ãåìîñòàçà
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëåé â ãðóïïàõ ( õ ± m)

Ïîêàçàòåëè
Íîðìà

I

II

III

IV

Òðîìáîöèòû, x10 â 1 ë
ÀÒÂ, ñ
×ÀÒÂ, ñ
Ïðîòðîìáèíîâûé èíäåêñ, %

215,6±5,5
50,8±2,0
30,1±2,5
98,5±1,4

284,1±5,5*
45,2±2,1
24,1±1,9
103,3±2,5

264,0±6,2*
46,9±3,0
20,5±2,2*
99,8±3,0

270,4±4,8*
44,7±2,0
22,9±2,0
107,1±1,7

235,0±6,0
48,3±1,8
26,3±1,7
105,0±2,5

Ôèáðèíîãåí, ã/ë
Ïðîäóêòû ðàñïàäà ôèáðèíîãåíà/ôèáðèíà
Àãðåãàöèÿ òðîìáîöèòîâ , %
ÀÄÔ
ðèñòîìèöèí
àäðåíàëèí

2,2±1,6
12,0±6,0

3,9±1,6
19,5±4,1

4,4±1,2
22,3±4,0

4,0±1,4
21,6±3,8

3,4±1,5
17,1±4,4

45,6±3,5
42,3±3,6
44,1±3,0

65,3±4,0*
71,5±4,0*
51,8±1,7

68,1±3,7*
78,2±4,1*
55,0±1,9

70,2±3,0*
60,0±3,8
53,8±2,0

52,0±3,2
48,2±4,4
50,5±2,0

D–äèìåð, ìêã/ìë

10,5±2,0

18,5±2,6

25,4±2,5*

10,8±2,5*

9,6±2,8

TAT, × 10, ã/ë

2,5±0,3

7,5±0,8*

15,0±0,6*

4,0±0,5

3,1±0,5

117,5±3,0
112,4±2,5
125,0±8,2

80,2±3,1
85,1±3,0
120,1±6,2

86,0±3,0
90,7±3,2
130,0±5,1

91,5±3,1
75,5±2,8
124,5±6,0

94,0±3,3
120,2±3,4
168,3±6,5

9

AT III, %
Ïðîòåèí Ñ, %
Ïëàçìèíîãåí, %
Ïðèìå÷àíèå.

* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ä îñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè â êîíòðîëüíîé ãðóïïå (Ð < 0,05).
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ров свертывания, снижение фибринолитической ак
тивности (повышение уровня фибриногена в крови).
Однако у этих женщин, соответственно, выявлено по
вышение активности антикоагулянтной системы, что
способствовало предотвращению возникновения
тромбоза. Учитывая это, мы изучили основные пара
метры сосудисто—тромбоцитарного, коагуляционно
го и антикоагулянтного звеньев у беременных при
возникновении тромбоза и тромботических ослож
нений.
В целях выявления скрытой и явной активизации
свертывающей системы крови использовали методы
определения некоторых параметров коагулограммы:
тромбопластиновое время, тромбиновое время (ТВ),
антитромбиновое время (АТВ), протромбиновое вре
мя (ПТВ), частично активированное тромбиновое
время (ЧАТВ), D—димер—тест; содержания фибрино
гена, антитромбина III (АТ III), плазминогена и др.
Изменения параметров свертывающего, противо
свертывающего и фибринолитического звеньев ге
мостаза у этих беременных показаны в табл. 2.
Установлено, что показатели ATВ и ЧАТВ во II и III
триместрах меньше по сравнению с аналогичными
показателями у практически здоровых беременных
(активация внутренних факторов свертывания). Од
нако выявлено повышение протромбинового индек
са у беременных исследованных групп, что свиде
тельствовало об активации внешних факторов свер
тывания.
Выявленные нами изменения других показателей
— увеличение содержания продуктов распада фибри
ногена и фибрина по сравнению с таковым в кон
трольной группе было следствием усиления реакции
тромбин/фибриноген под влиянием увеличения кон
центрации фибриногена и растворимых фракций
фибрина на реакцию активации тромбина. Высокий
уровень фибриногена и продуктов его распада у бе
ременных при возникновении тромбоза, вероятно,
обусловлен активацией свертывающего потенциала в
маточно—плацентарной системе.
При изучении сосудисто—тромбоцитарной фазы
гемостаза выявлено повышение агрегационной ак
тивности тромбоцитов у беременных при наличии
тромбоза.
Функцию агрегации тромбоцитов оценивали на
основании анализа следующих параметров: tlp — пе
риод от добавления в реакцию активного вещества до
начала агрегации (измеряют в секундах); tmax — пери
од до достижения максимальной агрегации (измеря
ют в минутах). Максимальную агрегацию (МА) оце
нивали в процентах. Кроме того, учитывали угол кри
вой агрегационной волны (угол α), а также типы аг
регационных кривых.
При изучении агрегационной способности тром
боцитов установлено изменение их формы вследст
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вие первичной ответной реакции, что проявлялось
увеличением их первичной оптической плотности.
После добавления стимулирующего вещества начи
нается первая фаза агрегации. Через некоторое время
после первичной агрегации агрегационная волна
уменьшается, затем возникает ее вторая волна. В ка
честве стимулирующих веществ использовали АДФ,
ристомицин и адреналин. Спонтанная агрегация вы
явлена у 5 беременных при наличии тромбоза глубо
ких вен нижних конечностей.
При добавлении больших доз адреналина и АДФ
(1 × 10—3 моль) у женщин исследованных групп выяв
лена необратимая двухфазная агрегация тромбоци
тов, при добавлении средних доз (1 × 10—7 моль) этих
веществ наблюдали только первую волну агрегации.
Активация тромбоцитов у беременных при нали
чии тромботических осложнений не может быть пе
реоценена в динамике. На наш взгляд, изучение мор
фофункционального состояния тромбоцитов, мор
фометрических характеристик их активных и неак
тивных популяций, продолжительность их жизни,
степень распада в маточно—плацентарном кровооб
ращении не менее важные процессы, играющие осо
бую роль в патогенезе тромбообразования.
В исследованных группах обнаружено увеличение
параметров фибринолиза по сравнению с таковыми
в контрольной группе. Фибринолитическая актив
ность крови играет важную роль в процессе физио
логического формирования фибрина в маточно—
плацентарном кровообращении и предотвращении
выпадения фибрина в стенку сосудов. Концентрация
в крови и тканях плазминогена, активаторов и инги
биторов плазминогена оказывает существенное вли
яние на фибринолитическую активность крови. В ис
следованных группах содержание тромбино—анти
тромбинового комплекса (TAT), продуктов распада
фибрина (D—димер) оказалось больше, чем в кон
трольной группе, что свидетельствовало об актива
ции процессов фибринолиза и коагуляции.
При тромботических и претромботических состо
яниях с учетом степени нарушений изученных пара
метров свертывающей и противосвертывающей сис
тем крови нами использован антикоагулянт прямого
действия фраксипарин (низкомолекулярный гепа
рин) — кальция надропаринат, который вводили че
рез каждые 12 ч подкожно в дозе 35 — 45 МЕ АХа/кг
(0,3 — 0,4 мл — 3075 — 5000 МЕ AXa). За 12 ч до родов
инъекцию препарата прекращали и возобновляли че
рез 8 ч после родов.
При гиперкоагуляции использовали также дезаг
реганты: дипиридамол (курантил) 75 мг, ацетилсали
циловую кислоту 75 — 125 мг/сут; ингибитор тром
боксансинтетазы никотиновую кислоту (0,5 г 3 раза)
и ингибитор фосфодиэстеразы папаверина гидро
хлорид (0,1 г 3 раза) внутрь, а также внутривенную
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инфузию реополиглюкина (400 мл) с интервалом 24
— 48 ч.
При варикозной болезни нижних конечностей в
целях повышения тонуса сосудов применяли препа
раты флебодинамического действия (детралекс 1 таб
летка 3 раза в сутки, ескузан 12 — 15 капель 3 раза в
сутки, гливенол 0,4 г 2 раза в сутки, венорутан 0,3 г 2
раза в сутки и др.).
Таким образом, выявление в крови повышения со
держания и активности указанных параметров гемо
стаза диктует необходимость проведения антикоагу
ляционного лечения беременных при наличии тром
боза, а также соответствующих профилактических
мероприятий при претромботических состояниях
(даже в отсутствие тромбоза и тромботических ос
ложнений).
ÂÛÂÎÄÛ

1. У беременных при возникновении тромбоза по
вышается агрегационная активность тромбоцитов.
Изучение морфофункционального состояния тром
боцитов, морфометрических характеристик их ак
тивных и неактивных популяций, длительности их
жизни, степени распада в маточно—плацентарном
кровообращении и других не менее важных процес
сов сыграет особую роль в понимании патогенеза
тромбообразования.
2. Увеличение содержания продуктов распада фи
бриногена и фибрина (D—димер) по сравнению с та
ковым в контрольной группе свидетельствует об уси
лении реакции тромбин/фибриногена под влиянием
повышения уровня фибриногена и растворимых
фракций фибрина на реакцию активации тромбина.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З ПРИВОДУ МІСЦЕВО—ПОШИРЕНИХ ПУХЛИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ПОРОЖНИНИ РОТА
О. О. Галай
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально—діагностичний центр

THE SURGICAL TREATMENT OPTIMIZATION IN PATIENTS,
SUFFERING LOCALLY—SPREAD TUMORS OF THE ORAL CAVITY MUCOSA
O. O. Galay

РЕФЕРАТ
Âèçíà÷åíèé õ³ðóðã³÷íèé ï³äõ³ä äî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó
ì³ñöåâî—ïîøèðåíèõ ïóõëèí ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíèíè ðîòà.
Îïåðîâàí³ 75 õâîðèõ ç ïóõëèíàìè ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíèíè
ðîòà. Çàñòîñóâàííÿ àãðåñèâíîãî õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ ç ïðèâîäó
ïóõëèí ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíèíè ðîòà, ñïðÿìîâàíîãî íà âèäàëåííÿ ïåðâèííî¿ ïóõëèíè ³ íàâêîëèøí³õ ì'ÿêèõ òêàíèí ç ðåçåêö³ºþ
ê³ñòêè (çà íåîáõ³äíîñò³), º àäåêâàòíèì ³ äîö³ëüíèì ìåòîäîì âèáîðó
ë³êóâàííÿ òàêèõ õâîðèõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðàê ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíèíè ðîòà; õ³ðóðã³÷íå
ë³êóâàííÿ.

SUMMARY
Surgical approach to the treatment of patients for locally—spread
tumors of the oral cavity mucosa was determined. There were operated on 75 patients, suffering tumors of the oral cavity mucosa. The
aggressive surgical approach application for tumors of the oral cavity
mucosa, consisting of the primary tumor excision together with surrounding soft tissues and the bone resection (in necessity) constitutes
an adequate and trustworthy method of choice in the treatment of
these patients.
Key words: oral cavity mucosa cancer; surgical treatment.

Р

ак слизової оболонки порожнини рота
(РСОПР) становить майже 3% в структурі онкологіч
них захворювань. Захворюваність в Україні у 2007 р.
становила 5,1 на 100 000 населення, в тому числі чо
ловіків — 8,8, жінок — 1,9 на 100 000 населення, тоб
то, захворюваність чоловіків у 4,6 разу вища, ніж жі
нок. Частота занедбаних форм становила 48%, смерт
ність до 1 року від моменту встановлення діагнозу
РСОПР — 47% [1, 2]. Незважаючи на те, що РСОПР є
візуальною формою локалізації пухлин і доступний
лікарському огляду, більшість хворих звертаються по
медичну допомогу з приводу місцево—поширеної
форми захворювання у ІІІ — IV стадії РСОПР. За такої
ситуації єдиним методом радикальної допомоги хво
рому є проведення комбінованого лікування, основ
ним етапом якого є операція. Особливістю клінічно
го перебігу місцево—поширеного РСОПР є ураження
тканин, що оточують нижню щелепу. Це може спри
чинити макро— або мікроскопічну інвазію пухлиною
кістки [3 — 5]. Імовірність вилікування хворого при
застосуванні променевої терапії за умови інвазії пух
линою кістки невисока у зв'язку з низькою радіочут
ливістю ракових клітин, які уражують кістку, і, за да
ними різних авторів, становить 16 — 20% [6, 7]. Тому
здійснення великих за обсягом оперативних втру
чань з видаленням первинної пухлини, навколишніх
м'яких тканин і ураженої кістки одним блоком є ме
тодом вибору [8 — 11].
Мета роботи: визначити тактику хірургічного ліку
вання хворих з приводу пухлин слизової оболонки
порожнини рота.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Оперовані 75 хворих з приводу пухлин слизової
оболонки порожнини рота, в тому числі чоловіків —
64 (85,3%), жінок — 11 (14,7%). Вік хворих від 27 до 78
років. Оперативне втручання включало резекцію сли
зової оболонки і м'яких тканин дна порожнини рота,
язика і щок різного обсягу. У 35 хворих здійснено ре
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Òàáëèöÿ 1. Ëîêàë³çàö³ÿ ³ ñòàä³ÿ ðàêó ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíèíè ðîòà
Ëîêàë³çàö³ÿ

Ò2

Êîì³ðêîâà ÷àñòèíà íèæíüî¿ ùåëåïè
Äíî ïîðîæíèíè ðîòà
Çàìîëÿðíà ä³ëÿíêà
ßçèê
Ðàçîì ...

N1

N2

6
10
1
1
18

1
1
1
3

зекцію нижньої щелепи. Деструкція кісток виявлена у
8 хворих. В усіх пацієнтів за даними гістологічного
дослідження верифікований плоскоклітинний рак.
При припущенні про інвазію пухлиною кістки хво
рим до операції проводили рентгенографію нижньої
щелепи (ортопантомографію).
Особливості локалізації і поширеність пухлини
наведені у табл. 1. Найчастіше — у 46 (61,3%)
пацієнтів пухлина локалізувалася у слизовій обо
лонці порожнини рота. В усіх хворих діагностований
місцево—поширений рак з ураженням значної части
ни слизової оболонки порожнини рота, язика, пухли
на прилягала до нижньої щелепи або інфільтрувала
слизову оболонку її коміркової частини. Переважно
пухлини виявляли у передньо—бічних відділах дна
порожнини рота, вони прилягали до коміркової час
тини нижньої щелепи, характеризувалися екзофіт
ною або змішаною формою росту. У 13 (17,3%) паці
єнтів виявлені рецидиви або залишкові пухлини
після раніше проведеної консервативної протипух
линної терапії (променевої або хіміопроменевої).
Метастази в лімфатичних вузлах шиї виявлені у 47
(62,7%) пацієнтів, що підтверджене даними морфо
логічного дослідження клітковини, видаленої під час
виконання операції, обсяг якої залежав від пошире
ності процесу: операція Крайля здійснена у 12 хво
рих, операція Ванаха — у 25, шийна лімфодисекція —
у 10. Частота ураження лімфатичних вузлів шиї зале
жала від обсягу ураження слизової оболонки і м'яких
тканин порожнини рота.
Розподіл хворих залежно від виду проведеної
комбінованої терапії наведений у табл. 2. Хірургічне
втручання як перший етап лікування здійснене у 32
Òàáëèöÿ 2. Ðîçïîä³ë õâîðèõ çàëåæíî
â³ä âèäó êîìá³íîâàíîãî ë³êóâàííÿ
Ë³êóâàííÿ

Ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ
Õ³ì³îòåðàï³ÿ
Õ³ì³îïðîìåíåâå ë³êóâàííÿ
Õ³ðóðã³÷íå ë³êóâàííÿ
Ðàçîì ...

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

26
3
14
32
75

34,7
4
18,6
42,7
100

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü çà ñòàä³¿ ïðîöåñó
Ò3
N0
N1
N2
N0

2
16
1
7
26

1
11
–
2
14

–
4
–
–
4

–
–
2
–
2

Ò4
N1

N2

2
2
–
1
5

–
2
–
1
3

пацієнтів, комбіноване лікування — у 43. До операції
променева терапія проведена у 34,7% хворих: у 19 —
сумарна вогнищева доза становила 60 — 70 Гр, у 7 —
40 — 44 Гр. У 3 хворих проведено по 2 курси полі
хіміотерапії з інтервалом 3 тиж з застосуванням фто
рурацилу 750 мг/м2 внутрішньовенно протягом 5 діб,
цисплатину (разова доза 100 мг/м2) внутрішньовенно
крапельно на тлі водного навантаження. Ще 14
(18,7%) хворим проведено доопераційну хіміопроме
неву терапію, яка включала 2 курси поліхіміотерапії
за наведеною схемою та курс променевої терапії в су
марній дозі 60 — 70 Гр.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Обсяг оперативного втручання на м'яких ткани
нах і слизовій оболонці порожнини роті, резекції
нижньої щелепи залежали від поширеності РСОПР. У
85,3% пацієнтів операція передбачала геміглосек
томію і резекцію тканин дна порожнини рота з плас
тикою дефекту шляхом місцевого переміщення м'язо
во—шкірних клаптів. За великого обсягу резекції тка
нин дна рота (у 14,7% хворих), який включав, крім
м'яких тканин порожнини рота, субтотальну або по
ловинну резекцію язика, а в деяких ситуаціях — також
замолярну ділянку і бічну стінку ротової частини
глотки, для заміщення дефекту використовували
шкірно—м'язовий клапоть на судинній ніжці з вклю
ченням великого грудного м'яза (у 6 хворих) і груд
нинно—ключично—соскоподібного м'яза (у 5). За та
ких ситуацій застосування пластичного матеріалу
сприяло не тільки закриттю дефекту м'яких тканин і
кістки, а й загоєнню операційної рани внаслідок ав
тономного живлення тканин клаптя навіть у хворих,
яким проведено променеву терапію за радикальною
програмою. Імовірно, деякою мірою пластичне за
криття дефекту є профілактичним чинником остео
радіонекрозу та остеомієліту нижньої щелепи у хво
рих, яким проведено променеву терапію. При утво
ренні різних за величиною і формою післяоперацій
них дефектів щоки і замолярної ділянки рану при
кривали місцевими тканинами або застосовували
різні варіанти пластики, зокрема й такі, що рідко ви
користовують, наприклад, скроневим фасціальним
клаптем (у 2 спостереженнях).
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Òàáëèöÿ 3. ×àñòîòà ðåöèäèâ³â çàëåæíî
â³ä ñòàä³¿ ïðîöåñó
Ñòàä³ÿ
ïðîöåñó

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

Ò2
Ò3
Ò4
Ðàçîì ...

21
44
10
75

Òàáëèöÿ 4. ×àñòîòà ðåöèäèâ³â çàëåæíî
â³ä ëîêàë³çàö³¿ ïóõëèíè

×àñòîòà ðåöèäèâ³â
àáñ.
%

8
13
5
26
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38
29,5
50
34,7

Після резекції нижньої щелепи за даними гісто
логічного дослідження операційного матеріалу
справжня інвазія пухлиною кістки виявлена лише у
22,9% спостережень, у решти — тільки інвазія слизо
вої оболонки коміркової частини нижньої щелепи
або окістя. У 17 хворих здійснено резекцію невелико
го (до 3 см) бічного сегмента нижньої щелепи без
відновлення її цілісності. Метою пластичного етапу
операції за такої ситуації є не тільки закриття дефек
ту тканин дна порожнини рота, а й заповнення резе
кованої ділянки за рахунок добре васкуляризованих
тканин, особливо якщо перед операцією проводили
променеву терапію. Такий підхід дозволяє уникнути
післяопераційного остеомієліту нижньої щелепи.
Відновлення цілісності нижньої щелепи після її
резекції проведене у 18 хворих (в 11 — встановлено
титанову пластину, у 3 — використаний клубовий
гребінь, у 4 — ребро). Реконструкцію проводили після
резекції переднього сегмента нижньої щелепи,
оскільки при цьому косметичний дефект найбільш
виражений.
Ускладнення після операції виникли у 23 (30,7%)
хворих, у більшості (18) з них вони зумовлені частко
вим або повним некрозом використаного пластично
го матеріалу. У 7 пацієнтів діагностований остеомієліт
нижньої щелепи, причому, всім цим хворим до опе
рації була проведена променева терапія. Слід відзна
чити, що виникнення остеомієліту нижньої щелепи
не було пов'язане з нагноєнням операційної рани,
оскільки у 5 з них загоєння рани відбулося первин
ним натягом.
Рецидиви первинної пухлини діагностовані у 26
(34,7%) хворих, в основному у строки до 12 міс після
проведеного лікування. Кореляційний зв'язок між
стадією процесу і частотою виникнення рецидивів не
виявлений (табл. 3). З іншого боку, рецидиви частіше
(у 50%) виявляли при локалізації пухлини в ділянці
коміркової частини нижньої щелепи (табл. 4). Оче
видно, за такої локалізації пухлини навіть на почат
ковій стадії раку відбувається глибока інвазія пухли
ною кістки нижньої щелепи або через перидонтальну
кишеню, або через зубні комірки. Таке поширення
пухлини неможливо візуалізувати за допомогою
різних методів діагностики, очевидно, саме сегмен
тарна, а не крайова резекція є адекватним методом
оперативного втручання.

Ëîêàë³çàö³ÿ ïóõëèíè

Êîì³ðêîâà ÷àñòèíà
íèæíüî¿ ùåëåïè
Äíî ïîðîæíèíè ðîòà
Çàìîëÿðíà ä³ëÿíêà
ßçèê
Ðàçîì ...

Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

×àñòîòà ðåöèäèâ³â
àáñ.
%

12

6

50

46
5
12
75

15
1
4
26

32,6
20
33,3
34,7

Отже, застосування агресивного хірургічного
втручання з приводу пухлин слизової оболонки по
рожнини рота, що передбачає видалення первинної
пухлини і навколишніх м'яких тканин з резекцією
кістки (за необхідності), є адекватним і доцільним ме
тодом вибору лікування таких хворих.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КИШЕЧНИКУ
ПРИ ЛАПАРОТОМІЇ, ПЕРФОРАТИВНОМУ ПЕРИТОНІТІ
ТА ІШЕМІЧНО—РЕПЕРФУЗІЙНІЙ ТРАВМІ
В. І. Десятерик, В. В. Шаповалюк, І. М. Савицька, М. С. Полтавець
Дніпропетровська державна медична академія,
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

ЕXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INTESTINAL STATE IN LAPAROTOMY,
PERFORATIVE PERITONITIS AND ISCHEMIC—REPERFUSIONAL TRAUMA
V. I. Desyateryk, V. V. Shapovalyuk, I. М. Savytska, М. S. Poltavets

РЕФЕРАТ
Â åêñïåðèìåíò³ íà á³ëèõ ùóðàõ âèâ÷åí³ çì³íè ñò³íêè òîíêîãî êèøå÷íèêó ï³ä âïëèâîì ëàïàðîòîì³¿, ïåðôîðàòèâíîãî ïåðèòîí³òó òà
³øåì³÷íî—ðåïåðôóç³éíî¿ òðàâìè (²ÐT). Ìàòåð³àë äëÿ äîñë³äæåííÿ
(ä³ëÿíêè êèøå÷íèêó òà êðîâ) çàáèðàëè íà 2—ãó òà 5—òó äîáó åêñïåðèìåíòó. Àëüòåðàòèâí³ çì³íè ïîòðåáóþòü íàéìåíøå ÷àñó äëÿ
â³äíîâëåííÿ, ïîðóøåííÿ ñò³íêè êèøêè â óìîâàõ ïåðôîðàòèâíîãî
ïåðèòîí³òó ïðîÿâëÿþòüñÿ ðàí³øå, ç ÷àñîì ïîñòóïîâî çíèêàþòü.
Çì³íè ñò³íêè êèøêè çà ²ÐÒ íàéá³ëüø âèðàæåí³, ç'ÿâëÿþòüñÿ ï³çí³øå
³ ïîòðåáóþòü á³ëüøå ÷àñó äëÿ â³äíîâëåííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëàïàðîòîì³ÿ; ïåðôîðàòèâíèé ïåðèòîí³ò;
³øåì³÷íî—ðåïåðôóç³éíà òðàâìà; ïîðóøåííÿ ñò³íêè êèøêè; åêñïåðèìåíò.

SUMMARY
The changes of the small intestine wall, occurring under the influence
of laparotomy, perforative peritonitis and ischemic—reperfusional
trauma (IRT), were studied up in experimental conditions on laboratory rats. The material for the investigation (the intestinal portions and
the blood) was gathered up on the second and the fifth day of the
experiment. Alterative changes need the least time for restoration, the
intestinal wall disorders in the perforative peritonitis conditions appear
earlier, and gradually eliminate upon a time. The intestinal wall changes
in IRT were the mostly significant, they had occurred later and needed
more time for restoration.
Key words: laparotomy; perforative peritonitis; ischemic—reperfusional trauma; the intestinal wall integrity disorder; experimental simulation.

Б

еручи до уваги важливість кишечнику не
тільки з точки зору травлення, а й як структури, що
виконує потужну резорбтивну та імунну функцію, він
є об'єктом різних наукових досліджень.
За даними сучасної літератури, зміни в стінці ки
шечнику виникають як за безпосередньої її травми,
так і опосередковано, причому, часто вони зумовлені
пошкодженням судин кишечнику (механізм ішемії—
реперфузії). Тривале існування запального процесу в
черевній порожнині може спричинити нездатність
стінки кишки засвоювати харчові компоненти [1].
Феномен транслокації мікроорганізмів у лiмфа
тичні вузли брижі та систему ворітної вени також
пов'язують з недостатністю слизової оболонки ки
шечнику внаслідок септичного стану або опікової
травми. Одним з патофізіологічних обгрунтувань
цього явища є ІРТ кишечнику [2, 3].
За даними вивчення опікової травми підвищення
проникності стінки кишки пов'язують з тимчасовою
інтерстиційною гіпоперфузією як однією з причин
порушення слизового бар'єру [4]. За висновками клі
нічних досліджень, при здійсненні непрямих маніпу
ляцій на кишечнику порушується бар'єрна функція
слизової оболонки, що зумовлює виникнення синд
рому системної запальної відповіді. Це підтверджу
ють результати досліджень [5], які показали, що за ла
паротомної холецистектомії інтерстиційна проник
ність та тяжкість системної ендотоксемії більші, ніж
при виконанні лапароскопічної холецистектомії.
Більше того, пошкодження слизового бар'єру відзна
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чають також за септичного стану екстраабдоміналь
ного походження, проте, механізми такої травми по
требують подальшого вивчення [6]. Встановлений ко
реляційний зв'язок між тяжкістю ІРТ і продукцією ци
токінів, які, в свою чергу, можуть пошкоджувати екст
раабдомінальні тканини й органи [7, 8]. Пошкоджен
ня кишечнику може спричинити загальні та місцеві
інфекційні ускладнення (SIRS, MODS, MOF) не тільки
через підвищення проникності стінки кишки, а й по
рушення її імунорегуляторних властивостей [9]. За
гострого тяжкого деструктивного панкреатиту спос
терігають підвищення проникності стінки кишки, яка
за легкого та середньої тяжкості перебігу захворю
вання не змінюється [10, 11].
Мета дослідження — вивчити морфологічні особ
ливості стінки кишки за різних механізмів її пошкод
ження в умовах експерименту.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В експерименті 28 білих щурів (17 самок та 11
самців) розподілені на 3 групи залежно від характеру
оперативного втручання, кожна група — на підгрупи
а і б, залежно від строків виведення з експерименту.
Маса тіла тварин від 190 до 300 г. Загальне знеболю
вання здійснювали шляхом внутрішньоочеревинного
введення 0,5 мл кетаміну.
У 1—й групі виконано лапаротомію та зашивання
черевної порожнини (модель операційної травми без
порушення цілісності кишечнику).
В 2—й групі відтворені умови перфоративного пе
ритоніту методом накладення лігатури та пункції
сліпої кишки [12, 13].
В 3—й групі моделювали ІРТ. Після лапаротомії ча
стину тонкої кишки з гілкою брижової артерії, що
кровопостачає цю ділянку кишки, виводили в рану.
На артерію біля основи стовбура накладали тимчасо
вий вузол. Штучно ішемізована ділянка кишки озна
чена лігатурою з обох боків без стискання кишки.
Лігатура з тимчасового вузла виведена назовні через
лапаротомну рану. Операційна рана пошарово заши
та. Через 0,5 год тимчасовий вузол розв`язаний, ліга
тура видалена з черевної порожнини.
Тварин з усіх груп спостерігали протягом 2 діб
(підгрупа а) та 5 діб (підгрупа б), після чого їх виводи
ли з експерименту шляхом внутрішньочеревного вве
дення летальної дози тіопентал—натрію. Забирали
матеріал для гістологічного та біохімічного дослід
ження (1,5 см клубової кишки вміщували у розчин
формаліну — для гістологічного дослідження, ділянку
клубової кишки розмірами 5 × 5 мм — в 0,5 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду — для досліджен
ня рівня цитокінів, кров 1 мл методом пункції ниж
ньої порожнистої вени та аспірації). В 3—й групі тва
рин для дослідження брали ділянки кишечнику з зо
ни, де створювали експериментальну ішемію, та з
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інтактної ділянки.
Матеріал фіксували в 10% розчині нейтрального
формаліну, після фіксації шматочки кишки заливали
в парафін за загальноприйнятою методикою. Зрізи
товщиною 5 — 8 мкм забарвлювали азур—2—еозином
(за А. А. Максимовим), гематоксиліном та еозином.
Для вивчення стану базальних мембран та келихо
подібних клітин використовували метод PAS з кон
тролем амілазою [14].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

У тварин 1—ї групи через 2 доби після операції
відзначали характерні зміни в стінці тонкого кишеч
нику: в слизовій оболонці — повнокров'я капілярів; в
міжклітинному просторі та ворсинках — накопичен
ня ШЙК—позитивних речовин, базальні мембрани у
деяких ворсинках просвітлені, в інших — добре кон
турувались; збільшувалась десквамація епітеліоцитів
з поверхні слизової оболонки, що спричиняло ого
лення її поверхні на деяких ділянках.
В більшості спостережень виявляли збільшення
слизоутворення в келихоподібних клітинах. Як пра
вило, спостерігали повнокров'я судин, набряк підсли
зового прошарку, зниження тонусу м'язової оболон
ки, помірну дифузну інфільтрацію нейтрофільними
гранулоцитами усіх оболонок стінки кишки. В деяких
спостереженнях відзначені невеликі ділянки відшару
вання мезотелію від поверхні серозної оболонки.
За даними гістологічних досліджень у тварин 2—ї
групи через 2 доби у слизовій оболонці виявляли ви
ражені атрофічні зміни, деструкцію епітеліального
покриву, фрагментацію та розщеплення базальної
мембрани, некротичні зміни ворсинок (рис. 1), на
бряк усіх оболонок, інфільтрацію переважно нейт
рофільними гранулоцитами; зменшення тонусу кро
воносних судин, в просвіті деяких з них відзначали
тромби. М'язова оболонка атонічна, дистрофічні
зміни нейронів міжм'язового сплетіння, десквамація
мезотелію на значній площі.

Ðèñ. 1. Ì³êðîôîòî. Ïåðèòîí³ò, 2—ãà äîáà ñïîñòåðåæåííÿ. Ä³ëÿíêà
ïîøêîäæåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ç ðóéíàö³ºþ âîðñèíîê. Çàáàðâëåííÿ
àçóð—2—åîçèíîì. Çá. × 100.
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Ðèñ. 2. Ì³êðîôîòî. ²ÐÒ, 2—ãà äîáà ñïîñòåðåæåííÿ. Â³äøàðóâàííÿ
åï³òåë³îöèò³â ç á³÷íèõ ïîâåðõîíü âîðñèíîê, äèñòðîô³÷í³ çì³íè
åï³òåë³îöèò³â êðèïò, ðîçøèðåííÿ êðîâîíîñíèõ òà ë³ìôàòè÷íèõ
êàï³ëÿð³â, â³äñóòí³ñòü ìåçîòåë³àëüíî¿ âèñòèëêè. Çàáàðâëåííÿ àçóð—
2—åîçèíîì. Çá. × 200.

Ðèñ. 3. Ì³êðîôîòî. Ïåðèòîí³ò, 5-òà äîáà ñïîñòåðåæåííÿ.
Ðîçïóøóâàííÿ òà ïðîñâ³òë³ííÿ áàçàëüíèõ ìåìáðàí.
Ðåàêö³ÿ PAS. Çá. × 600.

Зміни, виявлені у тварин 3—ї групи на 2—гу добу,
характеризувалися збільшенням десквамації епітеліо
цитів з поверхні ворсинок слизової оболонки, в дея
ких зразках — оголення ворсинок та деструкція їх
строми (рис. 2). Збільшення продукції слизу келихо
подібними клітинами. Базальні мембрани нерівно
мірної товщини, деякі фрагментовані, на деяких ді
лянках мали типову будову. Лімфатичні капіляри ба
гатьох ворсинок цистерноподібно розширені. Деякі
кровоносні капіляри розкриті, заповнені кров'ю, де
які — порожні. Зниження тонусу судин підслизового
прошарку та м'язової оболонки, де також виявлені во
гнища плазмо— та геморагії. В деяких судинах пору
шення внутрішньої оболонки з відшаруванням ендо
телію. В м'язовій оболонці набряк міоцитів, серозна
оболонка у більшості зразків збережена, в деяких —
виявлено десквамацію мезотелію.
Через 5 діб після операції (1б група) епітеліальна
пластинка слизової оболонки в більшості спостере
жень збережена, в деяких — на невеликих ділянках
виявлені вогнища пошкодження вистилки чи відторг

Ðèñ. 4. Ì³êðîôîòî. ²ÐÒ, 5-òà äîáà ñïîñòåðåæåííÿ. Ä³ëÿíêà
ïîøêîäæåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ç çîíîþ, äå âîíà â³äñóòíÿ.
Çàáàðâëåííÿ ãåìàòîêñèë³íîì òà åîçèíîì. Çá. × 100.

нення апікальних частин ворсинок. Базальні мембра
ни більшості ворсинок та майже всіх крипт незміне
ні, у деяких ворсинках — більш пухки чи погано кон
туровані. Повнокров'я судин та набряк менш вира
жені, ніж в групі 1а. Тонус гладеньком'язових клітин
м'язової оболонки підвищений, на поверхні серозної
оболонки площа ділянок, де відсутній мезотелій,
зменшилась. Проте, зберіглась помірно виражена
інфільтрація нейтрофільними гранулоцитами, більш
виражена в підслизовому прошарку.
В групі 2б (перфоративний перитоніт) через 5 діб
відзначали виражену лімфоцитарну інфільтрацію
всіх оболонок стінки тонкої кишки, набряк, дистро
фічні зміни клітин епітеліального шару, в тому числі
в криптах. Епітеліальна пластинка частково збереже
на, інфільтрована лімфоцитами, збільшилася десква
мація клітин з апікальної частини ворсинок. Базальні
мембрани неоднорідні за товщиною та станом, на де
яких ділянках — вони пухкі, погано контуровані, на
інших — значно стоншені (рис. 3). М'язова оболонка
атонічна, спостерігали дистрофічні зміни в нейронах
підслизового та міжм'язового сплетінь. Мезотеліаль
на вистилка відсутня на значній площі.
В 3б групі, поряд з мало зміненими ділянками, ви
являли вогнища деструкції слизової оболонки з зруй
нованими ворсинками, в деяких ділянках ворсинки
відсутні, епітелій дистрофічно змінений, збережений
лише у криптах (рис. 4). Базальні мембрани нерів
номірні за товщиною, на ділянках біля зон пошкод
ження епітеліального шару вони світліші та потов
щені, набуваючи гомогенного вигляду. Поряд з цим
виявляли ділянки з стоншеною фрагментованою ба
зальною мембраною.
Лімфатичні капіляри в непошкоджених ворсин
ках цистерноподібно розширені, заповнені плазмою,
в капілярах наповнення кров'ю було мозаїчним, на
деяких ділянках виявляли стаз, повнокров'я, в інших
зонах капіляри були закриті, порожні.
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В підслизовому прошарку значне зниження тону
су кровоносних судин, він набряклий, інфільтрова
ний нейтрофільними гранулоцитами та лімфоцита
ми.
М'язова оболонка атонічна, з ознаками набряку
інтерстиційної тканини, набуханням гладеньком`язо
вих клітин (рис. 5).
В серозній оболонці відзначене відшарування ме
зотелію на невеликих ділянках.
Порівнюючи зміни в досліджених групах, вияв
лені в стінці тонкої кишки через 2 доби після моделю
вання операційної травми, перитоніту та ІРТ, ми по
бачили наступні відмінності.
Слизова оболонка в препаратах 1—ї та 3—ї груп:
збільшена десквамація епітеліоцитів з поверхні сли
зової оболонки ворсинок; 2—ї групи — більш вира
жені атрофічні зміни; в 3—й групі — збільшення про
дукції слизу келихоподібними клітинами, розширен
ня лімфатичних капілярів ворсинок.
Зміни базальної мембрани мозаїчні. В усіх групах
спостерігали її фрагментацію, найбільш виражену у
2—й групі.
Тонус кровоносних судин у 2—й та 3—й групах
знижений, в 1—й групі судини повнокровні.
Найбільш виражена десквамація мезотелію у 2—й
групі, найменш виражена — у 1—й групі. Зміни сероз
ної оболонки в 3—й групі помірно виражені.
В 1—й та 2—й групах м'язова оболонка атонічна, в
3—й групі виявлений набряк міоцитів.
Через 5 діб спостереження у 1б та 2б групах
епітеліальний шар частково збережений, виявлені
ділянки з десквамацією апікальної частини ворсинок,
в 3б групі — дистрофічні зміни епітелію, деструкція
слизової оболонки та ворсинок.
Зміни базальної мембрани найбільш виражені в
3б групі, найменше — в 1б, у 2б групі — помірно вира
жені.
М'язова оболонка атонічна у 2б та 3б групах, у 1б
групі тонус клітин м'язової оболонки підвищений
(порівняно з таким у 1а групі).
Максимально виражене пошкодження мезо
теліального шару виявлене у 2б групі, у 1б групі —
прослідковуються ділянки його відновлення.
В зразках 1б групи переважала інфільтрація обо
лонок стінки кишки нейтрофільними гранулоцита
ми, у 2б групі — лімфоцитами, у 3б групі — ці клітини
представлені більш рівномірно.
Таким чином, навіть якщо оперативне втручання
на органах черевної порожнини не стосується безпо
середньо кишечнику, в ньому відбуваються зміни, що
справляють вплив на його діяльність та діяльність ор
ганізму в цілому.
Розширення лімфатичних капілярів, атонія м'язо
вої оболонки, деструкція епітеліоцитів та інші зміни
можуть спричинити не тільки збільшення проник
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Ðèñ. 5. Ì³êðîôîòî. ²ÐÒ, 5-òà äîáà ñïîñòåðåæåííÿ. Íàáðÿê îáîëîíîê
ñò³íêè òîíêî¿ êèøêè. Äèñòðîô³÷í³ çì³íè íåéðîí³â ì³æì'ÿçîâîãî
ñïëåò³ííÿ, ïîøêîäæåííÿ ìåçîòåë³àëüíî¿ âèñòèëêè. Çàáàðâëåííÿ àçóð2-åîçèíîì. Çá. × 400.

ності слизової оболонки для мікроорганізмів, а й по
трапляння токсинів та медіаторів запалення в систем
ний кровообіг.
В свою чергу, встановлена пряма залежність між
підвищеною проникністю слизової оболонки та час
тотою інфекційних ускладнень, порушення імунного
стану організму пацієнтів [15].
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Альтеративні зміни всіх оболонок кишечнику
при моделюванні операційної травми мають тен
денцію до зникнення у міру збільшення тривалості
спостереження.
2. Для усунення змін, що виникли в стінці кишеч
нику при перитоніті, необхідно більше часу, ніж при
опосередкованій альтерації (операційна травма).
3. Зміни, зумовлені реперфузією, більш виражені й
стійкі, тому зникнення морфологічних змін відбу
вається повільніше, ніж при альтерації.
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НЕСПРОМОЖНІСТЬ ШВІВ ПІДШЛУНКОВО—ТОНКОКИШКОВОГО
АНАСТОМОЗУ ПІСЛЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ
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THE SUTURES INSUFFICIENCY OF PANCREATICO—JEJUNAL ANASTOMOSIS
AFTER PANCREATODUODENAL RESECTION PERFORMANCE
А. V. Skums, М. Yu. Nichitaylo, Yu. P. Tsyura

В

останні роки після виконання панкреатодуо
денальної резекції (ПДР) в більшості великих
спеціалізованих центрів летальність не перевищує
5%, проте, частота післяопераційних ускладнень до
сягає 50% [1]. Найбільш тяжким ускладненням опе
рації та причиною смерті майже 80% хворих є не
спроможність швів панкреатодигестивного співустя
[2]. Запропоновані численні методи обробляння кук
си підшлункової залози (ПЗ) після ПДР — формуван
ня панкреатикоєюноанастомозу (ПЄА) кінець у
кінець та кінець у бік, панкреатикогастростомія, ок
люзійні методи, проте, універсального методу не
існує. Частіше (у 87% спостережень) використовують
різні методи формування співустя кукси ПЗ саме з по
рожньою кишкою [3].
Частота неспроможності швів панкреатодигестив
ного співустя після здійснення ПДР становить від 0 до
53% [4, 5], післяопераційна летальність, спричинена
цим ускладненням — 0,6 — 25% [4, 6 — 8] (табл. 1). У
3,5 — 18% пацієнтів при утворенні панкреатичної но
риці виникають внутрішньочеревні ускладнення
(сепсис, кровотеча), що потребують оперативного
втручання [4, 6, 9].
Загальноприйнятого визначення терміну "неспро
можність швів панкреатодигестивного співустя" не
має. В зарубіжній літературі частіше використовують
термін "панкреатична нориця". Утворенню панкреа
тичної нориці в усіх спостереженнях передує неспро
можність швів панкреатодигестивного співустя [18].
Ha підставі аналізу даних літератури виділяють чо
тири категорії найбільш поширеного визначення
панкреатичної нориці [28].

Критерій А — виділення по дренажу понад 50 мл
рідини, в якій активність амілази втричі вища за нор
му на 10—ту добу після операції (С. J. Yeo та співавт.,
1995, навед. за: К. Нakamada та співавт. [28]).
Критерій В — виділення по дренажу 50 мл рідини,
в якій активність амілази втричі перевищує норму на
7—му добу після операції [24, 26, 29].
Критерій C — виділення по дренажу 10 мл рідини,
в якій активність амілази втричі більша за норму на
4—ту добу після операції (М. Buchler та співавт., 1992;
S. Pedersolini та співавт., 1994, навед. за: К. Нakamada
та співавт. [28]).
Критерій D — виділення по дренажу рідини, в якій
активність амілази втричі більша за норму на 3—тю
добу після операції, відповідно до критеріїв Міжна
родної групи з вивчення панкреатичної нориці
(ISGPF) [19].
За класифікацією ISGPF залежно від тяжкості пе
ребігу виділяють 4 ступеня: немає нориці; А — на
явність біохімічних ознак нориці без клінічних про
явів; В — нориця, що потребує консервативного ліку
вання; С — нориця з тяжкими клінічними наслідками
[19] (табл. 2).
За даними авторів [19], панкреатичну норицю спо
стерігали у 30,1% хворих, в тому числі ступеня А — у
14,8%, ступеня В — в 11,9%, ступеня С — у 3,4%. Пан
креатичну норицю ступеня А лікують консервативни
ми засобами, при нориці ступеня В в деяких ситу
аціях необхідне виконання релапаротомії, ступеня С
— потрібне здійснення релапаротомії за життєвими
показаннями. Смертність пацієнтів за наявності пан
креатичної нориці ступеня С становить 32%, основ
ними причинами її є сепсис (47%) та арозивна крово
теча (44%) [24].
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Òàáëèöÿ 1. ×àñòîòà âèÿâëåííÿ íåñïðîìîæíîñò³ øâ³â ïàíêðåàòîäèãåñòèâíîãî ñï³âóñòÿ òà ïîâ’ÿçàíî¿ ç íåþ ñìåðòíîñò³
ï³ñëÿ ÏÄÐ
Àâòîð

Ð³ê ïóáë³êàö³¿

Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ

×àñòîòà, %

Ñìåðòí³ñòü, %

S. M. Strasberg òà ñï³âàâò. [10]

2002

123

1,6

0,8

Y. Suzuki òà ñï³âàâò. [1]

2002

50

8

–

N. Hashimoto òà ñï³âàâò. [11]

2003

70

12

–

P. A. Àëèáåãîâ òà ñï³âàâò. [12]

2003

120

15,3

–

S. Peng òà ñï³âàâò. [13]

2004

227

–

–

C. M. Schmidt òà ñï³âàâò. [14]

2004

516

9

–

E. Oussoultzoglou òà ñï³âàâò. [4]

2004

83

53

2,4

C. Bassi òà ñï³âàâò. [7]

2005

151

16

0,6

Y. M. Yang òà ñï³âàâò. [15]

2005

62

16

10

K. Wada òà ñï³âàâò. [16]

2006

266

11,7

–

J. M. Winter òà ñï³âàâ. [17]

2006

238

9,4

0,8

Þ. È. Ïàòþòêî òà ñï³âàâò. [18]

2007

285

10,9

1.5

W. B. Pratt òà ñï³âàâò. [19]

2007

176

30,1

–

H. N. Chen òà ñï³âàâò. [20]

2008

52

–

–

S. Wipassakornwarawut òà ñï³âàâò. [21]

2008

52

14,29

–

P. Bachellier òà ñï³âàâò. [22]

2008

85

9,4

4,7

S. Sriussadaporn òà ñï³âàâò. [23]

2008

73

6,5

1,36

K. Furuta òà ñï³âàâò. [5]

2008

324

1,23

–

D. Fuks òà ñï³âàâò. [24]

2008

680

16,3

2

A. Hayashibe òà ñï³âàâò. [25]

2008

55

–

–

L. Kaman òà ñï³âàâò. [26]

2008

111

11

–

K. Hasegawa òà ñï³âàâò. [9]

2008

99

16

–

S. Ohwada òà ñï³âàâò. [27]

2008

74

5

1,35

Фактори ризику виникнення неспроможності
швів панкреатодигестивного співустя поділяють на
передопераційні (вік, стать, супутні соматичні захво
рювання, стан ендокринної та екзокринної функцій
ПЗ, індекс маси тіла, вміст білків у крові, харчування
до операції, наявність жовтяниці), інтраопераційні
(діаметр протоки ПЗ, структура тканини ПЗ, мож
ливість мобілізації кукси ПЗ, хірургічна техніка фор
мування анастомозу, використання оптичних при
ладів, тривалість операції, об'єм крововтрати та інтра
операційного переливання крові, кровопостачання
кукси ПЗ) та періопераційні (кількість виділеного по
дренажах панкреатичного соку, використання
інгібіторів протеаз, рівень білків у крові, об'єм
періопераційної кровотечі) [11, 13, 15, 24, 25, 30 — 32].
На думку більшості авторів, у виникненні неспромож
ності швів панкреатодигестивного співустя мають
значення два суттєві чинники — структура тканини
ПЗ і діаметр її протоки [1, 15 32]. Частота утворення
панкреатичної нориці за діаметра протоки кукси ПЗ 3
мм або більше становить 4,88%, менше 3 мм — 38,1%;
за щільної тканини ПЗ — 2,94%, м`якої — 32,1% [15].

Інші дослідники [25] вважають, що діаметр протоки
ПЗ не впливає на результат ПЄА. Від способу вимк
нення порожньої кишки частота утворення панкреа
тичної нориці не залежить [26].
Найкращим способом формування ПЄА, на думку
багатьох хірургів [30, 33 — 36], є метод duct—to—
mucosa з накладанням вузлових швів з матеріалу, що
розсмоктується. Використання внутрішньопротоко
вого дренажу не вважають обов'язковим. Дис
кусійним є питання про доцільність ізольованого
вшивання устя протоки ПЗ під час формування ПЄА,
більшість авторів вважають це необхідним. При фор
муванні ПЄА з усім зрізом кукси ПЗ частота виник
нення неспроможності швів становила 20%, за ізоль
ованого вшивання протоки ПЗ — 6% [12].
Вибір способу анастомозування залежить не
тільки від анатомічних умов під час операції, а й від
володіння хірургом тим чи іншим методом. Кри
терієм прийнятної хірургічної техніки повинна бути
частота утворення нориці ПЗ менше 5 — 10%. Хірург
повинен володіти всім арсеналом методів формуван
ня панкреатодигестивного співустя, не обмежуватись
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Òàáëèöÿ 2. Êðèòåð³¿ òà ñòóïåí³ ïàíêðåàòè÷íî¿ íîðèö³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî êëàñèô³êàö³¿ ISGPF
Còóï³íü ïàíêðåàòè÷íî¿ íîðèö³

Êðèòåð³¿
íåìàº íîðèö³

À

Â

Ñ

Ìåíøå 3 N
Çàäîâ³ëüíèé
Í³

Ïîíàä 3 N
Çàäîâ³ëüíèé
Í³

Ïîíàä 3 N
×àñò³øå çàäîâ³ëüíèé
Òàê/í³

Ïîíàä 3 N
Òÿæêèé
Òàê

Äàí³ ÓÇÄ òà ÊÒ
Äðåíóâàííÿ ïîíàä 3 òèæ

Íåãàòèâí³
Í³

Íåãàòèâí³
Í³

Íåãàòèâí³/ ïîçèòèâí³
Òàê

Ïîçèòèâí³
Òàê

Îçíàêè ³íôåêö³¿
Ïîâòîðíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ

Í³
Í³

Í³
Í³

Òàê
Òàê/í³

Òàê
Òàê/í³

Ñåïñèñ
Ðåëàïàðîòîì³ÿ

Í³
Í³

Í³
Í³

Í³
Í³

Òàê
Òàê

Ñìåðòí³ñòü

Í³

Í³

Í³

Òàê

Àêòèâí³ñòü àì³ëàçè â äðåíàæ³
Êë³í³÷íèé ñòàí
Ñïåöèô³÷íå ë³êóâàííÿ

тільки одним добре відпрацьованим методом, бо
навіть він не може бути застосований в усіх ситуаціях
[18, 37]. Під час виконання ПДР у 305 хворих зашиван
ня протоки ПЗ здійснене в 1,6% хворих за її діаметра
менше 3 мм, зовнішнє дренування протоки — в 1,6%,
тотальна панкреатектомія — у 0,98%, оклюзія протоки
ПЗ з використанням клею — у 13,4%, формування
інвагінаційного ПЄА — у 0,98%, панкреатогастроанас
томозу — у 3,93% за діаметра протоки ПЗ 3 — 5 мм,
ПЄА з оклюзією протоки з використанням клею — у
5,9%, ПЕА з зовнішнім дренуванням протоки — у
8,85%, ПЄА з ізольованим вшиванням протоки — в
54,4% за її діаметра понад 5 мм, поздовжній ПЄА — у
8,19% [38].
Більшість авторів за умови щільної тканини ПЗ та
діаметра протоки 3 мм або більше застосовують ПЄА
duct—to—mucosa з зовнішнім дренуванням протоки
та без такого, якщо тканина ПЗ м`яка, а діаметр про
токи менше 3 мм — інвагінаційний ПЄА [1, 33, 34]. За
такого диференційованого підходу частота виник
нення неспроможності швів становила відповідно
6,25 та 19,6% [15].
Доцільність внутрішнього стентування під час
формування ПЄА не доведена, хоча деякі повідомлен
ня свідчать про його ефективність. При формуванні
ПЕА duct—to—mucosa з накладенням безперервного
шва та застосуванням зовнішнього або внутрішнього
дренування протоки ПЗ частота утворення панкреа
тичної нориці становила відповідно 5,4 та 5%, за
діаметра протоки 2 мм або менше — 11%, за діаметра
протоки 2,1 — 4,9 мм — 3% [27]. Деякі автори [39] за
стосовували ПЄА duct—to—mucosa з внутрішнім стен
туванням лише за умови м`якої тканини кукси ПЗ та
діаметра її протоки 2 — 3 мм. Вважають, що наявність
стента забезпечує збереження просвіту протоки ПЗ,
зниження тиску в тонкій кишці, запобігає агресивній
дії панкреатичного соку на тканини біля анастомозу.
До недоліків способу відносять можливість його са

мовільного відходження в ранні строки після опе
рації, а також можливість потрапляння вмісту кишеч
нику в протоку ПЗ з активацією ентерокіназою фер
ментів ПЗ, що може спричинити виникнення гостро
го панкреатиту кукси ПЗ та неспроможність швів
співустя [8, 26, 40]. Г. К. Жерлов та співавтори [41] роз
робили метод накладення арефлюксного ПЄА на
внутрішньому стенті шляхом формування кишкового
інвагінаційного клапана, що запобігає потраплянню
вмісту кишки до протоки ПЗ I. Nordback та співавто
ри [42] під час формування інвагінаційного ПЄА з
успіхом використали біодеградаційний рентгенокон
трастний стент, що саморозширюється, це дозволило
контролювати його розташування протягом 1 — 3 міс.
Проте, як показали результати проспективного
рандомізованого дослідження [17], внутрішнє дрену
вання протоки ПЗ під час формування ПЄА не забез
печує зменшення частоти утворення панкреатичної
нориці. Якщо загальна частота неспроможності швів
становила 9,4%, за умови м`якої або нормальної
щільності тканини ПЗ у хворих, яким здійснювали
дренування протоки ПЗ, вона дорівнювала 21,1%, без
дренування — 10,7%, за умови щільної тканини ПЗ —
відповідно 1,7 та 4,8%.
Існують різні думки щодо значення зовнішнього
дренування протоки ПЗ як засобу профілактики не
спроможності швів ПЄА. За даними деяких авторів
[23], зовнішнє дренування кукси ПЗ є ефективним ме
тодом попередження утворення панкреатичної но
риці, про що свідчать отримані дані щодо частоти не
спроможності швів співустя: 6,7% — у хворих, яким
здійснювали зовнішнє дренування протоки ПЗ, 21,4%
— у хворих без її дренування. Необхідність у вико
нанні релапаротомії виникла відповідно у 2,2 та 18%.
Під час формування кінцево—петльового ПЄА
зовнішнє дренування протоки ПЗ використане у
92,4% спостережень під час всіх операцій ПДР [43].
Деякі автори [27] рекомендують проводити зовнішнє
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дренування за діаметра протоки ПЗ менше 2 мм. За
умови м`якої тканини ПЗ та вузької її протоки перева
гу віддають формуванню ПЄА з зовнішнім дренуван
ням протоки ПЗ з використанням підвісної єюносто
ми [44]. Б. С. Запорожченко та співавтори [45] за умо
ви м`якої тканини ПЗ та вузької її протоки накладали
ПЄА duct—to—mucosa з використанням зовнішнього
дренування протоки та клею з метою герметизації
швів. За вузької протоки ПЗ автори [28] пропонують
новий метод формування ПЄА duct—to—mucosa з
фіксацією протоки ПЗ та слизової оболонки порож
ньої кишки за допомогою лігатур, накладених на
зовнішній дренаж, без застосування швів. За таких
умов інші дослідники [40] використали метод накла
дення термінолатерального ПЄА з зовнішнім дрену
ванням протоки ПЗ та додатковою герметизацією
швів за допомогою великого сальника. При
порівнянні частоти утворення панкреатичної нориці
у пацієнтів, яким здійснене зовнішнє (у 36,4%) та
внутрішнє (у 33,3%) дренування протоки ПЗ, встанов
лене, що внутрішнє дренування ПЕА більш безпечне
[46]. За умови м`якої тканини ПЗ та вузької її протоки
автори вважають за доцільне застосування двохетап
ної тактики: ПДР завершують зовнішнім дренуванням
протоки кукси ПЗ, а реконструктивний етап — ПЄА —
формують через 2 — 3 міс [9].
За відсутності універсального методу обробляння
кукси ПЗ опрацьовуються нові та вдосконалюються
існуючі методи. Важливим інтраопераційним чинни
ком є техніка формування анастомозу [16, 30, 47] та
використання мікроскопа [16]. Ймовірність виник
нення неспроможності швів ПЄА може бути мінімізо
вана завдяки застосуванню ретельної техніки накла
дення швів з використанням оптичних приладів та
оптимізації кровопостачання анастомозу [10]. За умо
ви недостатнього кровопостачання кукси ПЗ відсіка
ли ще 1,5 — 2 см її тканини. Однозначної думки про
доцільність профілактичного призначення сомато
статину та його аналогів немає, проте, більшість ав
торів вважають це необхідним лише у хворих за висо
кого ризику виникнення неспроможності швів ПЄА
[47 — 49].
Якщо накласти надійний ПЄА duct—to—mucosa
неможливо, альтернативою є формування інвагіна
ційного ПЄА [20, 29, 50]. В. М. Копчак та співавтори
[51] запропонували спосіб формування заглибного
ПЄА, коли видаляють 1,5 — 2 см слизової оболонки
кишки, накладають ряд швів між слизовою та м`язо
вою оболонками кишки і краєм кукси ПЗ по її пери
метру з подальшим насуванням демукозованої ділян
ки кишки та накладенням швів між краєм кишки і тка
ниною ПЗ. Основними механізмами формування не
спроможності швів ПЕА є підтікання панкреатичного
соку між накладеними швами в місцях проколів гол
кою, а також недостатнє кровопостачання та натяг

співустя [13]. Ключовими моментами запропонова
ного авторами методу формування ПЄА є хімічне або
електрокоагуляційне обробляння слизової оболонки
порожньої кишки на протязі 3 см, інвагінація в неї
кукси ПЗ та фіксація кишки до кукси з використанням
циркулярної лігатури у вигляді бандажу. Майже ана
логічний метод запропонований дослідниками рані
ше [52]. Формування інвагінаційного анастомозу
включало попереднє накладення кисетного шва на
зону передбачуваної інвагінації кишки, який затягу
вали після формування співустя.
Недоліками інвагінаційного ПЄА вважають не
обхідність мобілізації кукси ПЗ в напрямку до хвоста
ПЗ не менше ніж на 3 — 4 см з лігуванням дрібних су
дин, селезінкових артерії та вени, що зумовлює додат
кову травматизацію ПЗ та підвищує ризик виникнен
ня післяопераційної кровотечі [40].
Крім того, якщо діаметр кукси ПЗ більший за діа
метр кишки, інвагінацію здійснюють з значним натя
гом швів або її взагалі виконати неможливо. Завдяки
застосуванню інвагінаційного методу формування
ПЄА вдалося уникнути неспроможності швів співустя
[20].
Таким чином, питання вибору оптимального спо
собу обробляння кукси ПЗ після ПДР досі не виріше
не. Пошук відбувається у напрямку опрацювання но
вих технічних рішень та вдосконалення існуючих ме
тодів.
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