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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

УДК 616.37/34—089.87+616.37—007.253—089.843—089.168

ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СВИЩА
ПОСЛЕ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
А. В. Скумс, М. Е. Ничитайло, О. И. Литвин, В. П. Шкарбан, Ю. П. Цюра
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

SIGNIFICANCE OF TRANSPLANTATION TECHNOLOGIES IN PROPHYLAXIS
OF PANCREATIC FISTULA OCCURRENCE AFTER PANCREATICODUODENAL
RESECTION
А. V. Skums, М. Е. Nichitaylo, О. I. Litvin, V. P. Shkarban, Yu. P. Tsyura
РЕФЕРАТ
Ïðåäñòàâëåí îïûò âûïîëíåíèÿ ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíîé ðåçåêöèè
(ÏÄÐ) ó 110 áîëüíûõ çà ïåðèîä ñ 1996 ïî 2008 ã. Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ îïåðàöèé ó 49 áîëüíûõ, ó êîòîðûõ
ïðèìåíÿëè ñòàíäàðòíûå ìåòîäû (I ãðóïïà) è ó 61 áîëüíîãî, îïåðèðîâàííîãî ñ ïðèìåíåíèåì òðàíñïëàíòàöèîííûõ òåõíîëîãèé (II
ãðóïïà). Ïðèìåíåíèå òðàíñïëàíòàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèëî
ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü ÷àñòîòó ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïàíêðåàòèòà
— ñ 30,6 äî 9,8% è îáðàçîâàíèÿ ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñâèùà — ñ 18,3
äî 4,9%. Ïîñëå îïåðàöèè âñå ïàöèåíòû æèâû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíàÿ ðåçåêöèÿ; ïàíêðåàòèêîåþíîàíàñòîìîç; ïàíêðåàòè÷åñêèé ñâèù.

SUMMARY
The experience of pancreaticoduodenal resection performance in 110
patients in 1996—2008 yrs was presented. The comparative analysis
of the operations results was conducted between 49 patients, in whom
standard methods were applied (I group), and 61 patients, who were
operated on, using transplantation technologies (II group).
Transplantation technologies application have permitted to reduce
essentially the postoperative pancreatitis occurrence — from 30.6 to
9.8% and pancreatic fistula formation — from 18.3 to 4.9%. After the
operation all the patients are alive.
Key words: pancreaticoduodenal resection; pancreaticojejunoanastomosis; pancreatic fistula.

П

анкреатодуоденальная резекция (ПДР) явля
ется стандартной операцией по поводу опухолей го
ловки поджелудочной железы (ПЖ) и периампуляр
ной зоны, а также осложненных форм хронического
панкреатита.
В настоящее время летальность после выполнения
ПДР в специализированных клиниках снизилась до 1
— 5%, а некоторые авторы сообщают об отсутствии
смертности [1 — 3]. Однако частота послеоперацион
ных осложнений достигает 30 — 50% [4, 5]. В структу
ре осложнений наиболее тяжелым считают панкреа
тический свищ, являющийся основной причиной уве
личения длительности лечения пациентов в стацио
наре, стоимости лечения и летальности (80%) вследст
вие возникновения сепсиса или аррозивного крово
течения [6]. Несмотря на внедрение новых методов
формирования панкреатодигестивных анастомозов,
различных способов их декомпрессии, применение
медикаментозной профилактики (соматостатина и
его аналогов), частота возникновения панкреатичес
кого свища составляет 5 — 30% [7]. Учитывая актуаль
ность поиска путей уменьшения риска возникнове
ния панкреатического свища, нами проанализирова
но значение трансплантационных технологий при
выполнении ПДР.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

За период с 1996 по 2008 г. в отделе лапароскопи
ческой хирургии и холелитиаза ПДР выполнена у 110
пациентов, в том числе 64 мужчин и 46 женщин. Воз
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раст больных от 17 до 73 лет, в среднем (52,0 ± 9,97)
года.
Показаниями к выполнению ПДР были опухоли
головки ПЖ и периампулярной зоны, осложненные
формы хронического панкреатита (табл. 1).
Выполнение ПДР включало удаление одним бло
ком головки ПЖ и ДПК с пересечением тонкой киш
ки дистальнее связки Трейтца на 5 — 10 см и резекци
ей 1/3 желудка либо его сохранением, а также холе
цистэктомию. При опухолевой патологии обязатель
но удаляли паракавальную клетчатку и лимфатичес
кие узлы из гепатодуоденальной связки, по ходу об
щей печеночной и верхней брыжеечной артерий, су
пра— и инфрапилорические, верхние и нижние су
прадуоденальные. Кровоточащие сосуды после пере
сечения ПЖ прошивали с использованием прецизи
онной техники. Полностью удаляли крючковидный
отросток ПЖ.
Реконструктивный этап операции включал фор
мирование панкреатодигестивного соустья — раз
личных вариантов инвагинационного панкреатоею
ноанастомоза со всем срезом культи ПЖ или панкре
атикоеюноанастомоза (ПЕА) duct—to—mucosa с изо
лированным вшиванием протока ПЖ и его дрениро
ванием, а также гепатико— и гастроэнтероанастомо
за на одной петле тонкой кишки. Проводили два зон
да для декомпрессии желудка и энтерального пита
ния. Устанавливали дренажи к ПЕА (2) и гепатикоею
ноанастомозу (1).
Пациенты распределены на 2 группы: 49 больных
(I группа) — оперированы в период с 1996 по 2004 г.
с использованием стандартного метода; 61 больной
(II группа) — оперированы в 2005 — 2008 гг. с исполь
зованием трансплантационных технологий, вклю
чавших осуществление широкого доступа типа "мер
седес", разъединение тканей с преимущественным
применением моно— и биполярной коагуляции, тща
тельный гемостаз во время операции, использование
бинокулярного увеличения, прецизионной техники
и микрохирургических инструментов, максимально
Òàáëèöà 1. Çàáîëåâàíèÿ, ïî ïîâîäó êîòîðûõ
âûïîëíÿëè ÏÄÐ
Çàáîëåâàíèå

×èñëî áîëüíûõ
àáñ.

%

Îïóõîëè ãîëîâêè ÏÆ
43
39
Ðàê ÁÑÄÊ
30
27,3
Ðàê äèñòàëüíîãî îòäåëà ÎÆÏ
21
19
Çëîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè ÄÏÊ
7
6,5
Õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò
9
8,2
Èòîãî…
110
100
Ïðèìå÷àíèå.
ÁÑÄÊ – áîëüøîé ñîñî÷åê
äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè;
ÎÆÏ – îáùèé æåë÷íûé ïðîòîê;
ÄÏÊ – äâåíàäöàòèïåðñòíàÿ êèøêà.

бережное отношение к ПЖ как при удалении панкре
атодуоденального комплекса, так и на реконструктив
ном этапе операции.
У больных I группы применяли различные методы
формирования панкреатодигестивных анастомозов
в зависимости от степени фиброзных изменений в
паренхиме ПЖ и диаметра ее протока. Паренхиму
ПЖ оценивали как мягкую, умеренной плотности и
плотную. В соответствии с диаметром протока ПЖ (2
мм и менее, 2,1 — 4,9 мм, 5 мм и более) пациенты рас
пределены на три категории. Если ткань ПЖ плотная,
диаметр ее протока более 3 мм, накладывали ПЕА
duct—to—mucosa, если же ткань ПЖ мягкая или сред
ней плотности, диаметр ее протока менее 3 мм, пред
почтение отдавали формированию инвагинацион
ного панкреатоеюноанастомоза с наружным дрени
рованием или внутренним стентированием протока
ПЖ. Во II группе у 58 (95,1%) пациентов, независимо
от состояния паренхимы ПЖ и диаметра ее протока,
формировали ПЕА duct—to—mucosa. У 2 больных по
сле выполнения ПДР по поводу хронического пан
креатита ПЕА формировали после предварительного
продольного рассечения протока культи ПЖ (терми
нолатеральный ПЕА).
Метод формирования ПЕА duct—to—mucosa. На
расстоянии 3 см от культи тощей кишки между ниж
ним краем культи ПЖ и серозной и мышечной обо
лочкой кишки, отступя 1 см от брыжеечного края, от
дельными узловыми швами (Prolen № 5/0) формиро
вали заднюю стенку анастомоза. В проекции устья
протока ПЖ в соответствии с его диаметром после
предварительной десерозации перфорировали стен
ку кишки с помощью электрокоагулятора. Отдельные
швы (PDS № 5/0) в количестве от 4 до 8 накладывали
на стенку кишки и протока ПЖ под контролем зонда,
введенного в его просвет. Затем швы поочередно за
вязывали. Формирование анастомоза завершали на
ложением отдельных узловых швов (Prolen № 5/0)
между серозной и мышечной оболочкой кишки и
верхним краем культи ПЖ.
В целях профилактики послеоперационного пан
креатита и образования панкреатического свища
больным назначали аналоги соматостатина, начиная
с интраоперационного периода.
Все операции выполняли бригады, возглавляемые
двумя ведущими хирургами.
Хирургические осложнения анализировали в пе
риод лечения пациента в стационаре.
Диагноз послеоперационного панкреатита уста
навливали при троекратном и более повышении ак
тивности амилазы в крови через 3 сут и больше после
операции в сочетании с морфологическими призна
ками острого панкреатита по данным ультразвуково
го исследования или компьютерной томографии. Ги
перамилаземию в течение первых 3 сут после опера
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ции расценивали как реакцию ПЖ на операционную
травму.
Панкреатический свищ определяли в соответст
вии с критериями Международного союза по изуче
нию панкреатического свища (ISGPF) как повышение
активности амилазы в жидкости, выделяющейся по
дренажу, более чем в 3 раза по сравнению с активно
стью амилазы в крови в норме [8]. Активность амила

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

После выполнения ПДР все пациенты живы.
В I группе использовали различные методы фор
мирования инвагинационного панкреатоеюноанас
томоза и ПЕА duct—to—mucosa, во II группе — в 95,1%
наблюдений формировали ПЕА duct—to—mucosa
(табл. 2). В 1—е сутки после операции повышение
активности амилазы в крови отмечено у 47 (95,9%)

Òàáëèöà 2. Îáðàçîâàíèå ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñâèùà â çàâèñèìîñòè îò ìåòîäà ôîðìèðîâàíèÿ
ïàíêðåàòîäèãåñòèâíîãî àíàñòîìîçà
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
I (n = 49)

Ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ ïàíêðåàòîäèãåñòèâíîãî
àíàñòîìîçà
àáñ.

Íàðóæíîå äðåíèðîâàíèå ïðîòîêà ÏÆ ñ
ïîñëåäóþùåé åãî îêêëþçèåé
Íàðóæíîå äðåíèðîâàíèå ïðîòîêà ÏÆ ñ
ïîñëåäóþùèì ôîðìèðîâàíèåì
èíâàãèíàöèîííîãî ÏÅÀ
ÏÅÀ duct–to–mucosa ñ íàðóæíûì
äðåíèðîâàíèåì ïðîòîêà ÏÆ
ÏÅÀ duct–to–mucosa
ÏÅÀ duct–to–mucosa ñî ñòåíòèðîâàíèåì
ïðîòîêà ÏÆ
Èíâàãèíàöèîííûé ÏÅÀ ñ èçîëèðîâàííîé
èìïëàíòàöèåé ïðîòîêà ÏÆ
Èíâàãèíàöèîííûé ÏÅÀ ñ èçîëèðîâàííîé
èìïëàíòàöèåé è íàðóæíûì
äðåíèðîâàíèåì ïðîòîêà ÏÆ
Èíâàãèíàöèîííûé
ïàíêðåàòîåþíîàíàñòîìîç
Èíâàãèíàöèîííûé
ïàíêðåàòîåþíîàíàñòîìîç ñ íàðóæíûì
äðåíèðîâàíèåì ïðîòîêà ÏÆ
Òåðìèíîëàòåðàëüíûé ÏÅÀ
Èòîãî …

%

II (n = 61)

ïàíêðåàòè÷åñêèé
ñâèù
àáñ.

%

àáñ.

ïàíêðåàòè÷åñêèé
ñâèù

%

àáñ.

%

2

4,1

–

–

–

–

–

–

2

4,1

1

2,1

–

–

–

–

6

12,2

–

–

–

–

–

–

29

59,2

7

14,2

56

91,8

3

4,9

–

–

–

–

2

3,3

–

–

2

4,1

–

–

–

–

–

–

2

4,1

–

–

–

–

–

–

2

4,1

–

–

2

3,3

–

–

3

6,1

1

2,1

–

–

–

–

1
49

2,1
100

–
9

–
18,3

1
61

1,6
100

–
3

–
4,9

Òàáëèöà 3. Ñîñòîÿíèå ïàðåíõèìû ÏÆ è äèàìåòð åå ïðîòîêà ó ïàöèåíòîâ I è II ãðóïï
×èñëî íàáëþäåíèé â ãðóïïàõ
Ïîêàçàòåëü

Ïàðåíõèìà ÏÆ
ìÿãêàÿ
ñðåäíåé ïëîòíîñòè
ïëîòíàÿ
Äèàìåòð ïðîòîêà ÏÆ, ìì
2 è ìåíåå
2,1 – 4,9
5 è áîëåå

I (n = 49)

Ð

II (n = 61)

àáñ.

%

àáñ.

%

23
20
6

46,9
40,8
12,3

31
22
8

50,8
36,1
13,1

0,8128
0,7336
0,9047

24
22
3

48,9
44,9
6,2

30
27
4

49,2
44,3
6,5

0,9902
0,9671
0,9305

зы в жидкости, выделяющейся по дренажу, определя
ли на 3, 5, 7—е и 10—е сутки после операции.
Статистическая обработка результатов проведена
с помощью критерия χ2. При анализе небольших
групп пациентов (менее 5) использовали критерий
Фишера.

пациентов I группы и у 41 (67,2%) — II группы. К ис
ходу 3—х суток гиперамилаземия выявлена у 23
(46,9%) пациентов I группы и у 15 (24,2%) — II группы.
Послеоперационный панкреатит в I группе диагнос
тирован у 15 (30,6%) больных, во II группе — у 6
(9,8%) (Р = 0,0239). Панкреатический свищ различной
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степени тяжести в I группе образовался у 9 (18,3%)
больных, во II группе — у 3 (4,9%) (Р = 0,0321). Уста
новлено, что у всех пациентов образованию панкре
атического свища предшествовало возникновение
послеоперационного панкреатита. Однако не у всех
больных наличие послеоперационного панкреатита
обусловливало образование панкреатического сви
ща.
Существенных различий состояния паренхимы
ПЖ и диаметра ее протока в обеих группах не было
(табл. 3).
Возникновение послеоперационного панкреати
та и панкреатического свища у пациентов, у которых
ПЖ была плотной и диаметр ее протока 5 мм и более,
не отмечено. В I группе при мягкой ткани ПЖ и диа
метре протока 2 мм и менее панкреатический свищ
образовался у 6 (12,2%) пациентов, при средней плот
ности ткани ПЖ и диаметре ее протока 2,1 — 4,9 мм —
у 3 (6,1%). Во II группе панкреатический свищ возник
у 2 (3,3%) пациентов при мягкой ткани ПЖ и диамет
ре ее протока 2 мм и менее, у 1 (1,6%) пациента при
средней плотности ткани ПЖ и диаметре ее протока
2,1 — 4,9 мм.
Распределение пациентов в зависимости от степе
ни тяжести панкреатического свища представлено в
табл. 4.
У больных I и II групп свищ степени А и В устра
нен с помощью консервативных средств в сроки от 5
до 43 сут. Свищ степени С возник у 4 (8,2%) пациентов
I группы. Все они оперированы по поводу абсцесса
брюшной полости (2), аррозивного кровотечения из
воротной вены (1) и гастродуоденальной артерии
(1). Во II группе свищ степени С не наблюдали.
Несмотря на совершенствование техники и меди
каментозного обеспечения операции, несостоятель
ность швов панкреатодигестивного соустья является
основной причиной госпитальной летальности. Час
тота несостоятельности швов панкреатодигестивно
го анастомоза после выполнения ПДР составляет от
1,23 до 53% [9, 10], в то же время некоторые авторы
это осложнение не наблюдали [11, 12]. Критерием
приемлемой хирургической техники авторы считают
частоту образования панкреатического свища менее
5 — 10% [2].
Несмотря на многочисленность методов сохране
ния внешнесекреторной функции ПЖ при ПДР, в 87%
Òàáëèöà 4. Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ I è II ãðóïï
â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè òÿæåñòè
ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñâèùà
×àñòîòà âûÿâëåíèÿ ñâèùà ñòåïåíè
À
Â
Ñ

Ãðóïïû
áîëüíûõ

I (n = 49)
II (n = 61)

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

1
1

2,1
1,6

4
2

8,2
3,3

4
–

8,2
–

наблюдений формируют различные варианты соус
тья культи ПЖ с тонкой кишкой [1].
Основными факторами риска образования пан
креатического свища считают два фактора — мягкую
структуру ткани ПЖ и отсутствие расширения ее про
тока [13]. При фиброзных изменениях ткани ПЖ и
расширении ее протока риск возникновения после
операционного панкреатита и панкреатического
свища снижается. Это подтверждают результаты на
шего исследования. У пациентов при плотной ткани
ПЖ и диаметре ее протока 5 мм и более возникнове
ние послеоперационного панкреатита и панкреати
ческого свища не отмечено. При мягкой ткани ПЖ и
диаметре ее протока 2 мм и менее панкреатический
свищ образовался у 8 (7,3%) пациентов.
Таким образом, поиск путей улучшения результа
тов лечения пациентов с малоизмененной паренхи
мой ПЖ и нерасширенным ее протоком актуален. В
целях снижения риска возникновения несостоятель
ности швов панкреатодигестивного анастомоза в та
кой ситуации рекомендуют формирование инвагина
ционного панкреатоеюноанастомоза [11, 12, 14], до
полнительное стентирование или наружное дрени
рование протока ПЖ [4]. Однако, по данным проспек
тивного рандомизированного исследования [15],
стентирование протока ПЖ не способствует умень
шению частоты возникновения панкреатического
свища. По мнению некоторых авторов, методом вы
бора является формирование ПЕА duct—to—mucosa
[2, 5]. Другие исследователи считают, что диаметр
протока ПЖ не влияет на результаты ПЕА duct—to—
mucosa [16]. O. Kollmar и соавторы [7] при выполне
нии операции ПДР у 400 больных формировали ПЕА
duct—to—mucosa у всех. Следует согласиться с точкой
зрения J. H. Kim и соавторов [5], что выбор метода
формирования панкреатодигестивного анастомоза
не зависит от анатомических условий, а только от
опыта хирурга и совершенного владения тем или
иным методом. Наш опыт подтверждает мнение, что
при стандартизации метода формирования панкреа
тодигестивного анастомоза частота осложнений
уменьшается [2, 7].
Основной причиной образования панкреатичес
кого свища после выполнения ПДР является после
операционный панкреатит, который возникает у 50%
пациентов при несостоятельности швов панкреато
дигестивного анастомоза [14]. Надежды на препараты
соматостатина и его аналогов не оправдались. Их
применение не способствовало значительному сни
жению частоты возникновения панкреатического
свища после ПДР [17]. Панкреатический свищ различ
ной степени тяжести возник у 10,1% пациентов при
частоте послеоперационного панкреатита 19,1%. Та
ким образом, у всех больных послеоперационный
панкреатит предшествовал возникновению панкреа
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тического свища, однако не у всех при возникнове
нии послеоперационного панкреатита образовался
панкреатический свищ. Применение трансплантаци
онных технологий позволило существенно умень
шить тяжесть операционной травмы ПЖ и частоту
возникновения послеоперационного панкреатита —
с 30,6 до 9,8% (Р = 0,0239).
Формирование ПЕА duct—to—mucosa, независимо
от состояния паренхимы ПЖ и диаметра ее протока,
с использованием микрохирургической техники поз
волило не только существенно уменьшить частоту об
разования панкреатического свища (с 18,3 до 4,9%),
но и достичь более легкого его течения.
Использование трансплантационных технологий
способствовало существенному уменьшению тяжес
ти операционной травмы ПЖ и, как следствие, сни
жению частоты возникновения послеоперационного
панкреатита и панкреатического свища.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Выполнение ПДР с применением транспланта
ционных технологий способствует уменьшению час
тоты возникновения послеоперационного панкреа
тита (с 30,6 до 9,8%) и панкреатического свища (с 18,3
до 4,9%).
2. Формирование ПЕА duct—to—mucosa с исполь
зованием микрохирургической техники может быть
методом выбора наложения панкреатодигестивного
анастомоза, независимо от состояния паренхимы
ПЖ и диаметра ее протока.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. One thousand consecutive pancreaticoduodenectomies / J. L.
Cameron, T. S. Riall, J. Coleman, K. A. Belcher // Ann. Surg.
— 2006. — Vol. 244, N 1. — Р. 10 — 15.
2. Shrikhande S. V. Pancreatic fistula after pancreaticoduo
denectomy: the impact of a standardized technique of pan
creaticojejunostomy / S. V. Shrikhande, G. Barreto, P. J.
Shukla // Langenbecks Arch. Surg. — 2008. — Vol. 393. —
P. 87 — 91.
3. No mortality after 150 consecutive pancreatoduodenectomies
with duct—to—mucosa pancreaticogastrostomy / Y.
Murakami, K. Uemura, Y. Hayashidani [еt al.] // J. Surg.
Oncol. — 2008. — Vol. 97, N 3. — Р. 205 — 209.
4. In situ vs ex situ pancreatic duct stents of duct—to—mucosa
pancreaticojejunostomy after pancreaticoduodenectomy with
Billroth I—type reconstruction / S. Ohwada, Y. Tanahashi,

9

T. Ogawa [et al.] //Arch. Surg. — 2002. — Vol. 137. — Р. 1289
— 1293.
5. Which method should we select for pancreatic anastomosis
after pancreaticoduodenectomy? / J. H. Kim, B. M. Yoo, J. H.
Kim, W. H. Kim // World J. Surg. — 2009. — Vol. 33, N 2. — Р.
326 — 332.
6. Incidence, risk factors and treatment of pancreatic leakage
after pancreaticoduodenectomy: drainage versus resection of
the pancreatic remnant / M. I. van Berge Henegouwen, L. T.
de Wit, T. M. van Gulik [et al.] // J. Am. Coll. Surg. —1997. —
Vol. 185. — Р. 18 — 24.
7. Pancreatojejunal leakage after pancreas head resection:
anatomic and surgeon—related factors / O. Kollmar, M. R.
Moussavian, M. Bolli [et al.] // J. Gastrointest. Surg. — 2007.
— Vol. 11. — P. 1699 — 1703.
8. Clinical and economic validation of the International Study
Group of Pancreatic Fistula (ISGPF) classification scheme /
W. B. Pratt, S. K. Maithel, T. Vanounou [et al.] // Ann. Surg. —
2007. — Vol. 245, N 3. — Р. 443 — 451.
9. Pancreaticogastrostomy decreased relaparotomy caused by
pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy compared
with pancreaticojejunostomy / E. Oussoultzoglou,
P. Bachellier, J. M. Bigourdan [et al.] // Arch. Surg. — 2004.
— Vol. 139, N 3. — Р. 327 — 335.
10. The advantage of Kakita's method with pancreaticojejunal
anastomosis for pancreatic resection / K. Furuta, M. Yoshida,
K. Itabashi // Surg. Technol. Int. — 2008. — Vol. 17. — Р. 150
— 155.
11. Binding pancreaticojejunostomy — a safe and reliable anas
tomosis procedure / S. Peng, J. Wang, J. Li [et al.] // HPB. —
2004. — Vol. 6, N 3. — Р. 154 — 160.
12. Chen H. W. Modified technique of pancreaticojejunal anasto
mosis with invagination following pancreaticoduodenectomy:
a cohort study / H. W. Chen, E. C. Lai, S. Y. Su // World J.
Surg. — 2008. — Vol. 32, N 12. — Р. 2695 — 2700.
13. Risk factors for pancreatic anastomotic leakage: the signifi
cance of preoperative dynamic magnetic resonance imaging
of the pancreas as a predictor of leakage / Y. Tajima,
T. Kuroki, R. Tsutsumi [et al.] // J. Am. Coll. Surg. — 2006. —
Vol. 2002, N 5. — Р. 723 — 731.
14. Кубышкин В. А. Рак поджелудочной железы / В. А. Кубыш
кин, В. А. Вишневский. — М.: ИД Медпрактика — М, 2003.
— 375 с.
15. Does pancreatic duct stenting decrease the rate of pancreat
ic fistula following pancreaticoduodenectomy? Results of a
prospective randomized trial / J. M. Winter, J. L. Cameron, K.
A. Campbell [et al.] // J. Gastrointest. Surg. — 2006. — Vol.
10, N 9. — Р. 1280 — 1290.
16. Hayashibe A. Duct—to—mucosa pancreaticojejunostomies
with a hard pancreas and dilated pancreatic duct and duct—
to—mucosa pancreaticojejunostomies with a soft pancreas
and non—dilated duct / A. Hayashibe, M. Kameyama // HPB
(Oxford). — 2008. — Vol. 10, N 1. — Р. 54 — 57.
17. Yang Y. M. Risk factors of pancreatic leakage after pancre
aticoduodenectomy / Y. M. Yang // World J. Gastroenterol. —
2005. — Vol. 11, N 16. — Р. 2456 — 2461.

10

Клінічна хірургія. — 2009. — № 9

УДК 617.55—007.43—056.24—089.844

РАЦІОНАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ
ГРИЖІ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПОЗИТНИХ
АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ
С. Г. Четверіков, М. А. Каштальян, В. Ю. Вододюк, С. О. Пастерначенко
Одеський державний медичний університет,
Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) ОДМУ,
Центральний військовий клінічний медичний центр південного регіону, м. Одеса

RATIONAL MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER THE OPERATION
FOR ABDOMINAL HERNIA USING COMPOSITE ALLOTRANSPLANTS
S. G. Chetverikov, М. А. Каshtalyan, V. Yu. Vododyuk, S. O. Pasternachenko

РЕФЕРАТ
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 50 õâîðèõ, ÿêèì çä³éñíåíî
àëîïëàñòèêó ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè ç âèêîðèñòàííÿì êîìïîçèòíèõ ïîëåãøåíèõ àëîòðàíñïëàíòàò³â ç âåëèêèìè ïîðàìè ("Ultrapro",
Ethicon), ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ¿ì ïðîâîäèëè ïàòîãåíåòè÷íî îáãðóíòîâàíó
ïðîô³ëàêòèêó ðàíí³õ ³ â³ääàëåíèõ óñêëàäíåíü. Äî ãðóïè ïîð³âíÿííÿ
âêëþ÷åí³ 62 õâîðèõ, ÿêèì çä³éñíåíî àëîïëàñòèêó ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè ç âèêîðèñòàííÿì ïîë³ïðîï³ëåíîâèõ ñ³òîê ç ìàëåíüêèìè
ïîðàìè ("Prolene", Ethicon), ³ ñòàíäàðòíó ïðîô³ëàêòèêó ðåòåíö³éíèõ
òà ãí³éíî—ñåïòè÷íèõ óñêëàäíåíü. Âèâ÷åí³ îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó òà â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè. Çàñòîñóâàííÿ
êîìïîçèòíèõ ñ³òîê ç âåëèêèìè ïîðàìè â êîìïëåêñ³ ç ïàòîãåíåòè÷íî îáãðóíòîâàíîþ òåðàï³ºþ ñïðàâëÿº ïîçèòèâíèé âïëèâ íà áåçïîñåðåäí³ òà â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ï³ñëÿîïåðàö³éíà ãðèæà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè; êîìïîçèòí³ àëîòðàíñïëàíòàòè; ï³ñëÿîïåðàö³éíå âåäåííÿ õâîðèõ.

SUMMARY
The results of treatment of 50 patients, to whom anterior abdominal
alloplastic hernioplasty was done, using light—weighted large—pore
composite transplants ("Ultrapro", Ethicon), were analyzed, postoperatively pathogenetically substantiated prophylaxis of early and remote
complications was accomplished. To comparative group were included 62 patients, to whom anterior abdominal wall alloplasty was performed, using polypropylene meshes with small pores ("Prolene",
Ethicon), and standard prophylaxis of the retention and purulent—septic complications. There were studied the postoperative course peculiarities and far remote results. Application of composite meshes with
large pores in combination with pathogenetically substantiated therapy positively affects the immediate and late results of treatment.
Key words: postoperative abdominal hernia; composite allotransplants; postoperative management of patients.

В

сучасній хірургії майже не застосовують ау
топластику післяопераційної грижі черевної стінки,
оскільки основним етіологічним чинником її утво
рення вважають нездатність організму пацієнта ство
рити функціонально спроможну сполучну тканину
внаслідок порушення співвідношення колагену типу І
і ІІІ, тобто, грижа черевної стінки — це прояв дис
плазії сполучної тканини [1, 2].
Стандартне лікування післяопераційної грижі че
ревної стінки включає закриття дефекту з викорис
танням одного з відомих способів (on—, in—, sublay) з
подальшим дренуванням простору над сіткою та ак
тивною аспірацією за Redon. Найбільш поширені
алотрансплантати в нашій країні — це поліпропіле
нові сітки, що не розсмоктуються, розмір пор менше
1 мм, відносна щільність 70 — 100 г/м2, мають віднос
но невисоку вартість [3, 4].
Ускладнення після алопластики грижі черевної
стінки з використанням поліпропіленових алотранс
плантатів за строками виникнення поділяють на: 1)
ранні — до 1 міс після операції; 2) віддалені — після 1
міс після операції. До ранніх ускладнень належать ре
тенційні та гнійно—септичні ускладнення: серома,
інфільтрат, утворення абсцесу в ділянці імплантації.
Віддалені ускладнення поділяють на дві групи — ме
ханічні (хронічна серома, кіста передньої черевної
стінки, шкірно—протезна чи кишкова нориця) та
функціональні чи біомеханічні (відчуття сторонньо
го тіла, хронічний біль в ділянці імплантації, обме
ження рухливості передньої черевної стінки) [2, 5].
Причиною виникнення ускладнень алопластики з
приводу грижі черевної стінки є процеси, що відбува
ються в тканинах після імплантації сітчастого проте
за. Це, зокрема, неспецифічна запальна реакція на
стороннє тіло та процес утворення містків між окре
мими запальними гранульомами навколо фібрил, з
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яких складається сітка — так званий "bridging—ефект"
[6, 7].
В свою чергу, неспецифічна реакція запалення
складається з двох фаз — альтерації та проліферації.
Під час першої фази спостерігають відповідь клітин
на стороннє тіло за участю макрофагів, лімфоцитів,
плазмоцитів, сегментоядерних лейкоцитів, у навко
лишніх тканинах — набряк, повнокрів'я судин з вели
кою кількістю лейкотромбів та периваскулярними
крововиливами. Під час другої фази реакції на сто
роннє тіло відбувається постійне оновлення сполуч
ної тканини з тенденцією до збільшення її маси, і,
чим більше стороннього матеріалу залишається в тка
нинах, тим більш виражений надмірний фіброз [2, 6,
7].
Погіршує результати лікування хворих з грижею
черевної стінки і процес утворення містків між окре
мими запальними гранульомами ниток сітки, розта
шованими поруч. Цей процес зумовлює утворення
спільної запальної капсули навколо трансплантата з
його інкапсуляцією, а згодом — жорсткої сполучнот
канинної мембрани навколо сітки з втратою еластич
них властивостей передньої черевної стінки в ділянці
імплантації [2, 8].
Виходячи з патогенезу ускладнень, для покращан
ня результатів лікування нами використані полегшені
(відносна щільність 28 г/м2) композитні алотранс
плантати, які мають більші розміри пор (3 — 4 мм) і
складаються з поліпропілену (35%) та монокрилу —
матеріалу, що розсмоктується шляхом ферментного
гідролізу за 90 — 120 діб. Після операції проводили
патогенетично обгрунтоване лікування та реабілі
тацію хворих, яка включала послідовну фармакоте
рапію, фізіотерапію, рекомендації щодо фізичної ак
тивності, носіння абдомінального бандажа.
Мета роботи — поліпшення найближчіх та відда
лених результатів лікування хворих з післяопе
раційною грижею черевної стінки.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проаналізовані результати лікування 112 хворих з
післяопераційною грижею черевної стінки за період
з 2007 по 2008 р.
Перед оперативним втручанням всім пацієнтам
проводили загальноклінічні, лабораторні та інстру
ментальні дослідження, рентгенографію органів груд
ної клітки, спірографію, ехокардіоскопію. Як супутні
захворювання, що впливають на перебіг операції та
післяопераційного періоду, діагностовані ожиріння
— у 71 (63,39%), цукровий діабет ІІ типу — у 21
(18,75%), ішемічна хвороба серця — у 69 (61,6%),
хронічні обструктивні та запальні захворювання ди
хальної системи — у 18 (16,07%) пацієнтів.
Всім хворим проводили передопераційну підго
товку протягом 1 — 4 тиж, яка включала носіння аб
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домінального бандажа, санацію хронічних вогнищ
інфекції, дихальну гімнастику, нормалізацію ар
теріального тиску та рівня глікемії, метаболітну те
рапію. У пацієнтів при виявленні розладів гемостазу
проводили їх корекцію. Так, за наявності гіпокоагу
ляції за 10 діб до операції відміняли препарати аце
тилсаліцилової кислоти, призначали прокоагулянти
до нормалізації показників коагулограми та трива
лості кровотечі. У пацієнтів за високого ризику ви
никнення тромбоемболічних ускладнень також за
стосовували комплекс заходів, що включав відміну
гормональних контрацептивів за 1 міс до операції,
носіння компресійного трикотажа на нижні кінцівки
перед операцією і до повного відновлення фізичної
активності, призначення низькомолекулярного гепа
рину в адекватних дозах в періопераційному періоді,
ранню мобілізацію хворих, проведення ЛФК.
Оперативні втручання виконували за всіма існую
чими методами — sublay, inlay, onlay. У 50 хворих опе
рація здійснена з використанням композитної сітки
("Ultrapro", Ethicon), у 62 — поліпропіленової сітки
("Prolene", Ethicon).
Ранні результати лікування оцінювали під час спо
стереження за хворими в стаціонарі та контрольного
обстеження в перший місяць після операції. Прово
дили огляд, опитування, ультразвукове дослідження
(УЗД) передньої черевної стінки, функціональні тес
ти.
Віддалені ускладнення фіксували також під час ог
ляду пацієнтів в строки від 6 до 24 міс, заповнення
пацієнтами опитувальників, проведення проб для
оцінки функціональної здатності передньої черевної
стінки. За необхідності проводили УЗД, фістуло
графію або рентгенологічне дослідження тонкого або
товстого кишечнику за наявності ознак тих чи інших
ускладнень.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

По—перше, слід відзначити, що на перебіг післяо
пераційного періоду впливають щадна техніка оперу
вання, принципи розумної достатності мобілізації
тканин, ретельний гемостаз та адекватне дренування.
Так, для дренування застосовували профільні дренажі
або дренажі типу Ulmer — прямокутного січення з
численними отворами для активної аспірації, низько
вакуумні системи.
Для раціонального ведення хворих після операції
пропонуємо виділяти стаціонарний етап — перші 5 —
10 діб та ранній амбулаторний етап — від 10—ї доби
до 1 міс. На першому етапі основний чинник, що виз
начає обсяг терапії — неспецифічна операційна трав
ма, тому лікування не є суто специфічним для ало
герніопластики, передбачає заходи профілактики
гнійно—септичних та тромбоемболічних ускладнень,
стимуляцію моторики травного каналу, адекватне
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знеболювання, проте, має деякі відмінності. Так, анти
бактеріальну терапію слід починати за 1 год до опе
рації з болюсного введення цефалоспорину ІІ або ІІІ
покоління і проводити протягом не менше 7 діб. Це
обгрунтоване двома причинами: проведенням опе
рації на місці "старого" післяопераційного рубця з ви
сокою вірогідністю наявності вогнищ неактивної
інфекції та імплантованих в тканини сторонніх тіл.
Оскільки раннє відновлення перистальтики має важ
ливе значення для профілактики абдомінального
компартмент—синдрому, вважаємо за доцільне роз
починати стимуляцію моторики травного каналу од
разу після операції, використовуючи як хіміопрепа
рати, так і електроміостимуляцію. Достатнє знеболю
вання в усіх хворих забезпечувало введення декскето
профену 100 мг на добу в поєднанні з кеторолаком 30
— 60 мг на добу, що відігравало важливу роль у ранній
мобілізації хворих, і, як наслідок, профілактиці та
лікуванні парезу кишечнику, тромбоемболічних ус
кладнень, застійних процесів у легенях.
З метою профілактики ретенційних ускладнень з
1—ї доби після операції вводили препарат
лімфоміозот, що має антиексудативну й лімфодрену
вальну дію, у дозі 1,1 мл тричі на добу, з продовжен
ням застосування в амбулаторному режимі по 10 кра
пель тричі на добу — до 4 тиж. Дренажи видаляли на
3—5—ту добу — при використанні способів пластики
in— та sublay, на 5—8—му добу —оnlay. Шви, як прави
ло, знімали на 8 — 10—ту добу, після проведення кон
трольного УЗД чи діагностичної пункції підшкірного
прошарку. Усі хворі після операції обов'язково корис
тувалися абдомінальним бандажем протягом 1,5 — 2
міс. Ці строки зумовлені тим, що за цей час відбу
вається проростання сітчастого алотрансплантата
сполучною тканиною з утворенням єдиного комплек
су.
При подовженні лікування в амбулаторному ре
жимі всім пацієнтам рекомендований ощадливий ре
жим рухової активності, дієта № 3, носіння бандажа.
Фармакотерапія включала засоби протизапальної та
протинабрякової дії. З цією метою призначали німе
сулід по 200 мг на добу протягом 10—15 діб (протиза
пальна та знеболювальна дія); серратіопептидазу 30
мг на добу протягом 10 діб (протизапальна, протина
брякова дія, поліпшення доступу лікарських засобів у
ділянку запалення); діосмін 600 мг на добу протягом 1
міс (для поліпшення мікроциркуляції в ділянці
імплантації та укріплення стінки капілярів грану
ляційної тканини, що утворюється).
В лікуванні хворих з післяопераційною грижею
черевної стінки активно застосовували фізіотерапев
тичні методи, в тому числі низькочастотну магнітоте
рапію, зональну магніто—лазерну терапію, низькоча
стотну електротерапію. Низькочастотна магнітоте
рапія (апарати для створення магнітного поля низь

кої частоти "Магнітер", "Полюс") сприяє зменшенню
периневрального
набряку,
відновленню
функціональних властивостей аферентних больових
нервових закінчень, що зумовлює послаблення
імпульсації з вогнища болю, активізації трофічних
процесів в тканинах, зменшенню інфільтрації та при
скоренню епітелізації ран, пригніченню процесів пе
рекисного окиснення ліпідів, зменшенню проник
ності клітинних мембран, покращанню кровопоста
чання тканин в зоні впливу та їх трофіки. Для ак
тивізації репаративних процесів в зоні операції вико
ристовували зональну магніто—лазерну терапію з за
стосуванням апаратів "Узор", "Лазурь", які генерують
магнітне поле, та інфрачервоне випромінювання ар
сенід—галієвого лазера. Поєднане використання
магнітного поля та низькоінтенсивного лазерного
випромінювання дозволило потенціювати лікувальну
дію окремих чинників та досягти більшого клінічно
го ефекту. Для зменшення вираженості місцевої за
пальної реакції та інтенсивності больового синдрому
у ранньому післяопераційному періоді, активізації
репаративних процесів у сполучній тканині та м'язах
передньої черевної стінки проводили низькочастот
ну електротерапію з використанням апарата "Радіус
— 1ФТ" виробництва фірми "Клер ПК" (Білорусь),
який дозволяє здійснювати розширену електроміос
тимуляцію, діадинамо— та ампліпульс—терапію. Про
цедури призначали щоденно тривалістю 2 — 3 хв
протягом 7 — 10 діб.
У ранньому післяопераційному періоді при засто
суванні композитних та поліпропіленових алотранс
плантатів серома виникла відповідно у 8 (18%) та 17
(27,4%) хворих, інфільтрат — у 5 (10%) та 7 (11,3%), ге
матома — у 2 (4%) та 3 (4,8%), крайовий некроз шкіри
— в 1 (2%) та 2 (3,2%). Порівнюючи отримані резуль
тати з даними літератури, ми дійшли висновку, що за
стосування розробленого комплексу профілактичних
заходів сприяло зменшенню частоти ранніх усклад
нень. Також слід відзначити, що у невеликі строки
спостереження після імплантації композитні транс
плантати мають незначні переваги, проте, якісні
відмінності не виявлені.
У віддаленому періоді після алопластики перед
ньої черевної стінки з використанням композитних
та поліпропіленових алотрансплантатів відчуття сто
роннього тіла відзначене відповідно у 2 (4%) та 8
(12,9%) пацієнтів, хронічний біль в ділянці імплан
тації — у 4 (8%) та 9 (14,5%), обмеження рухливості
передньої черевної стінки — у 3 (6%) та 8 (12,9%),
шкірно—протезна нориця — у 0 та 2 (3,2%), кіста пе
редньої черевної стінки — у 0 та 2 (3,2%), гранульома
передньої черевної стінки — в 1 (2%) та 5 (8,1%), киш
кова нориця — у 0 та 2 (3,2%), рецидив грижі — в 1
(2%) та 3 (4,8%). При порівняльному аналізі резуль
татів встановлено, що застосування композитних по
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легшених алотрансплантатів є ефективним способом
профілактики віддалених ускладнень, позитивно
впливає на результати лікування.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Алопластика передньої черевної стінки з засто
суванням композитних алотрансплантатів з велики
ми порами є ефективним способом лікування хворих
з післяопераційною грижею черевної стінки, покра
щує віддалені результати оперативного втручання, не
збільшуючи частоти рецидивів.
2. Індивідуальне застосування комбінованої меди
каментозної терапії, патогенетично обґрунтованих
підходів до післяопераційного ведення хворих,
магнітотерапії, магніто—лазерного впливу або низь
кочастотної електротерапії сприяло зменшенню час
тоти виникнення ускладнень після алопластики че
ревної стінки, а при їх виявленні — швидкому усунен
ню цих ускладнень, зменшенню тривалості періоду
реабілітації хворих, покращанню якості їх життя.
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО МІНІІНВАЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ
ЕХІНОКОКОВИХ КІСТ ПЕЧІНКИ
Г. Ю. Мошківський
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова АМН України, м. Київ

MODERN POSSIBILITIES OF COMPLEX MINIINVASIVE TREATMENT
OF ECHINOCOCCAL HEPATIC CYSTS
G. Yu. Moshkivskiy

РЕФЕРАТ
Âèâ÷åí³ óëüòðàçâóêîâ³ îçíàêè òà ðîçðîáëåí³ êðèòåð³¿ äèôåðåíö³éíî¿ ä³àãíîñòèêè ïàðàçèòàðíèõ îäíîêàìåðíèõ ê³ñò (I - II òèïó
çà êëàñèô³êàö³ºþ Gharbi) òà ñïðàâæí³õ ê³ñò ó 35 ïàö³ºíò³â ç ã³äàòèäíîþ õâîðîáîþ ïå÷³íêè. ßê ìåòîä ðàäèêàëüíîãî ë³êóâàííÿ âèêîðèñòàíî ÷åðåçøê³ðí³ âòðó÷àííÿ (×ØÂ) ç ï³ä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ (ÓÇÄ) ç ïîïåðåäí³ì ïðîâåäåííÿì êóðñîâî¿ òåðàï³¿ ç
âèêîðèñòàííÿì âîðì³ëó. Âèâ÷åíèé ïàòîìîðôîç çàëèøêîâèõ ïîðîæíèí â ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ â³ä 1 äî 10 ðîê³â. Äîâåäåíî åôåêòèâí³ñòü ïîºäíàíîãî çàñòîñóâàííÿ ìàëîòðàâìàòè÷íîãî ìåòîäó äëÿ
ðàäèêàëüíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ, ùî ìîæå áóòè àëüòåðíàòèâîþ
õ³ðóðã³÷íîìó âòðó÷àííþ ³ ìàº äåÿê³ ïåðåâàãè ó ïîð³âíÿíí³ ç íèì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ã³äàòèäíà õâîðîáà ïå÷³íêè; ÷åðåçøê³ðíà ïóíêö³ÿ ï³ä
êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ; àíòèïàðàçèòàðíå ë³êóâàííÿ; ðàäèêàëüíå âòðó÷àííÿ.

SUMMARY
Ultrasonic features were studied and criterions of differential diagnosis were elaborated for parasitic one-chamber cysts (types I - II
according to Gharbi classification) and for true cysts in 35 patients
with hydatid hepatic disease. Transcutaneous interventions under
ultrasonic guidance with preliminary application of therapy course
using vormil was applied as the method of radical treatment.
Pathomorphosis of residual cavities in terms of observation from 1 to
10 years was studied. There was proved the efficacy of combined
application of miniinvasive method of radical treatment of patients,
which may serve as an alternative to surgical intervention and has
some advantages over it.
Key words: hydatid disease of liver; transcutaneous puncture under
ultrasonic guidance; àntiparasitic treatment; radical intervention.

Е

хінококоз є тяжким паразитарним захворю
ванням, у теперішній час він є складною як медич
ною, так і соціальною проблемою у багатьох країнах
світу [1, 2]. В загальній структурі захворюваності гіда
тидний ехінококоз печінки є домінуючим, його час
тота становить 50 — 85% [3 — 5].
Метою роботи є вивчення можливостей застосу
вання мініінвазивного методу, зокрема, ЧШВ під кон
тролем УЗД у лікуванні хворих з приводу ехінококозу
печінки.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

УЗД та інвазивні втручання виконували з застосу
ванням ультразвукових сканерів SSD — 1100 и SSD —
630 (Aloka, Японія), оснащених конвексними датчи
ками з частотою 3,5 и 5,0 МГц, а також пункційними
лінійними датчиками з частотою 3,5 МГц з бічним
прорізом. Для пункції патологічних утворень викори
стовували голки Chiba 20 — 19 G.
Всі маніпуляції здійснювали з дотриманням пра
вил антисептики, під місцевою анестезією, після пре
медикації з застосуванням ненаркотичних аналге
тиків. Підготовку хворих проводили за загально
прийнятою методикою.
Доступ обирали залежно від локалізації та розмі
рів кістозних утворень. Черезшкірні пункції під час
лікування хворих передбачали видалення вмісту па
разитарної кісти, введення герміцидного агенту з по
дальшим його видаленням через певний час. З огляду
на інтрапаренхіматозне розташування патологічних
утворень, втручання в усіх хворих здійснювали через
паренхіму печінки.
Важливим моментом передопераційної підготов
ки пацієнтів вважаємо застосування антигістамінних
засобів, особливо під час повторних пункцій, зважа
ючи на можливість виникнення алергічних реакцій
(анафілактичний шок, набряк Квінке тощо).
Отриманий під час пункції аспірат досліджували з
використанням цитологічних, при необхідності —
біохімічних та мікробіологічних методів.
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ЧШВ як метод радикального лікування застосовані
у 35 пацієнтів.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Застосуванню ЧШВ передувало вивчення ехост
руктури ехінококових кіст I — II типу та опрацюван
ня критеріїв їх диференційної діагностики від про
стих (справжніх) кіст печінки (див. таблицю).
Метою застосування ЧШВ під контролем УЗД в
лікуванні гідатидної хвороби печінки була розробка
патогенетично обгрунтованого методу досягнення
повноцінного одужання пацієнтів, який за ефек
тивністю не поступався б результатам хірургічних
втручань або переважав їх, при цьому був менш трав
матичним та органозберігальним.
Звідси ретельність під час вибору показань та ме
тодів втручання, технічних особливостей їх виконан
ня, застосування комплексного підходу до лікування з
огляду на системний характер захворювання, мож
ливість поширення та мультиорганного ураження.
Для забезпечення ефективного радикального ліку
вання ехінококозу печінки застосований мініінвазив
ний метод за наступними показаннями.
Насамперед, застосування методу доцільне за на
явності ехінококових кіст I — II типу (за кла
сифікацією Gharbi,1981), діаметром 6 — 8 см, що ло
калізуються переважно в товщі паренхіми органа (аб
солютні показання).
Як правило, такі кісти виявляли переважно у дітей
та пацієнтів молодого віку.
Застосування ЧШВ під контролем УЗД можливе та
кож при лікуванні численних кіст печінки та за муль
тиорганного ураження, після попереднього опера
тивного втручання або без нього, в поєднанні з
хіміотерапією. Виконання ЧШВ показане за наяв
ності порожнини за умови загибелі паразита. За не
можливості здійснення оперативного втручання з
тих чи інших причин чи міркувань (тяжкі супутні за
хворювання, релігійні обмеження, відмова пацієнта
від операції тощо) незалежно від типу та розмірів па
тологічного утворення також виконуємо ЧШВ під
контролем УЗД. За таких обставин метод використо
вуємо як виняток.
Вибір основних об'єктів втручання — ехінококо
вих кіст I — II типу не випадковий.
По—перше, це найбільш поширені в теперішній
час типи гідатидної хвороби печінки, доступність су
часної ультразвукової діагностичної апаратури дозво
ляє виявляти патологію на ранніх стадіях.
Це також пов'язане з морфологічними особливос
тями їх будови (відсутність дочірніх та внучатих кіст),
завдяки чому забезпечується рівномірний контакт
сколецидного агенту з усією поверхнею гермінатив
ної оболонки. Такі паразитарні кісти ще не мають
ригідної хітинової капсули, що дозволяє досягати
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максимального спадіння оболонок після пункції і
прогнозованої відсутності великих залишкових по
рожнин.
Для лікування ехінококових кіст запропонований
системний підхід. Черезшкірним лікувальним пунк
ціям у більшості спостережень передувало проведен
ня курсу з використанням антипаразитарних препа
ратів. Пацієнтам призначали албендазол (Vormil)
фірми Mili Healthcare (Велика Британія) в дозі 10
мг/кг маси тіла на добу, протягом 21 — 28 діб. Албен
дазол належить до карбаматбензимідазолів, в основі
механізму його дії руйнація мікротубулярного апара
ту клітини, пошкодження білків, що, в свою чергу,
спричиняє пригнічення яйценесіння та розвитку
лічинок паразитів [6].
Суттєвих ускладнень, описаних в літературі, за
тривалого застосування препарату не спостерігали.
Нами ретельно вивчені УЗД ознаки патоморфозу
патологічних вогнищ в період проведення системної
хіміотерапії захворювання до операції.
За даними УЗД, по завершенні періоду лікування в
усіх хворих виявляли рідинні утворення з неод
норідним вмістом внаслідок розшарування капсули,
відокремлення та провисання хітинової оболонки.
Вважаємо доопераційну антипаразитарну хіміоте
рапію ефективним запобіжним засобом профілакти
ки рецидивів захворювання та дисемінації паразитів,
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який значно розширює можливості мініінвазивних
методів лікування гідатидної хвороби печінки.
Застосування до операції хіміотерапії, на наш по
гляд, має декілька переваг.
Воно забезпечує інактивацію паразита, тим самим
усуває можливість його дисемінації за теоретично
можливого (при порушенні техніки пункції або під
час пункції та, що більш реально, дренування поверх
нево розташованих патологічних вогнищ) витікання
вмісту кіст у вільну черевну порожнину.
Через провисання хітинової оболонки та появу
між нею та фіброзною капсулою прошарку рідини
під час пункції можливо адекватно обробляти
герміцидом не тільки гермінативну, а й кутикулярну
оболонку та фіброзну капсулу, що раніше було не
можливо під час одноразового втручання. Це дуже
важливо у світлі останніх досліджень гідатидозу
печінки, з огляду на можливість екзофітного росту
кіст та виявлення зародкових елементів у товщі
фіброзної капсули [7]. Тим більше це важливо в ситу
ації, коли метод лікування не передбачає видалення а
ні хітинової оболонки, а ні фіброзної капсули.
З багатьох описаних в літературі та апробованих
нами герміцидів перевагу віддали 96% етиловому
спирту як найбільш доступному та ефективному засо
бу, який спричиняє дегенеративні зміни вмісту пара
зитарної кісти та глибокі деструктивні процеси в обо
лонках патологічного утворення. Для закріплення
сколецидної дії етанолу та профілактики нагноєння
залишкових порожнин ми додатково промивали їх
розчином бетадину, який має як антисептичні, так і
сколецидні властивості [8].
За основне втручання взятий модифікований на
ми метод PAIR (Puncture, Aspiration, Injection,
Reaspiration), рекомендований Всесвітньою ор
ганізацією охорони здоров'я для лікування ехіноко
кових кіст [9]. Модифікація полягала в тому, що, з ог
ляду на постхіміотерапевтичний патоморфоз утво
рень, герміцидний розчин вводили не тільки в по
рожнину хітинової оболонки, а й у міжоболонковий
простір.
Для досягнення лікувального ефекту (за умови
проведення доопераційного курсу хіміотерапії з ви
користанням вормілу) вважали достатнім проведення
одного ЧШВ. Така впевненість основана на аналізі ре
зультатів лабораторного дослідження видаленого
вмісту кісти як до введення антисколецидного агенту,
так і через 3 — 5 діб з залишкової порожнини (в жод
ному дослідженні не виявлені зародкові елементи па
разита), а також отриманих нами віддалених резуль
татів лікування.
У деяких пацієнтів, яким не проводили до операції
хіміотерапію, в ранньому післяопераційному періоді
застосовували повторні однократні втручання за на
веденою методикою з метою обробляння фіброзної

капсули. В міжоболонковий простір вводили розчин
бетадину (після першої пункції відзначені відшару
вання хітинової оболонки та поява рідинного про
шарку навколо неї).
З ускладень, що спостерігали в ранньому післяопе
раційному періоді, слід відзначити невиражені
алергічні реакції, біль різної інтенсивності, гіпер
термію. Нагноєння залишкових порожнин не було,
що пов'язуємо з введенням до схеми лікування розчи
ну бетадину. Наведених в літературі тяжких ускладень
(анафілактичний шок, підтікання вмісту кіст у вільну
черевну порожнину, кровотеча тощо) не було завдяки
як проведенню доопераційних профілактичних за
ходів, так і чіткому неухильному дотриманню пока
зань та техніки розробленої методики.
Тривалість лікування пацієнтів у клініці становила
від 2 до 9 днів, у середньому (4,5 ± 1,2) дня.
Інші автори відзначили тривалість госпіталізації
хворих від 2,4 до (4,8 ± 2,9) дня [10, 11].
Тривалість лікування пацієнтів після застосування
різних модифікацій відкритої ехінококектомії за не
ускладненого перебігу післяопераційного періоду
значно переважала таку після черезшкірних пункцій і
становила 16,8 — 23 дня, за наявності ускладнень —
22,54 дня [12, 13].
Після лапароскопічного лікування ехінококових
кіст печінки цей показник становив у середньому
(12,7 ± 6,5) дня [5, 11]. Тривалість лікування хворих у
стаціонарі після виконання лапароскопічних втру
чань в нашій клініці дещо відрізнялася залежно від
методу втручання, після ехінококектомії становила
від 4 до 12 днів, у середньому (7,3 ± 2,4) дня, після ла
пароскопічної перицистектомії — від 4 до 9 днів, у се
редьому (5,8 ± 1,8) дня [14, 15].
Таким чином, проаналізувавши отримані нами ре
зультати використання різних методів лікування гіда
тидної хвороби печінки, а також результати інших ав
торів щодо тривалості лікування пацієнтів у клініці,
ми дійшли висновку, що найменшою вона була після
використання ЧШВ (при лікуванні кіст I — II типу) за
результативності, що не поступається такій як відкри
тих, так і лапароскопічних втручань. Можливе по
дальше її зменшення завдяки застосуванню доопе
раційної хіміотерапії, що дозволяє обмежитись одно
кратним втручанням та лікуванням пацієнта у
стаціонарі після операції протягом 1 — 2 днів.
Нами вперше детально проаналізований патомор
фоз залишкових порожнин як в ранньому післяопе
раційному періоді, так і у віддалені (1 — 10 років)
строки.
За даними динамічного УЗД основні стадії перебу
дови залишкових порожнин та тривалість їх існуван
ня наступні.
Стадія ранніх реактивних змін — гострого асеп
тичного запалення, тривалість 3 — 10 діб.
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Стадія підгострого запального процесу —
стабілізації стану залишкової порожнини, почи
нається через 10 — 14 діб після втручання, тривалість
30 — 60 діб.
Стадія регресування залишкової порожнини —
фіброзно—дегенеративних змін, починається через 3
міс після втручання, тривалість — 1 рік і більше.
Підсумовуючи отримані результати лікування па
разитарних кіст печінки в строки до 1 року після
втручання, ми встановили, що ознак рецидиву захво
рювання або появи нових утворень не було. На мо
мент огляду повна облітерація порожнин або їх
відсутність відзначена у 75,8% спостережень. Як пра
вило, таких результатів досягнуто при лікуванні кіст
діаметром до 4 см.
У строки спостереження від 2 до 10 років за дани
ми УЗД рецидиви захворювання не виявлені.
Візуалізували гетерогенні утворення діаметром 1
— 2,5 см, без характерних ознак кіст, з вогнищевим
або тотальним кальцинозом, у деяких пацієнтів во
гнищевих утворень в межах попередньої локалізації
ехінококових кіст не було.
Таким чином, досягнення останніх років карди
нально змінили вимоги до діагностики й вибору ме
тоду лікування хворих на ехінококоз.
Достовірні дані багатоцентрових проспективних і
ретроспективних досліджень свідчать, що результати
лікування хворих на ехінококоз печінки практично
ідентичні після виконання простої ехінококектомії,
без видалення фиброзної капсули, і за обов'язкового
її видалення (перицистектомія, резекція печінки),
проте, при незрівняно високій травматичності таких
втручань, що може спричинити інвалідизацію та ле
тальність. Ще більш вагомо звучить теза про обме
ження показань до оперативних втручань за умови
дотримання комплексного підходу, який включає за
стосування до— і післяопераційної протипаразитар
ної хіміотерапії, насамперед, при лікуванні парази
тарних кіст I — II типу.
Перспективним у лікуванні цієї патології є широке
використання малотравматичних методів, зокрема,
ЧШВ під контролем УЗД.
Для лікування інтрапаренхіматозно розташованих
ехінококових кіст печінки I та II типу доцільне вико
ристання ЧШВ, при цьому перевагу слід віддавати за
стосуванню модифікованого нами методу PAIR.
Відсутність лапаротомії, загального наркозу, тяж
кого пошкодження паренхіми печінки, короткий
післяопераційний період, низька частота ускладнень
і відсутність тяжких ускладнень, відсутність рецидивів
— безсумнівні переваги ЧШВ, що роблять їх ефектив
ною альтернативою в лікуванні гідатидної хвороби
печінки.
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Розроблений комбінований метод мініінвазив
ного лікування ехінококових кіст печінки I та II типу
є високоефективним (одужання 100% пацієнтів) за
вдяки:
— проведенню до операції курсу антипаразитар
ної терапії;
— правильному вибору об'єктів (відсутність
щільної хітинової оболонки і вираженої фіброзної
капсули, інтрапаренхіматозне розташування пато
логічних утворень прогнозовано забезпечують
спадіння порожнини з подальшою її облітерацією);
— чіткому дотриманню техніки втручання.
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ДІАГНОСТИКА ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПСЕВДОКІСТ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
П. В. Газдюк
Інститут гастроентерології АМН України, м. Дніпропетровськ

DIAGNOSIS OF PURULENT—NECROTIC COMPLICATIONS OF PANCREATIC
PSEUDOCYSTS
P. V. Gazdyuk

РЕФЕРАТ
Íàâåäåí³ äàí³ ïðî ïðè÷èí ³ ÷àñòîòó âèíèêíåííÿ ãí³éíî-íåêðîòè÷íèõ
óñêëàäíåíü (ÃÍÓ) ïñåâäîê³ñò ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè (ÏÏÇ). Â³äçíà÷åí³ òðóäíîù³ ä³àãíîñòèêè é ë³êóâàííÿ öèõ óñêëàäíåíü. Çàïðîïîíîâàí³ ä³àãíîñòè÷í³ ìàðêåðè ïåðåá³ãó é åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ ÃÍÓ
ÏÏÇ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñåâäîê³ñòà ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè; ãí³éíî-íåêðîòè÷í³ óñêëàäíåííÿ; ïðîêàëüöèòîí³í.

SUMMARY
The data on causes and rate of purulent-necrotic complications (PNC)
occurrence of pancreatic cysts (PC) are adduced. Difficulties of these
complications diagnosis and treatment were noted. Diagnostic markers for the PC PNC course and the treatment efficacy were proposed.
Key words: pancreatic pseudocyst; purulent-necrotic complications;
procalcitonin.

Д

іагностика ГНУ ППЗ включає комплекс неспе
цифічних лабораторних та інструментальних даних
[1]. При цьому клінічні, загальнолабораторні та біо
хімічні показники не завжди дозволяють виявити
ГНУ, і остаточно діагноз встановлюють лише під час
оперативного втручання [2]. Це значною мірою впли
ває на тактичні аспекти лікування і обґрунтовує не
обхідність застосування заходів передопераційної
підготовки та ведення післяопераційного періоду [3].
Метою дослідження було визначення діагностичної
цінності неспецифічних, неінвазивних маркерів пе
ребігу ГНУ ППЗ.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проведене обстеження й хірургічне лікування 132
хворих на хронічний панкреатит, ускладнений ППЗ.
В усіх пацієнтів визначали тяжкість клінічного пе
ребігу захворювання, лабораторні маркери запально
го процесу в крові [3, 4]. Під час ультразвукового до
слідження (УЗД) поліпозиційно сканували підшлун
кову залозу, органи гепатобіліарної зони після госпі
талізації, безпосередньо під час виконання оператив
ного втручання (зовнішнє дренування кісти під кон
тролем УЗД), а також після операції і перед випису
ванням. Ендоскопічну ретроградну холангіопанкреа
тографію у 79 (59,8%) пацієнтів проводили за стан
дартним методом, під час дуоденоскопії за допомо
гою апарата "Olimpus—JF—1Т30" (Японія) з застосу
ванням рентгенологічної установки "Radius" (Італія).
Комп’ютерна томографія (КТ) з контрастним під
силенням проведена у 41 (31,1%) пацієнта. Насампе
ред, оцінювали локалізацію, розміри ППЗ, контури її
стінки, однорідність вмісту, зміни протоки залози як
показники виникнення ГНУ [4].
Як маркер виникнення ГНУ в ППЗ напівкількісним
методом встановлювали вміст прокальцитоніну (ПК)
за допомогою тест—системи Brahms PCT—Q (Німеч
чина) [5]. За концентрації ПК 0,5 нг/мл і більше ком
плекс мав вигляд смужки червоного забарвлення
різної інтенсивності. При визначенні рівня ПК менше
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0,5 нг/мл встановлювали варіант норми і, відповідно,
відсутність ГНУ; у діапазоні від 0,5 до 2 нг/мл — про
гнозували виникнення ГНУ; від 2,0 до 10 нг/мл — ГНУ
ППЗ з синдромом поліорганної недостатності. Вміст
ПК у сироватці крові до операції визначений у 49
(37,1%) пацієнтів.
За даними імунологічного дослідження визначали
загальну кількість Т—лімфоцитів та кількість їх субпо
пуляцій — Т—хелперів (Тх), Т—супресорів (Тс), Т—
кілерів (Тк), В—лімфоцитів, імунорегуляторний
індекс (ІРІ) непрямим імунофлуоресцентним мето
дом з використанням моноклональних антитіл фірми
"Сорбент ТМ". Вміст інтерлейкінів (ІЛ), зокрема, IЛ—4,
IЛ—6, фактора некрозу пухлин—α (ФНП—α) визнача
ли методом імуноферментного аналізу за допомогою
наборів "Вектор БЕСТ" (Новосибірськ) [6].
Аналізували статистично достовірні дані, які вво
дили в базу даних Mіcrosoft Excel з подальшим оброб
лянням за допомогою стандартного пакета Statistica
for Windows 5.0. Проводили кореляційний аналіз з
визначенням достовірних величин (P < 0,05), ко
ефіцієнтів кореляції Пірсона та рангових ко
ефіцієнтів Спірмена.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Аналіз даних клінічних, загальнолабораторних,
біохімічних та інструментальних досліджень дозво
лив виявити ГНУ у 75,7% хворих, неспецифічні озна
ки запального синдрому виявляли за рівнем ПК у си
роватці крові та імунологічними маркерами як більш
чутливими показниками виникнення ускладнень
ППЗ.
З 25 хворих у 23 (92,0%) (І група) дані клініко—ла
бораторних та інструментальних досліджень свідчи
ли про відсутність нагноєння ППЗ, вміст ПК не пере
вищував 0,5 нг/мл, у 2 (8,0%) — становив від 0,5 до 2
нг/мл, що зумовлене наявністю прихованого вогни
ща запалення. Після пункції кісти рівень ПК у 16
(64,0%) обстежених не змінився, у 9 (36,0%) — підви
щився до 0,5 — 2 нг/мл, це свідчило про виникнення
ГНУ в кісті. На 2—3—тю добу після пункції та дрену
ванні ППЗ в усіх 9 пацієнтів з дренажа отриманий ек
судат. В ІІ групі за даними попереднього обстеження
ГНУ ППЗ виявлені в усіх хворих. У 19 (79,2%) хворих
рівень ПК становив від 0,5 до 2 нг/мл, у 5 (20,8%) — від
2 до 10 нг/мл, що свідчило про наявність активного
запального процесу з системною відповіддю ор
ганізму та поліорганної недостатності.
Отже, отримані дані щодо рівня ПК до операції у
29 (59,2%) хворих обґрунтовували необхідність про
ведення інтенсивної передопераційної консерватив
ної терапії.
На 3—тю добу після здійснення зовнішнього дре
нування порожнини ППЗ у 12 (17,1%) пацієнтів ІІ гру
пи та 10 (16,1%) — І групи проводили контрольне виз
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начення рівня ПК у сироватці крові. Рівень ПК у 5 хво
рих І групи, у яких припускали наявність ГНУ, та 9
пацієнтів ІІ групи перебував у межах від 0,5 до 2
нг/мл, це співпадало з підтвердженням за даними
мікробіологічного дослідження інфікування вмісту
ППЗ, тобто, виникнення ГНУ.
Найбільш вираженими ці зміни були у пацієнтів за
вмісту ПК понад 2 нг/мл, тобто, за тяжкого перебігу
патологічного процесу. Так, кількість пацієнтів, у яких
рівень ПК був у межах від 2 до 10 нг/мл, після зовніш
нього дренування ППЗ зменшилася на 40%. Це свідчи
ло про високу ефективність зовнішнього дренування
в хірургічному лікуванні ГНУ ППЗ. Доцільність визна
чення рівня ПК у сироватці крові в діагностиці ГНУ як
маркеру їх виникнення у хворих з ППЗ підтверджена
встановленням прямого кореляційного зв'язку з ви
раженістю інфікування вмісту кісти та позитивною
динамікою змін показника після зовнішнього дрену
вання ППЗ як першого етапу лікування ГНУ кісти. От
же, визначення рівня ПК у сироватці крові є чутливим
і специфічним маркером виникнення ГНУ ППЗ. Про
те, за рівня ПК від 0,5 до 10 нг/мл неможливо встано
вити тяжкість інфікування вмісту ППЗ, що зумовило
необхідність пошуку інших маркерів цього показни
ка.
За даними імунологічного дослідження у хворих з
ППЗ та її ускладненнями виявлені ознаки імуносу
пресії з дисбалансом імунорегуляторних субпопу
ляцій та статусу цитокінів. При цьому найбільш вира
жену імуносупресію відзначали у хворих за ускладне
ного перебігу ППЗ. Так, спостерігали зменшення
кількості лімфоцитів — на 33,4%, Т—лімфоцитів — на
42,5%, Тх — на 52,7% (Р < 0,05). Інші проаналізовані
імунологічні показники (кількість Тс, В—лімфоцитів,
Тк) достовірно не різнилась в групах обстежених хво
рих та контрольній групі. Зниження активності Тх як
регулятора імунної відповіді при ГНУ ППЗ відзначене
у 68 (97,1%) пацієнтів. Оскільки кількість Тх викорис
товують для обчислення ІРІ (СD4+/СD8+) як інтег
рального показника стану імунної регуляції, його виз
начали в динаміці. ІРІ при виникненні ускладнень
зменшувався у середньому на 25%, у хворих ІІ групи
він був у межах від 0,7 до 1,7, у середньому 1,2 ± 0,1; за
неускладненого перебігу ППЗ — від 1,2 до 2,0, у серед
ньому 1,6 ± 0,2. До імунологічних діагностичних кри
теріїв виникнення ГНУ ППЗ належать зменшення
кількості Тх (СD4+) до (18,5 ± 0,4)%, у нормі — (39,1 ±
0,2)% (Р < 0,05); Т—лімфоцитів — до (29,7 ± 0,9)%, у
нормі (51,6 ± 0,06)% (Р < 0,05); ІРІ до 0,7—1,7, у серед
ньому 1,2 ± 0,1. Зменшення кількості Т—лімфоцитів
свідчило про перерозподіл імунокомпетентних
клітин на тлі інтенсивного синтезу імунодепресив
них чинників.
Стан імунного захисту характеризували за рівнем
протизапального цитокіну IЛ—4, який у хворих І гру
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пи був майже в 5 разів, ІІ групи — у 2,4 разу вище, ніж
в контрольній групі (Р < 0,05). При виникненні ГНУ
вміст цього цитокіну зменшувався майже вдвічі — на
49,5% (Р < 0,05). Ці зміни свідчили про напруження
системи імунного захисту у хворих з ППЗ та її висна
ження при виникненні ГНУ. Індивідуальні показники
рівня IЛ—4 були нормальними лише у 2 (12,5%) хво
рих І групи, у ІІ групі нормальних показників не спо
стерігали. Тобто, зниження рівня IЛ—4 відносно
вихідного при ППЗ свідчило про ускладнений ГНУ пе
ребіг захворювання.
Рівень прозапального цитокіну (IЛ—6) у хворих з
ППЗ І групи був у 2,6 разу, ІІ групи — у 5,5 разу вищим,
ніж в умовно здорових осіб, що відображало тяжкість
патологічного процесу (Р < 0,05). До того ж, при
порівнянні показників в групах встановлені значні
розбіжності: у хворих ІІ групи вміст ІЛ—6 був на 52,6%
більше, ніж у хворих І групи, що свідчило про високу
специфічність реакції цього цитокіну на пато
логічний процес (Р < 0,05).
Концентрація ФНП—α збільшувалася як при ППЗ,
так і ще більшою мірою — за її ГНУ (Р < 0,05). В І групі
за неускладненого перебігу вона становила у середнь
ому (135,3 ± 4,6) пг/мл, що було в 23,3 разу більше, ніж
у середньому в контрольній групі (Р < 0,05). У ІІ групі
— цей показник в 33,1 разу перевищував такий у кон
тролі (Р < 0,05). Отже, профіль цитокінів у хворих з
ГНУ ППЗ змінювався за рахунок збільшення рівня
прозапальних цитокінів (IЛ—6 і ФНП—α) на тлі зни
ження рівня протизапального цитокіну IЛ—4 (Р <
0,05).
Рівень прозапальних цитокінів IЛ—6 і ФНП—α
вірогідно (Р < 0,05) відображав тяжкість інфікування
вмісту ППЗ (r=0,52—0,82, Р < 0,05; r=0,41—0,70, Р <
0,05). При цьому зниження вмісту протизапального
цитокіну IЛ—4 також відображало ступінь інфікова
ності як показник виснаження захисних систем ор
ганізму (r=—0,21 — —0,52, Р < 0,05).

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. У хворих з ППЗ вміст ПК у сироватці крові
вірогідно корелював з частотою виникнення ГНУ
(r=0,77—0,82, Р < 0,05), проте, не відображав тяжкість
інфікування вмісту кісти (r=0,15, Р < 0,05).
2. За оцінкою змін імунологічних показників при
ГНУ ППЗ виявлено виражену імуносупресію у хворих,
що супроводжувалось зниженням ІРІ у середньому на
25% та зменшенням втричі кількості Тх (СD4+) — до
(18,5 ± 0,4)% (Р < 0,05) і вдвічі — кількості Т—лімфо
цитів — до (29,7 ± 0,9)% (Р < 0,05).
3. За більш тяжкого інфікування вмісту ППЗ, що
оцінювали за мікробним числом, збільшувався рівень
прозапальних цитокінів IЛ—6 (r=0,52—0,82, Р < 0,05),
ФНП—α (r=0,41—0,70, Р < 0,05) та зменшувався рівень
протизапального цитокіну IЛ—4 (r= —(0,21 — 0,52), Р
< 0,05).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ПЕРИТОНИТА
В. А. Сипливый, Е. В. Конь, Д. В. Евтушенко
Харьковский национальный медицинский университет

APPLICATION OF THE LEUKOCYTE INDICES FOR PROGNOSTICATION
OF PERITONITIS OUTCOME
V. А. Sipliviy, Е. V. Kohn, D. V. Yevtushenko

РЕФЕРАТ
Ïðè îáñëåäîâàíèè 49 áîëüíûõ, ó êîòîðûõ äèàãíîñòèðîâàí ïåðèòîíèò, îïðåäåëÿëè çíà÷åíèå 18 ëåéêîöèòàðíûõ èíäåêñîâ, óñòàíîâëåíû äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ó âûæèâøèõ è óìåðøèõ
áîëüíûõ. Îïðåäåëåíû êðèòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ èíäåêñîâ, ïîçâîëÿþùèå ïðîãíîçèðîâàòü âûñîêóþ âåðîÿòíîñòü ëåòàëüíîãî èñõîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðèòîíèò; ïðîãíîçèðîâàíèå èñõîäà; ëåéêîöèòàðíûå èíäåêñû.

SUMMARY
While examination of 49 patients, in whom peritonitis was diagnosed,
the values of 18 leukocyte indices were determined, trustworthy differences of the indices were established in survivors and dead patients.
Critical values of the indices, permitting to prognosticate high possibility of lethal outcome occurring, were determined.
Key words: peritonitis; the outcome prognostication; leukocyte
indices.

П

еритонит — наиболее частая форма интра
абдоминальной инфекции, несмотря на постоянное
совершенствование техники оперативного вмеша
тельства, прогресс в развитии анестезиологии и ин
тенсивной терапии, а также внедрение новых анти
бактериальных средств, он является основной причи
ной смерти больных хирургического профиля, ле
тальность при распространенном перитоните со
ставляет от 30 до 86% [1, 2].
Ведущими факторами, определяющими исход пе
ритонита, являются тяжесть эндогенной интоксика
ции и иммунореактивность организма. При благо
приятном течении воспалительного процесса клетки
иммунной системы продуцируют большое количест
во провоспалительных цитокинов: интерлейкины
(ИЛ), в том числе ИЛ—1β, ИЛ—2, ИЛ—6, ИЛ—8, фак
тор некроза опухолей—α, интерферон—γ и др. При
неспособности организма сформировать адекватную
реакцию вследствие преобладания провоспалитель
ных цитокинов (ИЛ—4, ИЛ—10, ИЛ—13 и др.) после
операции начинается усиленное размножение мик
роорганизмов, что способствует гиперпродукции ци
токинов, формированию полиорганной недостаточ
ности, гибели организма [3, 4].
Для своевременного прогнозирования тяжести те
чения перитонита и коррекции проводимого лече
ния необходима оценка реакции организма на ин
фекционный процесс. Одним из наиболее простых и
доступных методов оценки реакции иммунной систе
мы при различных заболеваниях является определе
ние лейкоцитарных индексов — соотношения попу
ляций клеток крови, которые косвенно позволяют су
дить о преобладании ответа про— или противовоспа
лительных цитокинов [3, 5, 6]. В то же время, анализ
данных литературы свидетельствует о недостаточной
освещенности значимости лейкоцитарных индексов
при прогнозировании тяжести течения и исхода за
болевания у больных перитонитом.
Целью исследования явилось определение лейко
цитарных индексов, значимо различающихся до и
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после операции у выживших и умерших больных пе
ритонитом, а также критических значений индексов,
которые позволяют прогнозировать вероятность ле
тального исхода.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Обследованы 49 больных с распространенным пе
ритонитом, из них выжили —24, умерли — 25. Перед
операцией, в 1 — 2, на 5 — 7—е и 10 — 12—е сутки по
сле операции определяли показатели гемограммы, с
использованием которых рассчитывали 18 лейкоци
тарных индексов.
1. Индекс Гаркави (ИГ = лимфоциты / сегменто
ядерные нейтрофильные гранулоциты).
2. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ Я.
Я. Кальф—Калифа) ЛИИ = (4 × миелоциты + 3 × мета
миелоциты + 2 × палочкоядерные нейтрофильные
гранулоциты + 1 × сегментоядерные нейтрофильные
гранулоциты) × (плазмоциты + 1) / [(моноциты +
лимфоциты) × (эозинофильные гранулоциты + 1)].
3. ЛИИ в модификации Б. А. Рейса, ЛИИ Рейса =
(миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные
нейтрофильные гранулоциты + сегментоядерные
нейтрофильные гранулоциты) / (моноциты + лимфо
циты + эозинофильные гранулоциты).
4. Гематологический показатель интоксикации
(ГПИ) по В. С. Васильеву с дополнениями П. И. Потей
ко. ГПИ = ЛИИ × Клей × КСОЭ × Кэр × Ктром, где Клей, КСОЭ,
Кэр и Ктром — коэффициенты, соответствующие коли
честву лейкоцитов, СОЭ, эритроцитов и тромбоци
тов, определенные по таблицам [7].
5. Ядерный индекс степени эндотоксикоза (ЯИСЭ)
= (моноциты + метамиелоциты + палочкоядерные
нейтрофильные гранулоциты) / сегментоядерные
нейтрофильные гранулоциты).
6. Ядерный индекс сдвига (ЯИС = миелоциты + ме
тамиелоциты + палочкоядерные нейтрофильные гра
нулоциты) / сегментоядерные нейтрофильные грану
лоциты).
7. Индекс аллергизации (ИА) = [лимфоциты + 10 ×
(эозинофильные гранулоциты + 1)] / (палочкоядер
ные нейтрофильные гранулоциты + сегментоядер
ные нейтрофильные гранулоциты + моноциты + ба
зофилы).
8. Индекс иммунореактивности (ИИР) = (лимфо
циты + эозинофильные гранулоциты) / моноциты
(по Д. О. Иванову и соавторам).
9. Индекс соотношения нейтрофильных грануло
цитов и моноцитов (ИСНМ) = (миелоциты + метами
елоциты + палочкоядерные нейтрофильные грануло
циты + сегментоядерные нейтрофильные гранулоци
ты / моноциты).
10. Индекс соотношения лимфоцитов и моноци
тов (ИСЛМ) = лимфоциты / моноциты.
11. Индекс соотношения лимфоцитов и эозино
фильных гранулоцитов (ИСЛЭ) = лимфоциты / эози

нофильные гранулоциты — при наличии эозино
фильных гранулоцитов и ИСЛЭ = лимфоциты — при
их отсутствии.
12. Индекс соотношения эозинофильных грануло
цитов и лимфоцитов (ИСЭЛ), предложенный нами.
ИСЭЛ = эозинофильные гранулоциты / лимфоциты,
индекс не зависит от наличия эозинофильных грану
лоцитов.
13. Индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ
(ИЛСОЭ) = (лейкоциты × СОЭ) / 100.
14. Индекс соотношения агранулоцитов и СОЭ
(ИСЛМСОЭ) = (лимфоциты + моноциты) / СОЭ.
15. Нейтрофильно—лимфоцитарный коэффици
ент (НЛК) = (миелоциты + метамиелоциты + палочко
ядерные нейтрофильные гранулоциты + сегменто
ядерные нейтрофильные гранулоциты) / лимфоци
ты.
16. Индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ) = (эозино
фильные гранулоциты + базофильные гранулоциты +
миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные ней
трофильные гранулоциты + сегментоядерные нейт
рофильные гранулоциты) / (моноциты + лимфоци
ты).
17. Лимфоцитарно—гранулоцитарный индекс
(ЛГИ) = (лимфоциты × 10) / (эозинофильные грану
лоциты + базофильные гранулоциты + миелоциты +
метамиелоциты + палочкоядерные + сегментоядер
ные нейтрофильные гранулоциты) [8].
18. Показатель интоксикации (ПИ), предложен
ный нами. ПИ = (ЛИИ × лейкоциты × СОЭ) / 1000,
представляет модификацию ГПИ, без необходимости
пересчета абсолютных значений в коэффициенты,
поэтому более простой в применении в практичес
кой работе.
Статистическая обработка данных проведена с ис
пользованием общепринятых методов, сравнение
признаков у выживших и умерших больных — с ис
пользованием U—теста Манна—Уитни.
Для объективной оценки лейкоцитарных индек
сов в соответствии с динамикой значений после опе
рации у выживших и умерших больных применен
метод иерархического кластерного анализа, значе
ния индексов предварительно нормализованы от 0 до
1.
Для определения критических значений индексов
у больных при низкой и высокой летальности ис
пользован метод CART (Classification and Regression
Tree — "Дерево классификации и регрессии"). Для
оценки возможности на основании анализа индексов
выделять группы больных с низкой и высокой веро
ятностью летального исхода (дискриминирующей
способности) применен метод ROC (Receiver
Operator Characteristic) — анализ c определением
площади под ROC—кривой (AUC — Area Under the
Curve). Высокие значения AUC соответствуют высо
кой дискриминирующей способности, наилучшая
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дискриминирующая способность — при значении
AUC 0,9 — 1,0 [9].
Посчитаны непараметрические коэффициенты
ранговой корреляции Спирмена (r) между значения
ми индексов и исходом заболевания, при этом благо
приятный исход обозначен "0", летальный — "1". При
отрицательном коэффициенте корреляции увеличе
ние индекса свидетельствует о благоприятной дина
мике заболевания, при положительном — об ухудше
нии состояния больного.
Статистическая обработка проведена с использо
ванием программы Hierarchical Clustering Explorer
Version 3.0 (Human Computer Interaction Laboratory,
University of Maryland, College Park, USA) [10].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

При анализе показателей клеточного состава кро
ви установлено, что до операции достоверных разли
чий показателей гемограммы у выживших и умерших
больных не было. В 1 — 2—е сутки после операции
наблюдали достоверные различия содержания мета
миелоцитов: (0,48 ± 0,24)% — у выживших, (1,38 ±
0,36)% — у умерших: палочкоядерных нейтрофиль
ных гранулоцитов: (15,79 ± 1,49)% — у выживших,
(23,44 ± 2,50)% — у умерших; сегментоядерных нейт
рофильных гранулоцитов: (65,13 ± 2,53)% — у выжив
ших, (56,88 ± 3,06)% — у умерших. На 5 — 7—е сутки
после операции отмечены значимые различия уров
ня гемоглобина, количества эритроцитов, палочко
ядерных нейтрофильных гранулоцитов и эозино
фильных гранулоцитов, лимфоцитов, моноцитов и
СОЭ.
На основе анализа показателей клеточного соста
ва крови посчитаны лейкоцитарные индексы перед
операцией и в различные сроки после нее.
При анализе динамики значений индексов после
операции у выживших и умерших больных все пока
затели разделены на 4 группы (рис. 1, 2).
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Первая группа — индексы, значения которых по
степенно уменьшались после операции у выживших
больных и увеличивались — у умерших. В зависимос
ти от динамики значений у умерших выделены две
подгруппы.
Iа: индексы, значения которых постепенно увели
чивались после операции: ЛИИ Рейса, ИСЛ, ЛИИ, ПИ,
ГПИ, НЛК, ИЛСОЭ;
Iб: индексы, значения которых значительно уве
личивались в 1 — 2—е сутки, а затем уменьшались:
ЯИСЭ, ЯИС.
Вторая группа — значения индексов значительно
увеличивались на 5 — 7—е сутки у выживших боль
ных, у умерших — незначительно увеличивались в 1
— 2—е сутки или практически не изменялись: ЛГИ, ИГ,
ИА, ИСЭЛ.
Третья группа — значения индексов у выживших
больных значительно увеличивались в 1 — 2—е сутки,
затем резко уменьшались; у умерших плавно повыша
лись на 5 — 7—е сутки: ИСЛМ, ИИР, ИСЛЭ. Индекс ИС
ЛЭ из данного кластера несколько отличался от двух
других: его значения несколько менее резко повыша
лись в 1 — 2—е сутки у выживших и практически не
изменялись у умерших. Этот индекс присоединяется
к кластеру, состоящему из ИСЛМ и ИИР, в последнюю
очередь.
Четвертая группа — значения индексов синхрон
но изменялись у выживших и умерших больных с бо
лее высокими абсолютными значениями у выжив
ших больных: ИСЛМСОЭ, ИСНМ.
Перед операцией достоверные различия гемато
логических индексов у выживших и умерших боль
ных не выявлены. В 1 — 2—е сутки после операции
наблюдали значимые различия ГПИ, ЯИС и ЯИСЭ (Р <
0,05) (см. таблицу). Наилучшая дискриминирующая
способность характерна для ЯИСЭ и ЯИС — AUC со
ставляла соответственно 0,74 и 0,73. Использование
метода CART позволило определить критические зна

Ðèñ. 1. Èåðàðõè÷åñêàÿ êëàñòåðèçàöèÿ ëåéêîöèòàðíûõ èíäåêñîâ â çàâèñèìîñòè îò äèíàìèêè èõ çíà÷åíèé ïîñëå îïåðàöèè: I — IV — êëàñòåðû.
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ИСЛМСОЭ

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà çíà÷åíèé ëåéêîöèòàðíûõ èíäåêñîâ ïîñëå îïåðàöèè ó âûæèâøèõ (1) è óìåðøèõ (2) áîëüíûõ.

чения индексов, на основании которых возможно на
иболее точно выделить группы больных с низкой и
высокой летальностью: критическое значение ГПИ
составило 11,44 (при ГПИ 11,44 и меньше леталь
ность была 26,09%, больше 11,44 — 66,67%), ЯИСЭ —
0,37 (при превышении критического значения ле

тальность увеличивалась в 4,12 раза), ЯИС — 0,48
(при превышении летальность возрастала в 3,21 ра
за).
На 5 — 7—е сутки после операции у выживших и
умерших больных достоверно различались ГПИ,
ИСЛМСОЭ и ПИ (Р < 0,0005), ИА, ИЛСОЭ, ИСЛ, ЛИИ и
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Ëåéêîöèòàðíûå èíäåêñû ó âûæèâøèõ è óìåðøèõ áîëüíûõ
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ
Èíäåêñ

r

AUC

0,38
0,39
0,40

0,72
0,73
0,74

ó âûæèâøèõ

ó óìåðøèõ

Êðèòè÷åñêîå
çíà÷åíèå (k)

Ëåòàëüíîñòü, %
ïðè çíà÷åíèè èíäåêñà
ìåíüøå k
áîëüøå k

1 – 2–å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè
ÃÏÈ
ßÈÑ
ßÈÑÝ

11,61±2,30
0,28±0,04
0,35±0,04

22,13±4,45
0,49±0,07
0,57±0,07

11,44
0,48
0,37

26,09
24
15,79

66,67
76,92
65

12,58
0,32
0,27
2,56
3,53
0,45
38,75
0,02
2,22
4,06
3,44
4,47
1,81

6,25
66,67
60
0
0
87,5
21,74
53,33
60
7,14
0
0
6,25

88,89
6,67
0
52,94
64,29
10,53
100
7,69
0
66,67
64,29
60
88,89

37,5
40
8,33
13,33

100
100
60
60,87

50
50
0
0
11,77
11,76
6,25

0
0
42,86
53,85
71,43
71,43
85,71

5 – 7–å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè
ÃÏÈ
ÈÀ
ÈÃ
ÈËÑÎÝ
ÈÑË
ÈÑËÌÑÎÝ
ÈÑÍÌ
ÈÑÝË
ËÃÈ
ËÈÈ
ËÈÈ Ðåéñà
ÍËÊ
ÏÈ

0,73
–0,55
–0,45
0,55
0,63
–0,71
0,41
–0,43
–0,49
0,61
0,62
0,49
0,73

ÃÏÈ
ÏÈ
ßÈÑ
ßÈÑÝ

0,37
0,38
0,51
0,45

0,94
0,84
0,78
0,84
0,88
0,93
0,75
0,74
0,80
0,87
0,88
0,80
0,94

5,36±1,40
0,64±0,09
0,36±0,05
2,79±0,4
3,53±0,43
1,16±0,15
17,33±2,43
0,09±0,02
2,73±0,36
2,77±0,64
3,30±0,43
5,15±0,86
0,79±0,26

29,67±8,10
0,26±0,03
0,16±0,02
4,95±0,67
7,66±1,63
0,33±0,06
38,86±9,54
0,02±0,02
1,23±0,17
9,23±2,40
7,53±1,65
11,44±3,63
4,44±1,20

Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé â 1 – 2–å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè è ïåðåä íåé
0,72
0,72
0,79
0,76

–7,52±3,96
–1,50±0,84
–0,08±0,06
–0,10±0,08

7,72±6,18
1,65±1,08
0,23±0,06
0,24±0,07

11,5
2,08
–0,07
–0,04

Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé íà 5 – 7–å è 1 – 2–å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè
ÈÀ
ÈÃ
ÈÑË
ÈÑÍÌ
ËÈÈ
ËÈÈ Ðåéñà
ÏÈ

–0,47
–0,43
0,54
0,57
0,48
0,49
0,58

0,81
0,78
0,84
0,87
0,81
0,81
0,87

0,27±0,08
0,12±0,06
–2,33±0,70
–19,12±5,93
–3,54±1,12
–2,46±0,74
–1,16±0,40

–0,02±0,03
–0,08±0,06
2,73±1,59
23,18±10,37
3,14±2,38
2,62±1,58
2,28±1,72

0,15
0,10
2,88
–5,5
0,14
1,07
0,42

Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé íà 5 – 7–å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè è ïåðåä íåé
ÈÀ
ÈÃ
ÈÑË
ÈÑÝË
ËÃÈ
ËÈÈ
ËÈÈ Ðåéñà
ÏÈ
Ïðèìå÷àíèå.

–0,61
0,87
0,33±0,09
–0,06±0,05
0,12
64,29
0
–0,39
0,75
0,18±0,06
0±0,03
0,11
50
0
0,39
0,74
–3,42±0,78
0,99±2,18
1,79
22,73
100
–0,40
0,75
0,04±0,04
–0,03±0,03
0,01
53,33
7,69
–0,44
0,77
1,41±0,42
–0,06±0,27
1,15
50
0
0,46
0,78
–4,65±1,31
2,78±3,24
1,73
15,79
85,71
0,40
0,75
–3,50±0,80
1,12±2,18
1,79
22,73
100
0,52
0,80
–3,63±1,50
1,77±1,88
1,18
23,08
100
Ïðåäñòàâëåíû òîëüêî èíäåêñû, êîòîðûå äîñòîâåðíî ðàçëè÷àëèñü ó âûæèâøèõ è óìåðøèõ áîëüíûõ
(Ð < 0,05).

ЛИИ Рейса (Р < 0,005), а также ИГ, ИСНМ, ИСЭЛ, ЛГИ и
НЛК (Р < 0,05). Наилучшая дискриминирующая спо
собность характерна для ГПИ и ПИ — AUC составила
0,94 для обоих индексов, а также ИСЛМСОЭ — AUC со
ставила 0,93. Для ГПИ на 5 — 7—е сутки после опера
ции критическим значением было 12,58 (летальность
возрастала в 2,67 раза), для ПИ — 1,81 (летальность
возрастала в 14,22 раза), для ИСЛМСОЭ — 0,45.
На 10 — 12—е сутки после операции достоверные
различия показателей не выявлены, что, вероятно,
обусловлено небольшим числом больных, все еще
находившихся в стационаре — 10 из группы выжив
ших и 3 — из группы умерших.

Далее для количественной оценки динамики лей
коцитарных индексов после операции посчитана
разность между значениями индексов в 1 — 2—е сут
ки и перед операцией, на 5 — 7—е и в 1 — 2—е сутки
после операции, на 5—7—е сутки и перед операцией.
У выживших и умерших больных в 1 — 2—е сутки по
сле операции достоверно различались по сравнению
с показателями до операции ЯИС (Р < 0,005), ЯИСЭ (Р
< 0,01), ГПИ и ПИ (Р < 0,05).
На 5 — 7—е сутки по сравнению с 1 — 2—ми сутка
ми после операции у выживших и умерших больных
достоверно различались ИСНМ и ПИ (Р < 0,01), ИА,
ИГ, ИСЛ, ЛИИ и ЛИИ Рейса (Р < 0,05); по сравнению с

26

Клінічна хірургія. — 2009. — № 9

показателями до операции —ИА (Р < 0,005), ИГ, ИСЛ,
ИСЭЛ, ЛГИ, ЛИИ, ЛИИ Рейса и ПИ (Р < 0,05).
Следует отметить, что только для индексов второй
группы (ИА, ИГ, ИСЭЛ и ЛГИ) и ИСЛМСОЭ характерна
обратная корреляционная связь с неблагоприятным
исходом (Р < 0,05).
Ни в один из периодов наблюдения не было до
стоверных различий у выживших и умерших боль
ных ИСЛМ, ИИР и ИСЛЭ (третья группа), поэтому оп
ределение этих индексов при прогнозировании ис
хода перитонита можно считать непоказательным.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Показатели клеточного состава крови перед
операцией у выживших и умерших больных перито
нитом достоверно не различались. В 1 — 2—е сутки
после операции значимо различалось количество ме
тамиелоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных
нейтрофильных гранулоцитов; на 5 — 7—е сутки —
уровень гемоглобина, количество эритроцитов, па
лочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов, лим
фоцитов, эозинофильных гранулоцитов, моноцитов
и СОЭ.
2. Лейкоцитарные индексы у выживших и умер
ших больных до операции достоверно не различа
лись. В 1 — 2—е сутки после операции выявлены зна
чимые различия ГПИ, ЯИС и ЯИСЭ; на 5 — 7—е сутки
— ГПИ, ИА, ИГ, ИСЛСОЭ, ИСЛ, ИСЛМСОЭ, ИСНМ,
ИСЭЛ, ЛГИ, ЛИИ, ЛИИ Рейса, НЛК, ПИ.
3. У выживших и умерших больных в 1 — 2—е сут
ки после операции и до нее достоверно различались
ГПИ, ПИ, ЯИС и ЯИСЭ; на 5 — 7—е и 1 — 2—е сутки по
сле операции — ИА, ИГ, ИСЛ, ИСНМ, ЛИИ, ЛИИ Рейса
и ПИ; на 5 — 7—е сутки после операции и до нее —
ИА, ИГ, ИСЛ, ИСЭЛ, ЛГИ, ЛИИ, ЛИИ Рейса и ПИ.
4. В 1 — 2—е сутки после операции значения, на
основании которых выделяли группы больных с низ

кой и высокой летальностью, были 0,48 — ЯИС, 0,37 —
ЯИСЭ; на 5 — 7—е сутки 12,58 — ГПИ, 1,81 — ПИ. При
ЯИС в 1 — 2—е сутки, превышавшем 0,48, летальность
увеличивалась в 3,21 раза; при ЯИСЭ превышавшем
0,37 — в 4,12 раза; при ПИ на 5 — 7—е сутки, превы
шавшем 1,81 — в 14,22 раза; при ГПИ, превышавшем
12,58 — в 2,67 раза.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ
В. Є. Вансович, Ю. М. Котік
Одеський державний медичний університет

APPLICATION OF SYNTHETIC MATERIALS FOR PROPHYLAXIS OF ADHESION
DISEASE
V. E. Vansovich, Yu. М. Коtik

РЕФЕРАТ
Ïàòîëîã³÷íå ñïàéêîóòâîðåííÿ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ëàïàðîòîì³¿ ñïîñòåð³ãàþòü ó 55— 93% ïàö³ºíò³â. Ïàòîãåíåòè÷íî âàæëèâèìè ÷èííèêàìè öüîãî ñòàíó º ÿê ì³ñöåâ³ ðåàêö³¿ î÷åðåâèíè (¿¿ êðîâîïîñòà÷àííÿ, íàÿâí³ñòü ³íôåêö³¿), òàê ³ ñèñòåìí³ (á³îõ³ì³÷í³, ãåíåòè÷í³ òîùî)
ïîðóøåííÿ. Íàä³éíèõ ñïîñîá³â ïðîô³ëàêòèêè ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî
ñïàéêîâîãî ïðîöåñó íåìàº. Ïðîâåäåíèé ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ ñïîñîá³â ïðîô³ëàêòèêè ïàòîëîã³÷íîãî ñïàéêîóòâîðåííÿ, íà
ï³äñòàâ³ ÿêîãî çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á ìîæëèâîãî çàïîá³ãàííÿ ðåöèäèâó ñïàéêîâî¿ õâîðîáè ç îãëÿäó íà ïàòîãåíåòè÷í³ ìåõàí³çìè ç
âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ áàð'ºðíèõ ìàòåð³àë³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñïàéêîâà õâîðîáà; ïðîô³ëàêòèêà; ñèíòåòè÷í³ ìàòåð³àëè.

SUMMARY
In 55-93% of the patients after laparotomy performance the pathological adhesion process is observed. The local reactions of peritoneum
(its blood supply disturbance, infection presence) as well as systemic
disorders (biochemical, genetic, etc.) are pathogenetically important
causes of this disease. There is no a secure method of postoperative
adhesion process prophylaxis. The comparative analysis of actual
methods for prophylaxis of pathological adhesions formation served
as a background for proposal of the method, which makes possible to
escape the adhesion disease recurrence due to pathogenetic correction
conduction using modern barrier materials.
Key words: adhesion disease; prophylaxis; synthetic materials.

П

итання профілактики спайкової хвороби,
незважаючи на значну кількість наукових та практич
них досліджень, є актуальним. Увагу дослідників при
вертає як вивчення ланок патогенезу цього складного
патологічного процесу, так і визначення інтраопе
раційних засобів, які можна було б запропонувати
для широкого практичного використання. З приводу
патологічного післяопераційного спайкового проце
су кожного року, за даними різних авторів, оперують
від 55 до 93% пацієнтів, яким здійснено лапаротомію
[1, 2]. Непрохідність кишечнику виникає у 50 — 75%
пацієнтів з спайковою хворобою. Загальний стан та
ких хворих нерідко дуже тяжкий, летальність висока
[3, 4]. Надійні засоби профілактики післяопераційно
го спайкового процесу відсутні.
У патогенезі утворення спайок між органами че
ревної порожнини важливу роль відіграють біохіміч
ні зміни [5, 6], також доведено участь специфічних
змін у генетичному апараті клітин [7]. Деякі автори
визнають важливість інших чинників, зокрема, пору
шення кровопостачання кишечнику [8], внутрішньо
черевної інфекції [9, 10] під час виконання оператив
ного втручання чи перфорації порожнистих органів.
При цьому навколо спровокованого інфекційним
агентом вогнища запалення відбувається злипання
великого сальника. Причому, у більшості спостере
жень він лишається фіксованим і по завершенні за
пального процесу. Також важливу роль у патогенезі
надмірного спайкоутворення відіграють перекисне
окиснення ліпідів [11], зміни функціонального стану
сполучної тканини [12]. Встановлені чинники спадко
вої схильності до патологічного спайкоутворення, які
можна з певною достовірністю прогнозувати, вивча
ючи фенотипи гаптоглобіну пацієнтів [13]. До
етіологічних чинників утворення спайок також нале
жать ішемія тканин сальника та органів черевної по
рожнини. Причому, ішемія може виникати як під час
виконання хірургічного втручання, внаслідок інтрао
пераційного перев'язування кровоносних судин, так і
бути самостійним чинником утворення зрощень у че
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ревній порожнині. Зокрема, адгезію можуть спрово
кувати стискання пухлиною вен брижі, виникнення
венозного стазу тощо [14 — 16].
Нарешті, спайкоутворення може супроводжувати
тривалі запальні процеси органів черевної порожни
ни [17, 18]. Зрештою, більшість авторів розділяють
думку про те, що одним з основних чинників пато
логічного спайкоутворення є пошкодження мезо
телію очеревини [19, 20].
Ми дійшли висновку, що дотримання принципів
обережного ставлення до очеревини під час виконан
ня оперативного втручання, взяття до уваги патогене
тичних механізмів порушень та їх корекція після опе
рації є важливими чинниками профілактики спайко
вої хвороби. Проте, для практичного хірурга є безу
мовним той факт, що у деяких ситуаціях запобігти
ураженню очеревини та серозної поверхні кишечни
ку неможливо.
При вивченні даних літератури відзначено тен
денцію: найбільш перспективним та можливим для
широкого практичного використання є застосування
засобів, що роз'єднують уражені поверхні [21 — 23].
На нашу думку, оптимальною є поєднання речовин,
що діють локально у черевній порожнині, з препара
тами, які коригують системні розлади, притаманні
спайковій хворобі. Формування спайок відбувається
за умови появи під час виконання оперативного втру
чання десерозованих поверхонь органів черевної по
рожнини, вкритих мезотелієм. Для відновлення таких
пошкоджених ділянок потрібен певний час, від 5 — 7
до 10 діб [24 — 26]. Природних умов для створення
"роздільного простору" у черевній порожнині немає.
Логічним є припущення про доцільність використан
ня біологічно інертних матеріалів, які можна було б
встановлювати під час оперативного втручання, за
безпечуючи у такий спосіб механічне розділення ура
жених ділянок вісцеральної та парієтальної очереви
ни, отже, запобігти утворенню та прогресуванню
спайкового процесу [27 — 30].
Порівнюючи світові дані літератури, всі "бар'єрні"
засоби можна умовно поділити на дві групи: перша —
це препарати, що забезпечують умови для балотуван
ня або флотації органів черевної порожнини та є
рідинами різного хімічного складу; інші — це
нерідинні матеріали, які накладають під час операції
на пошкоджені ділянки кишечнику або органів мало
го таза — під час здійснення гінекологічних операцій.
Слід зауважити, що процес спайкоутворення не
можна вважати суто патологічним: певною мірою він
є природним захисним засобом відновлення пошко
дженого мезотелію. Патологічним процес спайкоу
творення слід вважати саме за умови його надмір
ності, що зрештою реалізується у вигляді різних форм
спайкової хвороби, зокрема, спайкової непрохід
ності кишечнику.

Як свідчать численні дані літератури, запропоно
вана ціла низка різноманітних матеріалів для ство
рення штучних бар'єрів між пошкодженими ділянка
ми очеревини (парієтальної і вісцеральної). Такі ре
човини повинні відповідати наступним вимогам: ма
теріал має виконувати свою функцію у присутності
крові, ексудату, фібрину та не перешкоджати проце
сам васкуляризації, він повинен повністю розсмокту
ватися та бути зручним у використанні.
Найбільш перспективним вважалося застосування
розчинів декстранів та мембран з ефірів целюлози
(метилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза), яким
притаманна висока біологічна інертність [31]. Ме
ханізм їх дії дуже простий — це створення штучної
гідрофлотації органів, запобігаючи у такий спосіб їх
злипанню. Проте, розчини декстранів швидко вида
ляються з черевної порожнини, а застосування
плівкових матеріалів спричиняє асептичну реакцію
як ураженої, так і непошкодженої очеревини. З огляду
на наведені недоліки, такий засіб у світі використову
ють обмежено.
G. Fossum (2006) з метою запобігання спайкоутво
ренню після гінекологічних операцій використовує
матеріал "Seprafilm" — композит з хімічно—модифі
кованих сахарів.
Після накладення на пошкоджені ділянки очере
вини (органів малого таза) матеріал утворює локаль
но закріплений гель, який повністю розчиняється че
рез 28 діб, коли завершуються процеси відновлення
мезотелію. Доцільність застосування такого методу
потребує подальших досліджень.
Деякі автори використовують матеріали, вироб
лені на основі політетрафторетилену (Gore—Tex
Surgical Membrane, W. L. Gore & Associates, Flagstaff, AZ,
США). Ця неімуногенна речовина запропонована су
динними хірургами, оскільки вона має властивість за
побігати тромбоутворенню. Проте, гідрофобність та
дуже низька резорбтивність значно обмежують мож
ливості використання бар'єрів на основі політетраф
торетилену під час операцій на органах черевної по
рожнини [26, 32].
Іншою речовиною, що може бути використана як
основа бар'єрного матеріалу, є гіалуронова кислота.
На її основі створений препарат "Intergel Adhesion
Prevention Solution" (Lifecore Biomedical Inc., Chaska,
MN, СШA). Щільність та тривалість перебування у че
ревній порожнині цього препарату гіалуронової кис
лоти значною мірою збільшилися при його з'єднанні
з тривалентним залізом. Автори цього методу стверд
жують, що майже у 70% пацієнтів під час повторних
операцій зрощення у черевній порожнині не вияв
лені [33].
Ще однією речовиною, що може бути основою
бар'єрних матеріалів, є целюлоза та її похідні —
гідроксильована целюлоза та карбоксиметилцелюло
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за, на основі яких розроблений синтетичний ма
теріал "Interceed".
"Interceed" — речовина, що розсмоктується, запро
понований для використання з метою профілактики
післяопераційних спайок. Матеріал виготовлений з
окисненої регенерованої целюлози, підвищує ефек
тивність операцій майже у 2,5 разу, не спричиняє
побічних реакцій [34 — 37]. "Interceed" накладають на
пошкоджену ділянку органа наприкінці операції,
після здійснення ретельного гемостазу. Він повністю
розсмоктується через 28 діб, протягом яких створює
захисний бар'єр між органами. Слід відзначити важ
ливу особливість цього матеріалу, яка, на жаль, зали
шилася поза увагою дослідників: він створює умови
для підвищення міцності механічно поєднаних
стінок трубчастих органів, тобто, штучно анастомо
зованих ділянок (гастроентероанастомози, міжкиш
кові анастомози тощо).
Таким чином, з одного боку, цей матеріал є захи
сним бар'єром між пошкодженими ділянками кишеч
нику, запобігаючи утворенню сполучнотканинних
спайок між ними, з іншого, створює умови, що покра
щують механічну міцність сформованих кишкових
анастомозів.
Як свідчать дані літератури, цей матеріал ефектив
ний при виконанні операцій лапароскопічного ад
гезіолізису [38], у гінекологічній практиці — під час
здійснення міомектомії, лікування трубного безплід
дя, з метою профілактики спайкової хвороби [39, 40],
під час операцій з приводу гострої непрохідності ки
шечнику [41]. Отримані дослідниками результати
свідчать про досить високу ефективність цього ма
теріалу щодо запобігання патологічному спайкоутво
ренню.
З метою запобігання рецидиву спайкової хвороби
матеріал "Interceed" застосований нами у 5 хворих,
оперованих у плановому порядку з приводу ознак
компенсованої непрохідності кишечнику спайкової
етіології. Хворим протягом кількох діб проводили
відповідну медикаментозну терапію, що сприяло
зникненню гострих ознак непрохідності. У 4 паці
єнтів виконано операцію адгезіолізису, яку завершу
вали санацією та дренуванням черевної порожнини,
назоінтестинальною інтубацією. Під час розділення
масивних зрощень у цих хворих утворилися значні
за площею десерозовані поверхні кишечнику, які не
можливо було зашити без значної деформації. Тому, з
метою запобігання утворенню спайок, такі ділянки
після досягнення ретельного гемостазу вкривали
клаптем матеріалу "Interceed".
В одного пацієнта здійснено резекцію ділянки
тонкої кишки. З метою підвищення механічної міц
ності анастомозу лінію швів також після досягнення
ретельного гемостазу додатково вкрили клаптем ма
теріалу "Interceed" з надлишком 1 см по периферії.
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Ми застосовували цей матеріал також під час ви
конання операції резекції шлунка з метою зміцнення
серо—серозних швів гастроентеро— та ентероенте
роанастомозів (у 2 хворих). Під час виконання опе
рації на лінію швів накладали клапоть матеріалу
"Interceed" з надлишком 1 см по периферії.
Невелика кількість спостережень не дає можли
вості провести статистичну обробку результатів
дослідження, ми можемо лише констатувати, що пе
ребіг післяопераційного періоду у таких пацієнтів був
неускладненим, ознак рецидиву спайкової хвороби
протягом 3 міс спостереження не було.
Підсумовуючи викладене, зауважимо, що результа
ти дослідної роботи, яку ми проводимо протягом ос
танніх років свідчать, що місцеву реакцію очеревини
на пошкодження не слід розглядати окремо від пато
генетичних змін, притаманних спайковій хворобі
(спадкових, цитогенетичних, біохімічних, імуно
логічних). Вважаємо, що найбільш ефективної
профілактики надмірного спайкоутворення можна
досягти саме беручи до уваги всі місцеві й системні
чинники.
Тому перспективними є подальші дослідження,
спрямовані на пошук оптимального поєднання
місцевого застосування бар'єрних матеріалів та спе
цифічної корекції патогенетичних порушень у після
операційному періоді з метою профілактики спайко
вої хвороби.
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CLINICO—DIAGNOSTIC CRITERIONS OF APPLICATION OF ANTIEMBOLIC
CAVA—FILTER IN VARIOUS TERMS AFTER ITS IMPLANTATION
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РЕФЕРАТ
Åôåêòèâíèì ìåòîäîì õ³ðóðã³÷íî¿ ïðîô³ëàêòèêè òðîìáîåìáîë³¿ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿ (ÒÅËÀ) º ³ìïëàíòàö³ÿ êàâà-ô³ëüòðà (ÊÔ). Õâîðèì
ï³ñëÿ ³ìïëàíòàö³¿ ÊÔ ïðîâîäèëè óëüòðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ, êîíòðàñòíó êàâàãðàô³þ òà ñï³ðàëüíó êîìï'þòåðíó òîìîãðàô³þ (ÑÊÒ)
ä³ëÿíêè íèæíüî¿ ïîðîæíèñòî¿ âåíè (ÍÏÂ) â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ åìáîëîâëîâëþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â. Äîñë³äæóâàí³ ìîäåë³ ÊÔ êîíóñîïîä³áíî¿ ôîðìè áåç âèð³âíþþ÷î¿ ÷àñòèíè ï³ä ÷àñ âèõîäó ç ñèñòåìè
äîñòàâêè çä³éñíþþþòü ñòðèáîê ³ çàéìàþòü ïîëîæåííÿ àíãóëÿö³¿ â
ïðîñâ³ò³ ÍÏÂ. Ïåðôîðàö³ÿ ñò³íêè ÍÏÂ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ âèíèêëà ó 3
(1,6%) õâîðèõ, ó â³ääàëåíîìó ïåð³îä³ ïåðôîðàö³þ ñò³íêè òà ñóì³æíèõ îðãàí³â ñïîñòåð³ãàëè ó 17 (85%). Ó â³ääàëåíîìó ïåð³îä³ â³äçíà÷åíî ïîâíó àáî ÷àñòêîâó îêëþç³þ ÍÏÂ ó ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ åìáîëîâëîâëþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â ç âèíèêíåííÿì õðîí³÷íî¿ âåíîçíî¿ íåäîñòàòíîñò³. Ïîòð³áíå ïîäàëüøå êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ òà ñóòòºâå
âäîñêîíàëåííÿ ïðîòèåìáîë³÷íèõ ÊÔ ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ óñêëàäíåíü ïðè ¿õ çàñòîñóâàíí³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðîìáîåìáîë³ÿ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿; êàâà-ô³ëüòð;
ñï³ðàëüíà êîìï'þòåðíà òîìîãðàô³ÿ.

SUMMARY
Cava-filter implantation procedure constitutes an effective method for
the pulmonary thromboembolism surgical prophylaxis. After cava-filter implantation completion the ultrasonography, contrast cavagraphy
and spiral computer tomography (CT) were performed of the vena cava
inferior (IVC) portion in the site of embolcatching device installation.
The cava-filters models investigated, owing the cone form without flattening part, make a jump while exiling from the delivery system and
occupy angulation position in IVC lumen. The IVC wall perforation after
the operation had occurred in 3 (1.6%) patients, in far remote period
the neighboring organs wall perforation was observed in 17 (85%)
patients. In late follow-up period the complete or partial IVC occlusion
was noted at the site of the embolcatching devices residence with
chronic venous insufficiency occurrence. Subsequent complex studying and essential improvement of antithrombotic cava-filters is needed
for prevention of the filters application complications.
Key words: pulmonary thromboembolism; cava-filter; spiral computer
tomography.
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арціальна оклюзія НПВ шляхом імплантації
інтравенозних КФ є одним з ефективних методів
профілактики ТЕЛА при тромбозі глибоких вен (ТГВ)
в сучасній хірургії [1].
Імплантацію емболовловлювальних пристроїв
здійснюють тільки за клінічними показаннями: за на
явності емболонебезпечних тромбів системи НПВ,
ускладненої та неускладненої ТЕЛА, масивної та по
вторної ТЕЛА, неефективності або неможливості про
ведення антикоагулянтної терапії [2].
Клінічні спостереження за хворими з імплантова
ними КФ свідчать про можливість виникнення ус
кладнень. До проблем застосування КФ належать пер
форація стінки судин, міграція у дистальному чи про
ксимальному напрямку, ангуляція (розходження поз
довжніх осей КФ та НПВ), тромботична оклюзія НПВ
тощо. Перебіг більшості цих ускладнень до певного
часу безсимптомний, їх виявляють за допомогою
спеціальних методів діагностики: рентгеноконтраст
ної каваграфії [3], ультразвукового дуплексного скану
вання (УЗДС) [4], СКТ [5].
Метою роботи було вивчення результатів застосу
вання постійних протиемболічних КФ в різні строки
після їх імплантації з використанням розробленого
діагностичного алгоритму та методів променевої
діагностики.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проаналізовані результати черезшкірної імплан
тації постійних протиемболічних КФ 185 хворим у
період 1995 — 2009 рр. КФ "Осот" імплантований 158
хворим, "Greenfield" — 5, "Cordis" — 18, "BirdsNest" — 3,
"Пісочний годинник" — 1.
Пацієнтам проводили УЗДС, СКТ НПВ, деяким —
флебографію для оцінки розташування КФ, його ста
ну, положення осі фільтра відносно осі НПВ, наяв
ності тромбів у фільтрі та пристінковій зоні, гематом,
перфорації ніжками фільтра стінки судини та
суміжних органів.
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Для оцінки правильності встановлення КФ вивча
ли дані проведеної під час його імплантації оглядової
рентгеноконтрастної каваграфії, у деяких хворих — у
віддалені строки після його встановлення.
Для УЗДС венозної системи застосовували апарат
"Sonoline" фірми Siemens з використанням конвекс
ного датчика з частотою 3,5 — 5 МГц з метою візу
алізації магістральних та ниркових вен та лінійного
датчика — для дослідження вен стегна й гомілки.
Дослідження НПВ розпочинали в положенні хворого
лежачи на спині, від місця її впадіння у праве перед
сердя, з поступовим переміщенням датчика у дис
тальному напрямку. Використовували сагітальне та
горизонтальне сканування з компресією черевної
стінки датчиком.
СКТ здійснювали за допомогою сучасного спі
рального комп'ютерного томографа "Emotion" фірми
Siemens на базі Івано—Франківської обласної клініч
ної лікарні.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Результати застосування КФ у ранньому післяо
перційному періоді вивчені шляхом аналізу даних
історій хвороби пацієнтів, яким імплантовані КФ. Ус

А

кладнень в ранньому періоді при застосуванні КФ
"Greenfield", "BirdsNest" та "Пісочний годинник" не бу
ло. При застосуванні КФ "Cordis" ангуляція виявлена у
2 (11%) хворих за даними контрольної каваграфії од
разу після його імплантації. Під час аналізу прото
колів операцій та даних обстеження хворих, яким
імплантований КФ "Осот", після операції виявлені
такі ускладнення: ангуляція — у 14 (8,8%), стрибок — у
12 (7,5%), перфорація — у 2 (1,2%), нерівномірне роз
криття — у 3 (1,8%), міграція — в 1 (0,6%), гострий
іліофеморальний тромбоз — у 3 (1,8%), перфорація
дванадцятипалої кишки — в 1 (0,6%), тромбоз у
фільтрі — в 1 (0,6%).
За даними контрастної каваграфії (рис. 1) після
імплантації постійного КФ "Осот" найбільш частим
ускладненням є стрибок КФ, коли під час виходу з си
стеми доставки колба пристрою притискається до
стінки вени, займаючи положення ангуляції, що зу
мовлює нерівномірне розкриття ніжок та збільшення
просвіту між ними. Використання рентгеноконтраст
ної каваграфії дозволило візуалізувати деформацію
ніжок другого яруса КФ, що неможливо виявити при
проведенні класичної безконтрастної рентгено
графії.

Б

В

Ðèñ. 1. Êîíòðàñòíà êàâàãðàô³ÿ. Åòàïè ðîçêðèòòÿ ÊÔ òèïó "Îñîò". À — âèõ³ä êîëáè ÊÔ; Á — ïîâíå ðîçêðèòòÿ òà ñòðèáîê ÊÔ; Â — êîíòðîëüíà
êàâàãðàô³ÿ â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ÊÔ.
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Ðèñ. 2. ÓÇÄÑ ÍÏÂ. Âèì³ðþâàííÿ ä³àìåòðà ÍÏÂ (À) òà øâèäêîñò³ êðîâîòîêó (Á) äèñòàëüí³øå (1), â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ÊÔ (2) òà ïðîêñèìàëüí³øå
íüîãî (3).
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Ðèñ. 3. Îêëþç³ÿ ÍÏÂ. D1 — ä³àìåòð îòâîðó â³ëüíîãî ïðîõîäæåííÿ
êðîâ³; D2 — ä³àìåòð ïðîñâ³òó ÍÏÂ â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ÊÔ.

Ðèñ. 4. ÑÊÒ ÍÏÂ òà ÊÔ ç ïåðôîðàö³ºþ â ñóì³æí³ îðãàíè. Í³æêè ÊÔ
ïåðôîðóâàëè ñò³íêó ÍÏÂ (1), àîðòè (2) òà âåðõíüî¿ áðèæîâî¿ àðòåð³¿
(3).

У віддаленому періоді обстежені 20 хворих. КФ
"Осот" був імплантований у 17, "Cordis" — у 3. За дани
ми СКТ ангуляція КФ "Cordis" виявлена в 1 хворого.
Під час проведення СКТ у хворих, яким встановлений
КФ "Осот", що скаржилися на біль у поперековій
ділянці, виявлені наступні ускладнення: вихід колби
КФ за межі НПВ — у 4 (23%), перфорація ніжками
фільтра стінки НПВ — у 17 (100%), потрапляння ніжок
КФ в суміжні органи — аорту — у 9 (52%), брижову ар
терію — у 2 (11%), сечовід — в 1 (5%), тканину нирки
— у 2 (11%), тонку кишку — у 5 (29%), дванадцятипалу
кишку — в 1 (5%), товсту кишку — в 1 (5%), у м'язи спи
ни — в 1 (5%); ангуляція — у 17 (100%), оклюзія НПВ —
у 3 (17%), стеноз НПВ — у 14 (82%), контакт ніжки КФ
з тілом хребця з утворенням кісткової мозолі — у 9
(52%), деструкція КФ — у 3 (17%). Гематоми не вияв
лені.
Під час проведення УЗДС системи НПВ КФ добре
візуалізувалися. У 20 хворих у різні строки після
імплантації спостерігали різницю діаметра НПВ про
ксимальніше, дистальніше та в самому місці розташу
вання КФ незалежно від його моделі (рис. 2). Так,
діаметр НПВ проксимально від КФ "Осот" в окремих
спостереженнях дещо перевищував діаметр вени дис
тальніше та в місці його перебування. Найменший
діаметр вени спостерігали в місці локалізації тіла
пристрою. При дослідженні швидкості кровотоку
дистальніше фільтра вона була менше, ніж у самому
КФ та проксимальніше від нього, що свідчило про по
рушення відтоку крові з нижніх кінцівок та органів
малого таза. Найбільшою швидкість крові була у місці
розташування фільтра, що свідчило про стеноз НПВ в
цій зоні (рис. 2).
У деяких хворих за наявності посттромбоф
лебітичного синдрому, набряку кінцівок та вираженої
венозної сітки на передній черевній стінці встановле

но часткову або повну оклюзію НПВ у місці розташу
вання КФ (рис. 3). Найменший діаметр стенозованої
НПВ становив 2,9 мм.
За даними УЗДС у хворих, яким встановлений КФ
"Cordis", спостерігали незначне розширення НПВ в
місці розташування пристрою в порівнянні з її діаме
тром у проксимальних та дистальних відділах.
У хворого Д. через 1 рік після імплантації КФ спо
стерігали перфорацію всіма ніжками та дистальною
частиною КФ стінки вени та прилеглих судин, зокре
ма, аорти у поперековій ділянці та верхньої брижової
артерії (рис. 4).
У хворого Л. через 4 роки після імплантації КФ за
даними СКТ встановлено, що КФ міститься у НПВ, а
його ніжки виходять за її межі, пенетрують аорту та
тонку кишку (рис. 5).
У хворої Ш. через 1,5 року після імплантації КФ ви
явлені два КФ, один — в ділянці проекції правої нир
кової вени, фільтр деформований (рис. 6), ніжки ви
ходять за межі вени радіально в передньо—задньола
теральному напрямку і перфорують тканину нирки.
Нижній полюс КФ розташований в ділянці ниркової
миски. Інвазія в інші життєво важливі органи не
відзначена.
Інший фільтр розташований на рівні нижнього
кінця правої нирки, колба перебуває за межами НПВ,
ніжки пенетрують в жирову клітковину навколо суди
ни (рис. 6).
У хворої Д. через 3 роки після імплантації КФ за
даними СКТ органів черевної порожнини відзначено,
що основа КФ розташована поза НПВ, між нею та
біфуркацією аорти. Ніжки КФ підходять до лівого се
човоду, пенетрують в аорту і впираються у LIII хребець
(рис. 7).
У хворого Т. ніжки КФ перфорували стінку НПВ,
аорти, тонку кишку, в місці контакту ніжки з тілом по
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Ðèñ. 5. ÑÊÒ. Ïðîíèêíåííÿ í³æîê ÊÔ çà ìåæ³ ÍÏÂ. Ïåðôîðàö³ÿ àîðòè
(1) òà òîíêî¿ êèøêè (2).

Ðèñ. 6. ÑÊÒ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÊÔ. 1 — äåôîðìîâàíèé ÊÔ;
2 — ïðàâà íèðêà; 3 — ò³ëî õðåáöÿ.
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Ðèñ. 7. ÑÊÒ. ÊÔ ïåðôîðóâàâ ñå÷îâ³ä. 1 — í³æêè ÊÔ ïåðøîãî ÿðóñà;
2 — àîðòà; 3 — ÍÏÂ; 4 — ïðàâèé ñå÷îâ³ä.

Ðèñ. 8. ÑÊÒ. Êîíòàêò í³æîê ÊÔ ç ò³ëîì õðåáöÿ. 1 — òîíêà êèøêà;
2 — àîðòà; 3 —ìîçîëü â ì³ñö³ êîíòàêòó ÊÔ íà ò³ë³ õðåáöÿ.

перекового хребця утворилася кісткова мозоль з гос
трим кінцем (рис. 8).
У хворого Р. під час проведення СКТ через 3 роки
після імплантації діагностовано ангуляцію КФ
TrapEase ("Сordis") та надмірне розтягнення фіксую
чими елементами НПВ в місці його розташування
(рис. 9).
Результати нашого дослідження повністю підтвер
джують та доповнюють дані світових досліджень, на
ведені в сучасній літературі. Сьогодні практично всі
відомі моделі емболовловлювальних пристроїв ма
ють ті чи інші недоліки, що зменшує ефективність за
хоплення тромбів та справляє негативний вплив на
організм [6].
За даними проведеної науковцями Гарвардської
медичної школи контрастної каваграфії з метою вив
чення діаметра НПВ і розташування в ній КФ "Gunther
Tulip" та "OptEase", неправильне розташування КФ
відзначене у 12% спостережень, стеноз НПВ — у 6%,
повна оклюзія вени в місці локалізації пристрою — у

3% [3]. Вплив методів хірургічної профілактики ТЕЛА
на стінку НПВ в місці імплантації КФ несприятливий
щодо можливості виникнення ускладнень, зокрема,
тромбозу НПВ, повної чи часткової її оклюзії, що зу
мовлює порушення відтоку крові з нижніх кінцівок та
органів малого таза, венозну недостатність [7].
Досить частим ускладненням є міграція КФ різних
моделей. Симптомна чи безсимптомна перфорація
стінок НПВ фіксуючими елементами КФ зумовлена
надмірним розкриттям та порушенням цілісності
пристрою [5, 8]. Водночас, ніжки КФ можуть порушу
вати цілісність суміжних органів (стінки дванадцяти
палої чи тонкої кишки), що може спричинити масив
ну шлунково—кишкову кровотечу або утворення за
очеревинної гематоми. В деяких ситуаціях перфо
рація ніжками стінки НПВ в напрямку хребців спри
чиняє біль у поперековій ділянці, що потребує
постійного використання аналгетиків. Описане утво
рення аорто—кавальної нориці з формуванням пра
вошлуночкової недостатності, заворот кишки, фор
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мування псевдокіст підшлункової залози з виникнен
ням обтураційної жовтяниці внаслідок перфорації
ніжками КФ. Ангуляція, тромбоз чи навіть тромботич
на оклюзія НПВ після імплантації КФ можуть бути зу
мовлені як затримкою емболів, так і виникненням
тромбозу in situ внаслідок пошкодження стінки суди
ни фіксуючими елементами КФ [6, 9]. Можливі ус
кладнення у вигляді гематоми під час пункції стегно
вої вени, що залежить від необережних маніпуляцій
та недостатнього гемостазу. Під час пункції яремної
та підключичної вен можливе пошкодження плеври,
сонної артерії, грудної протоки, поворотного гортан
ного нерва. Неправильне введення провідної канюлі
як антеградним, так і ретроградним способом може
спричинити перфорацію вен та міокарда. Під час
проходження провідної канюлі через праве передсер
дя можливе виникнення аритмії, тому при імплан
тації КФ необхідний постійний ЕКГ—контроль та го
товність кардіологічної реанімації [8, 10].
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Проблема вдосконалення хірургічної профілак
тики ТЕЛА з застосуванням нових сучасних протием
болічних КФ актуальна.
2. СКТ є достовірним і точним методом досліджен
ня, що дозволяє виявити всі ускладнення в різні стро
ки після імплантації КФ.
3. Необхідне подальше комплексне експеримен
тально—клінічне вивчення положення КФ після
імплантації, щоб запобігти ускладненням при їх за
стосуванні.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГНОЙНО—НЕКРОТИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА НА СТОПЕ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Ж. А. Нарчаев
Ташкентская медицинская Академия, Республика Узбекистан

ESTIMATION OF SEVERITY OF PURULENT—NECROTIC PROCESS ON THE FOOT
IN DIABETES MELLITUS
Zh. A. Narchayev

РЕФЕРАТ
Ðàçðàáîòàí ìåòîä îöåíêè òÿæåñòè ñèíäðîìà äèàáåòè÷åñêîé ñòîïû
(ÑÄÑ) â çàâèñèìîñòè îò åãî êëèíè÷åñêîé ôîðìû, ñòàäèè, ðåçóëüòàòîâ ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Âíåäðåíèå
ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà ïîçâîëÿåò âûáðàòü îïòèìàëüíóþ ëå÷åáíóþ
òàêòèêó, óìåíüøèòü ÷àñòîòó âûïîëíåíèÿ âûñîêîé àìïóòàöèè íèæíåé êîíå÷íîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàõàðíûé äèàáåò; ñèíäðîì äèàáåòè÷åñêîé ñòîïû; ëå÷åáíàÿ òàêòèêà.
SUMMARY
The method of estimation of the diabetic foot syndrome severity,
depending on its clinical form, stage, results of laboratory and instrumental investigations, was elaborated. Clinical usage of the method
proposed permits to choose the optimal curative tactics, to lower the
frequency of the lower extremity high amputation performance.
Key words: diabetes mellitus; diabetic foot syndrome; tactics of treatment.

О

сновными
лечебно—диагностическими
ошибками при ведении больных с СДС считают от
сутствие дифференцированного подхода в зависимо
сти от клинической формы и неправильную оценку
тяжести СДС без учета данных физических, лабора
торных и инструментальных методов исследования
[1]. Это обстоятельство явилось предпосылкой для
объективной оценки тяжести состояния больных с
СДС.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Учитывали 6 параметров (клинические формы и
стадии СДС, результаты лабораторных и инструмен
тальных исследований), оказывающих наибольшее
влияние на исход лечения. Результаты оценивали в
баллах.
I. Выраженность клинических форм (на основа
нии результатов неврологических исследований, уль
тразвуковой допплерографии, реовазографии, эхоос
теометрии):
— критическая ишемия, деструктивная остеоарт
ропатия — 4 балла;
— недеструктивная остеоартропатия, нейропати
ческая стопа — 2 балла;
— нейропатическая форма — 0 баллов.
II. Тяжесть гнойно—некротического процесса на
стопе:
— влажная гангрена пальцев и стопы с тенденци
ей к распространению на стопу и голень — 4 балла;
— остеомиелит, флегмона стопы, глубокие трофи
ческие язвы без признаков прогрессирования — 2
балла;
— поверхностная язва стопы и голени — 0 баллов.
III. Результаты микробиологического исследова
ния:
— микробное загрязнение выше критического
уровня (микробная обсемененность 1 г ткани раны
2,1 × 104—5) — 4 балла;
— микробное загрязнение ниже критического
уровня (микробная обсемененность 1 г ткани раны
1,2 × 103) — 2 балла;
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— отсутствие роста микроорганизмов — 0 баллов.
IV. Данные иммунологического исследования:
— достоверное снижение показателей клеточного
и гуморального иммунитета по сравнению с таковы
ми в норме — 4 балла;
— недостоверное снижение показателей клеточ
ного и гуморального иммунитета по сравнению с та
ковыми в норме — 2 балла;
— отсутствие изменений показателей клеточного
и гуморального иммунитета — 0 баллов.
V. Результаты морфологических исследований:
— наличие детрита и некротических масс с эле
ментами воспаления — 4 балла;
— наличие тяжей фибробластов, лимфоцитов,
плазмоцитов при отсутствии детрита — 2 балла;
— отсутствие некротических масс — 0 баллов.
VI. Сопутствующие заболевания:
— наличие 2 сопутствующих заболеваний и более
— 4 балла;
— наличие одного сопутствующего заболевания —
2 балла;
— отсутствие сопутствующих заболеваний — 0
баллов.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

На основании анализа суммарного показателя вы
делены 3 степени тяжести СДС: легкая, средней тяже
сти и тяжелая. При сумме баллов от 0 до 6 — у 95
(39,6%) больных тяжесть СДС оценена как легкая. Те
чение гнойно—некротического процесса при легком
СДС с тенденцией к отграничению патологического
очага, прогноз благоприятный. У таких больных вы
полняли в основном малые оперативные вмешатель
ства (некрэктомию).
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При сумме баллов от 7 до 12 диагностирован СДС
средней тяжести — у 83 (34,6%) больных. В основном
операции выполняли после тщательно проведенной
предоперационной подготовки, направленной на
коррекцию выявленных изменений. Все операции
были органосохраняющими (малая ампутация паль
цев и стопы).
При сумме баллов от 13 до 24 — констатировали
тяжелый СДС — у 62 (25,8%) больных. Прогноз у этой
категории больных неблагоприятный. Учитывая эти
особенности, операции выполняли после снижения
тяжести СДС. Оперативное вмешательство осуществ
лено у 73% больных. Частота высокой ампутации ко
нечности составила 6,5%, органосохраняющих опе
раций — 93,5%.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Внедрение разработанного способа оценки тя
жести СДС позволяет выбрать оптимальную лечеб
ную тактику, определить объем и сроки выполнения
оперативного вмешательства.
2. Применение предложенной тактики лечения в
зависимости от тяжести СДС способствовало умень
шению частоты выполнения высокой ампутации
нижней конечности до 6,5%.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Павлов Ю. А. Анализ основных причин низкой эффективно
сти оказания помощи при гнойно—некротических ослож
нениях синдрома диабетической стопы / Ю. И. Павлов //
Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. — 2007. — № 5. — С. 28
— 31.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ЭПИТИМПАНИТА
В. У. Адыгезалов
Центральный военный клинический госпиталь Республики Азербайджан, г. Баку

PECULIARITIES OF CLINICAL COURSE
OF CHRONIC PURULENT EPITYMPANITIS
V. U. Аdygezalov

РЕФЕРАТ
Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå àíòèáèîòèêîâ ïðè áàêòåðèàëüíûõ èíôåêöèÿõ îáóñëîâèëî ñåëåêöèþ è âûðàæåííóþ äèññåìèíàöèþ àíòèáèîòèêîðåçèñòåíòíûõ øòàììîâ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Èçó÷åíû ýòèîëîãè÷åñêèå è ïàòîãåíåòè÷åñêèå îñîáåííîñòè õðîíè÷åñêîãî ãíîéíîãî
ýïèòèìïàíèòà (ÕÃÝ), ðàçðàáîòàíà ðàöèîíàëüíàÿ ñõåìà òåðàïèè 69
áîëüíûõ, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà ñàíèðóþùèå ñëóõîñîõðàíÿþùèå îïåðàöèè íà ñðåäíåì óõå ïî ïîâîäó ÕÃÝ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèé ãíîéíûé ýïèòèìïàíèò; õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå.

SUMMARY
Wide application of antibiotics in bacterial infections have caused
selection and prominent dissemination occurrence of antibioticoresistant strains of microorganisms. Etiological and pathogenetic peculiarities of chronic purulent epitympanitis (CHPE) were studied, rational
curative scheme of 69 therapy patients was elaborated, which included sanation, the earpreserving operations on middle ear, performed for
CHPE.
Key words: chronic purulent epitympanitis; surgical treatment.

П

о данным литературы, частота хронического
гнойного среднего отита (ХГСО) составляет 20 — 25%
в структуре заболеваний ЛОР—органов [1]. Проблема
эффективного лечения ХГСО является одной из веду
щих в оториноларингологии. Это обусловлено тем,
что заболевание является причиной снижения и ут
раты слуха, вестибулярных нарушений, тяжелых вну
тричерепных осложнений, приводящих к инвалиди
зации и угрожающих жизни больных [2 — 4]. В по
следние годы наблюдают определенные изменения
этиологической структуры многих заболеваний, в
том числе ХГСО. Широкое использование антибио
тиков при бактериальных инфекциях способствова
ло селекции антибиотикорезистентных штаммов ми
кроорганизмов. Это не могло не отразиться на клини
ческом течении ХГСО, ставшего зачастую длитель
ным и резистентным к проводимой терапии, харак
теризующегося более частым образованием холесте
атомы в полостях среднего уха, возникновением тим
паносклероза, упорного мукозита, выраженными дес
труктивными и дегенеративными изменениями со
сцевидного отростка [5 — 7]. Недостаточно изучены
особенности возбудителей при различных формах
ХГСО. Микроорганизмы, обладая факторами пато
генности, обусловливают более или менее выражен
ные деструктивные изменения структур среднего уха,
что, в первую очередь, отражается на функции слуха.
Целью исследования явилось изучение этиологи
ческих и патогенетических особенностей ХГЭ, разра
ботка рациональной схемы терапии больных.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

У 69 больных произведены санирующие слухосо
храняющие операции на среднем ухе по поводу ХГЭ
за период 2003 — 2009 гг. У 16 больных одномомент
но осуществлена тимпанопластика. Производили
разрез в заушной области, распатором обнажали
planum mastoideum, долотом и бором в типичном ме
сте трепанировали сосцевидный отросток, вскрыва
ли преддверие, снимали заднюю стенку наружного
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слухового прохода, удаляли латеральную стенку над
барабанного углубления, сбивали мостик, сглаживали
"шпору" до уровня латерального полукружного кана
ла. Во время операции в зависимости от интраопера
ционной ситуации и квалификации хирурга некото
рым больным вторым этапом произведена тимпано
пластика. Для пластики дефекта барабанной пере
понки использовали различные аутогенные материа
лы (удаленная наковальня или ее тело, фасция височ
ной мышцы, хрящ с надхрящницей из ушной ракови
ны, кожа наружного слухового прохода на питающей
ножке). При необходимости осуществления оссику
лопластики также использовали аутотрансплантаты
(наковальню или ее тело, молоточек или его головку,
хрящ ушной раковины или перегородки носа).
Всем больным проводили клинико—лаборатор
ное обследование, включавшее общий клинический
анализ крови и мочи, исследование крови на ВИЧ,
RW, HBS— и HCV— антигены, рентгеноскопию груд
ной клетки, по показаниям ЭКГ. При наличии сопут
ствующих заболеваний пациентам проводили соот
ветствующие дополнительные клинико—лаборатор
ные исследования и консультацию смежных специа
листов. Учитывали наличие аллергической реакции
на введение лекарственных средств.
Также проводили рентгенографию височных кос
тей по Шюллеру и Майру, микроотоскопию с исполь
зованием набора ушных воронок, отоневрологичес
кое исследование по Н. С. Благовещенской.
У всех пациентов проводили речевое исследова
ние слуха (шепотная и разговорная речь), исследова
ние с помощью камертонов (воздушной и костной
проводимости), опыты с камертонами (Ринне, Вебе
ра, Желе, Бинга, Федериче), тональную пороговую ау
диометрию, вестибулометрическое исследование. У
больных с ХГЭ отделяемое из барабанной полости за
бирали сухим стерильным ватным тампоном при
проведении пробы Вальсальвы. Во избежание загряз
нения тампона сапрофитной микрофлорой кожу на
ружного слухового прохода обрабатывали раствором
антисептика. Ватный тампон сразу погружали в 5 мл
стерильного сердечно—мозгового бульона, в кото
ром его транспортировали в лабораторию в течение
не более 40 мин, затем производили предваритель
ную инкубацию материала в термостате при темпера
туре 37°С в течение 3 ч и рассевали его на плотные
питательные среды. Посевы инкубировали в термо
стате при температуре 37°С в течение 24 — 48 ч. Вы
росшие колонии микроорганизмов изучали макро—
и микроскопически, подсчитывали количество коло
ний каждого типа. Следующим этапом выделяли чис
тую культуру микроорганизмов на скошенном агаре.
Чистые культуры идентифицировали на основании
анализа культуральных, морфологических и тинкто
риальных, ферментных и антигенных свойств с ис
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пользованием общепринятых методов. Определяли
чувствительность чистых культур микроорганизмов к
различным антимикробным препаратам в стандарт
ной концентрации диско—диффузионным методом
на специализированных средах. Результаты учитыва
ли путем измерения диаметра зоны задержки роста
вокруг диска. Все исследования проводили в динами
ке: при первичном обращении, перед операцией и
через 1 мес после операции.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Жаловались на обильное гноетечение 11 (15,9%)
больных, у 49 (71,0%) — гноетечение было скудным, 9
(13,1%) — гноетечение не отмечали. Боль и "тяжесть"
в ухе беспокоили 27 (39,1%) больных, головная боль в
теменно—височной области — 7 (10,1%), разлитая го
ловная боль — 5 (7,2%). Всего болевой синдром отме
чен у 39 (56,5%) пациентов. Жалобы, свидетельство
вавшие о поражении вестибулярного анализатора
(головокружение, тошнота, рвота, шаткость при ходь
бе) выявлены у 2 (2,9%) больных. У большинства
(82,6%) пациентов длительность заболевания превы
шала 10 лет либо заболевание началось в детстве. Не
отмечали обострений 4 (5,8%) больных, жаловались
на обострение 1 раз в 2 — 3 года 7 (10,1%), 1 — 3 раза
в год — 49 (71,0%), неустраняющееся гноетечение в
течение последнего года — 9 (13%). Снижение слуха
выявлено у 65 (94,2%) больных, 4 (5,8%) — считали
слух нормальным, однако по данным аудиологичес
кого исследования у них обнаружена кондуктивная
тугоухость I степени. У 7 (10,1%) больных отмечено
значительное снижение слуха в последнее время, при
этом больные жаловались на непрекращающееся
гноетечение из уха, 58 (84,1%) — считали, что слух у
них снижался постепенно по мере прогрессирования
заболевания.
До госпитализиции в клинику большинству боль
ных проведена консервативная терапия ХГЭ как в ам
булаторных, так и стационарных условиях, 7 (10,1%)
больных не лечились. Из средств консервативной те
рапии применяли ушные капли путем транстимпа
нального введения: пенициллин, ципромед, дексаме
тазон, диоксидин. У 9 (13,0%) больных наружный слу
ховой проход обрабатывали раствором нитрофунги
на.
При объективном исследовании изменения со
сцевидного отростка в виде гиперемии кожи отмече
ны у 2 (2,9%) больных. По данным отоскопии у всех
больных барабанная перепонка мутная, гиперемиро
вана в большей или меньшей степени, у 17 (24,6%) —
втянута. У всех больных перфорация локализовалась
в ненатянутой части, у 12 (17,4%) — рассмотреть ее
удалось только с помощью отоскопа или операцион
ного микроскопа после тщательного туалета наруж
ного слухового прохода. У 2 (2,9%) больных осмотру
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барабанной перепонки препятствовали полипы, пол
ностью обтурировашие наружный слуховой проход.
Слизисто—гнойное отделяемое в наружном слуховом
проходе выявлено у 7 (10,1%) больных, гнойное — у
26 (37,9%), гнойно—холестеатомное — у 23 (33,3%), у
13 (18,7%) — отделяемое отсутствовало.
По данным рентгенологического исследования у
51 (73,9%) больного наблюдали склеротические из
менения сосцевидного отростка. Костно—деструк
тивные изменения в аттико—антральной области оп
ределяли у всех больных, у 12 (17,4%) — задняя стен
ка наружного слухового прохода была разрушена.
Бактериологическое исследование для выявления
аэробной и факультативно анаэробной микрофлоры
из наружного слухового прохода, барабанной полос
ти и преддверия проведено всем 69 больным, из них
у 24 — одновременно исследовали анаэробную мик
рофлору. У всех больных в наружном слуховом про
ходе выявлены ассоциации микроорганизмов, вклю
чающие 2 — 4 вида возбудителей. При исследовании
в аэробных условиях у 5 (11,1%) больных — в содер
жимом барабанной полости, у 9 (20,0%) — преддве
рия микроорганизмы не обнаружены, в анаэробных
условиях — выявлены во всех наблюдениях.
У 62 (89,9%) больных в содержимом наружного
слухового прохода выявлены ассоциации различных
видов стафилококка, в том числе S. aureus — у 31
(44,9%), S. epidermidis — у 26 (37,7%), S. saprophyticus
— у 20 (9%); у 15 (33,3%) больных одновременно вы
явлены разные виды стафилококка, в основном золо
тистый в сочетании с эпидермальным или сапрофит
ным. У 1 (1,4%) больного обнаружен штамм
Streptococcus agalactiae.
В содержимом наружного слухового прохода так
же широко представлена грамотрицательная микро
флора. Так, в ассоциациях присутствовали
Pseudomonas aeruginosa — у 21 (30,4%) больного,
Klebsiella oxytoca — у 13 (18,8%), Escherichia coli — у 9
(13,0%), Proteus vulgaris — у 7 (10,1%), Neisseria spp. —
у 4 (5,8%), Citrobacter freundii — у 1 (1,4%),
Streptococcus agalactiae — у 1 (1,4%).
Грибы выявлены у 45 (65%) больных, в том числе
Candida spp. — у 25 (36,2%), Aspergillus spp. — у 17
(24,6%), Mucor spp. — у 7 (10,1%), одновременно
Candida spp. и Aspergillus spp. — у 4 (5,8%).
В наружном слуховом проходе чаще выявляли та
кие сочетания микроорганизмов: золотистый стафи
лококк и грибы — у 29 (42,0%) больных, синегнойную
палочку и грибы — у 24 (34,7%), энтеробактерии и
CNS — у 11 (15,9%), золотистый стафилококк и CNS —
у 8 (11,6%), энтеробактерии и грибы — у 7 (10,1%), зо
лотистый стафилококк и синегнойную палочку — у 6
(8,7%).
По данным микробиологического исследования
материала, взятого во время операции из барабанной

полости, количество выделенных микроорганизмов
было значительно меньше, они были представлены
возбудителями одного вида либо ассоциациями мик
роорганизмов не более чем двух видов. У 46 (66,7%)
больных обнаружены ассоциации из 2 микроорга
низмов, у 14 (20,2%) — выделена монофлора, у 9
(13,1%) — микроорганизмы не выявлены. У 6 (8,7%)
больных выделен Staphylococcus aureus, у 3 (4,3%) —
Pseudomonas aeruginosa, у 2 (2,9%) — анаэробные ми
кроорганизмы, у 2 (2,9%) — Klebsiella oxytoca, у 1
(1,5%) — Streptococcus agalactiae. В ассоциациях у 21
(31,8%) больного выделен Staphylococcus aureus, у 16
(23,2%) — Pseudomonas aeruginosa, у 21 (31,8%) — эн
теробактерии, у 7 (10,1%) — анаэробная микрофлора,
у 4 (5,8%) — Staphylococcus saprophyticus, у 23 (33,3%)
— грибы.
При бактериологическом исследовании в ана
эробных условиях у 5 (20,8%) больных из 24 выделе
ны облигатные анаэробы — Bacteroides, Fusobac
terium nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius. В ба
рабанной полости выявляли сочетания микроорга
низмов: энтеробактерии и грибы — у 9 больных, зо
лотистый стафилококк и синегнойную палочку — у 6,
золотистый стафилококк и энтеробактерии — у 5, си
негнойную палочку и грибы — у 6, золотистый стафи
лококк и грибы — у 5, синегнойную палочку и энтеро
бактерии — у 4, анаэробы и золотистый стафилококк
— у 4, анаэробы и грибы — у 3, энтеробактерии и CNS
— у 3, энтеробактерии и грибы — у 2, золотистый ста
филококк и CNS — у 1.
В материале, полученном из преддверия, во всех
наблюдениях выделен один микроорганизм. В аэроб
ных условиях у 9 (13,0%) больных рост микроорга
низмов не обнаружен, в анаэробных условиях — вы
явлен во всех наблюдениях. В материале, полученном
из преддверия, у 17 (24,6%) больных определяли
Staphylococcus aureus, у 14 (20,3%) — Pseudomonas
aeruginosa, у 14 (20,3%) — анаэробные микроорганиз
мы, у 6 (8,7%) — Klebsiella oxytoca, у 3 (4,3%) —
Escherichia coli, у 2 (2,9%) — Proteus vulgaris, у 2 (2,9%)
— Neisseria spp., Citrobacter freundii и Streptococcus
agalactiae — по 1 (1,5%) наблюдению. Энтеробакте
рии в целом выделены у 12 (17,4%) больных.
Таким образом, при ХГЭ наиболее часто выявляли
золотистый стафилококк, синегнойную палочку, ана
эробные микроорганизмы и энтеробактерии, в бара
банной полости — ассоциации, в которых преобла
дал золотистый стафилококк.
При исследовании чувствительности возбудите
лей к антибиотикам, установлено, что она значитель
но различалась у различных видов микроорганиз
мов, выделенных в материале из разных отделов
среднего уха (табл. 1 — 3).
Микроорганизмы, выделенные из всех отделов
среднего уха и наружного слухового прохода, отлича
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Òàáëèöà 1. ×óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì ãðàìïîëîæèòåëüíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, âûäåëåííûõ
èç íàðóæíîãî ñëóõîâîãî ïðîõîäà
×óâñòâèòåëüíîñòü âîçáóäèòåëåé
Staphylococcus aureus
(n = 31)

Àíòèáèîòèê

Staphylococcus epidermidis
(n = 26)

Staphylococcus saprophiticus
(n = 20)

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

0
31
0
20
29
19
24
31
9
8

0
100
0
64,5
93,5
61,3
77,4
100
29,0
25,8

11
26
23
25
26
26
26
26
25
23

42,3
100
88,5
96,1
100
100
100
100
96,1
88,5

10
20
17
20
20
18
20
20
17
15

50,0
100
85
100
100
90
100
100
85
75

Áåíçèëïåíèöèëëèí
Àìîêñèöèëëèí/êëàâóëîíàò
Öåôàçîëèí
Öåôóðîêñèì
Öåôòðèàêñîí
Êëàðèòðîìèöèí
Öèïðîôëîêñàöèí
Ìîêñèôëîêñàöèí
Ãåíòàìèöèí
Ëèíêîìèöèí

Òàáëèöà 2. ×óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì ãðàìîòðèöàòåëüíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, âûäåëåííûõ
èç íàðóæíîãî ñëóõîâîãî ïðîõîäà
×óâñòâèòåëüíîñòü âîçáóäèòåëåé
Àíòèáèîòèê

Áåíçèëïåíèöèëëèí
Àìîêñèöèëëèí/êëàâóëîíàò
Öåôàçîëèí
Öåôóðîêñèì
Öåôòðèàêñîí
Êëàðèòðîìèöèí
Ìîêñèôëîêñàöèí
Ãåíòàìèöèí
Ëèíêîìèöèí
Ìåòðîíèäàçîë

Pseudomonas aeruginosa
(n = 21)

Klebsiella oxytoca
(n = 1)3

Proteus vulgaris
(n = 7)

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

–
–
–
–
18
–
17
21
5
–

–

–
7
5
10
11
6
13
13
5
4

–

–
7
3
4
7
4
7
7
–
–

–
100
42,8
57,1
100,0
57,1
100
100
–
–

–
–
85,7
–
80,9
100
23,8
–

38,4
76,9
84,6
46,1
100
100
38,4
30,8

Òàáëèöà 3. ×óâñòâèòåëüíî ñòü ê àíòèáèîòèêàì ìèêðîîðãàíèçìîâ , âûäåëåííûõ èç ïðåääâåðèÿ
×óâñòâèòåëüíîñòü âîçáóäèòåëåé
Àíòèáèîòèê

Áåíçèëïåíèöèëëèí
Àìîêñèöèëëèí/êëàâóëîíàò
Öåôàçîëèí
Öåôóðîêñèì
Öåôòðèàêñîí
Êëàðèòðîìèöèí
Öèïðîôëîêñàöèí
Ìîêñèôëîêñàöèí
Ãåíòàìèöèí
Ëèíêîìèöèí
Måòðîíèäàçîë

Staphylococcus
aureus
(n = 17)

Pseudomonas
aeruginosa
(n = 14)

Klebsiella
oxytoca
(n = 6)

Fusobacterium
nucleatum
(n = 14)

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

–
17
–
8
15
9
12
17
4
4
–

–
100
–
47,0
88,2
52,9
70,6
100
23,5
23,5
–

–
–
–
–
12
–
10
14
3
–
–

–
–
–
–
85,7
–
71,4
100
21,4
–
–

–
4
2
4
5
3
6
6
2
1
–

–
66,6
33,3
76,9
66,6
83,3
50,0
100
100
33,3
16,7

–
5
0
7
9
–
7
14
–
–
3

–
35,7
0
50
64,2
–
50
100
–
–
60,0

лись поливалентной резистентностью, возбудители,
выявленные из наружного слухового прохода, были
высокочувствительны к тестированным антибакте
риальным препаратам.
Все выделенные микроорганизмы были высоко
чувствительны к защищенным пенициллинам, цефа
лоспоринам III поколения и фторхинолонам, при
этом обладали определенной устойчивостью к цефа

лоспоринам I поколения, кларитромицину, гентами
цину, линкомицину. Микроорганизмы, выделенные
во время операции из преддверия, были резистент
ными к незащищенным пенициллинам. Сапрофит
ный и эпидермальный стафилококк, обнаруженный в
материале из наружного слухового прохода, отличал
ся высокой чувствительностью ко всем антибактери
альным препаратам, что, по—видимому, свидетельст
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вует о его принадлежности к сапрофитной микро
флоре, заселяющей наружный слуховой проход.
По данным аудиологического исследования до
операции у 64 (92,7%) больных отмечена смешанная
форма тугоухости, у 5 (7,2%) — кондуктивная. Скорее
всего, наличие только кондуктивного компонента у
этих больных обусловлено небольшой длительнос
тью заболевания (до 1 года).
Тугоухость I степени выявлена у 13 (18,8%) боль
ных, II степени — у 31 (45,0%), III степени — у 21
(30,4%), IV степени — у 4 (5,8%). Порог костной про
водимости был повышен на 10 — 20 дБ у 17 (24,6%)
больных, на 21 — 30 дБ — у 38 (55,1%), более чем на
30 дБ — у 9 (13,0%). Величина костно—воздушного
интервала до 10 дБ отмечена у 3 (4,3%) больных, 10 —
20 дБ — у 19 (27,5%), 20 — 30 дБ — у 26 (37,7%), 30 —
40 дБ — у 11 (15,9%), 40 — 50 дБ — у 10 (14,5%).
У 48 больных при величине костно—воздушного
интервала до 30 дБ нарушение целостности цепи слу
ховых косточек во время операции не выявлено, от
мечены умеренно выраженные кариозные измене
ния наковальни, грануляционно—рубцовые измене
ния, фиксация подножной пластинки стремени так
же не выявлены. Из этих больных по данным микро
биологического исследования отделяемого из бара
банной полости у 6 (12,5%) — микроорганизмы не
обнаружены, Staphylococcus aureus в монокультуре и
в ассоциации преобладал у 12 (25,0%), Pseudomonas
aeruginosa — у 16 (33,3%), энтеробактерии — у 18
(37,5%). У 31 (64,6%) больного микроорганизмы выяв
лены в ассоциациях, у 11 (22,9%) — в монокультуре.
У 21 больного при костно—воздушном интервале
более 30 дБ обнаружены значительные деструктив
ные изменения в цепи слуховых косточек: молоточек
отсутствовал у 1 больного, у 7 — был частично разру
шен, наковальне—молоточковый сустав разрушен у
12 больных, наковальне—стременной — у 8, у 3 — на
ковальня отсутствовала, у 3 — свободно лежала в мас
сах холестеатомы. По данным микробиологического
исследования у 15 (71,4%) больных выделены
Staphylococcus aureus, причем только у одного — в ви

де монокультуры, у 7 (33,3%) — облигатно—анаэроб
ные микроорганизмы. Наиболее часто выявляли ас
социации: анаэробы и золотистый стафилококк — у 4
больных, золотистый стафилококк и энтеробактерии
— у 5, золотистый стафилококк и синегнойную па
лочку — у 3. Микроорганизмы в ассоциациях выделе
ны у 16 (76,2%) больных, в монокультуре — у 2 (9,5%),
у 3 (14,4%) — микрофлора не обнаружена.
При рассмотрении особенностей нарушения
функции слуха у 7 больных, у которых выделены об
лигатно—анаэробные микроорганизмы, тугоухость II
степени установлена у 1, III степени — у 4, IV степени
— у 2. При этом порог костной проводимости был по
вышен на 10 — 20 дБ — у 1 больного, на 21 — 30 дБ —
у 3, более чем на 30 дБ — у 1.
Таким образом, у больных при наличии обшир
ных деструктивных изменений структур среднего уха
и более выраженном снижении слуха наиболее часто
выявляли золотистый стафилококк и анаэробную
микрофлору в виде ассоциаций с представителями
своего вида или грамотрицательными микроорга
низмами.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКОГО В
ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
П. П. Шипулин, В. В. Байдан, В. А. Мартынюк, В. И. Байдан, А. А.Кирилюк,О. Н. Козяр,
В. Е. Севергин, С. Д. Поляк
Одесская областная клиническая больница

POSSIBILITIES OF VIDEOTHORACOSCOPIC PULMONARY RESECTION
IN THORACIC SURGERY
P. P. Shipulin, V. V. Baydan, V. A. Martynyuk, V. I. Baydan, A. A. Kyrylyuk, O. N. Kozyar,
V. E. Severgin, S. D. Polyak

РЕФЕРАТ
Îáîáùåí îïûò âûïîëíåíèÿ âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêîé ðåçåêöèè ëåãêîãî (ÂÒÐË) ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ ó 183 ïàöèåíòîâ. Îïèñàíû ìåòîäû ýíäîñêîïè÷åñêîé è âèäåîàññèñòèðîâàííîé ðåçåêöèè
ëåãêèõ, â òîì ÷èñëå ïî ïîâîäó ïåðèôåðè÷åñêîãî ðàêà, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýíäîñêîïè÷åñêèõ è îòå÷åñòâåííûõ ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ.
Ïðèâåäåíû ïîêàçàíèÿ ê âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ
âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé, âîçìîæíîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ,
ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ îòêðûòûìè âìåøàòåëüñòâàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðèôåðè÷åñêèé ðàê ëåãêîãî; äèññåìèíàòû; âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè; âèäåîàññèñòèðîâàíííûå îïåðàöèè.

SUMMARY
The experience of videothoracoscopic pulmonary resection performance in various diseases in 183 patients was summarized. The methods of endoscopic and videoassisted pulmonary resection, including
those conducted for peripheral cancer, using home-made and foreign
suture apparatuses, were depicted. The indications were adduced for
performance of diagnostic and curative videothoracoscopic operations, possibilities of their application, advantages in comparison with
open operative procedures were adduced.
Key words: peripheral pulmonary cancer; disseminated formations;
videothoracoscopic operations; videoassisted operations.

С

овременное развитие видеоторакоскопичес
кой хирургии позволяет с успехом выполнять эндо
скопическую резекцию легкого по поводу различных
заболеваний, в частности, лоб— и пульмонэктомию
[1— 3]. В настоящее время все операции ВТРЛ разде
ляют на осуществляемые с помощью эндостаплеров
(ВЭРЛ), которые вводят через торакопорты в плев
ральную полость [2, 3], видеоассистированную резек
цию легкого (ВАРЛ) и лобэктомию (ВАЛ) [1, 4, 5], ког
да для облегчения эндоторакальных манипуляций
вмешательство дополняют миниторакотомией.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике ВТРЛ выполнена у 183 больных, 121
мужчины и 62 женщин в возрасте от 16 до 77 лет. За
болевания, по поводу которых произведена ВТРЛ,
представлены в табл. 1. Показания к ВТРЛ разделяли
на диагностические и лечебные. К диагностическим
относили возможность морфологической верифика
ции природы диссеминатов легких, инфильтратов,
округлых образований, выявления метастазов в лег
ком и плевре, оценку резектабельности рака легкого.
Лечебными показаниями к ВТРЛ являлись добро
качественные опухоли, туберкулемы, одиночные ме
тастазы в легких при удаленном источнике метаста
зирования, первичный периферический рак
(T1N0M0) при наличии противопоказаний к выпол
нению стандартного вмешательства. Для осуществле
ния ВТРЛ применяли эндохирургический видеокомп
лекс "Эндомедиум" с общепринятым набором эндо
скопических инструментов. В качестве эндоскопиче
ских сшивающих аппаратов использовали эндостап
леры (ЭС) Endopath EZ—45, Endopath ETS Flex 45,
Echelon EC 60 фирмы "Ethicon", а также сшивающие
аппараты УО—40 и УС—30.
В качестве обезболивания применяли эндотрахе
альный наркоз с обязательным выключением из ды
хания оперируемого легкого. Операции выполняли с
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Òàáëèöà 1. Çàáîëåâàíèÿ, ïî ïîâîäó êîòîðûõ
âûïîëíåíà ÂÒÐË
Çàáîëåâàíèå

×èñëî îïåðàöèé
(â ñêîáêàõ–
âèäåîàññèñòèðîâàííûõ)

Áóëëåçíàÿ áîëåçíü,
îñëîæíåííàÿ ñïîíòàííûì
ïíåâìîòîðàêñîì
Òóáåðêóëåç ëåãêèõ, âêëþ÷àÿ
òóáåðêóëåìó
Ñàðêîèäîç ñ ïîðàæåíèåì ëåãêîãî
Ãèñòèîöèòîç Õ
Íåñïåöèôè÷åñêèå è
íàãíîèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ
ëåãêèõ
Ïåðâè÷íûé ðàê ëåãêèõ
Ìåòàñòàòè÷åñêîå ïîðàæåíèå
ëåãêèõ
Ãàìàðòîìà
Êèñòà ëåãêîãî
Ôèáðîìà
Ëèìôîìà ñ ïîðàæåíèåì ëåãêîãî
Ãåìàíãèîïåðèöèòîìà
Ëåéîìèîìàòîç
Ãðàíóëåìàòîç Âåãåíåðà
Ôèáðîçèðóþùèé àëüâåîëèò

55 (5)
23 (4)
1
1
43 (6)
27 (8)
10 (4)
3 (1)
3 (1)
1
6 (4)
1
2
1 (1)
6 (4)

Âñåãî …

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

183 (38)

Òàáëèöà 2. Âèäû ÂÒÐË
Îïåðàöèÿ

ÂÝÐË
ÂÀÐË (â ñêîáêàõ ñ ïðèìåíåíèåì
ñòàíäàðòíûõ ñøèâàþùèõ
àïïàðàòîâ)
ÂÀË
Âñåãî …

ВАРЛ и ВАЛ осуществляли аналогично, дополнитель
но применяли минидоступ в виде ограниченной пе
реднебоковой торакотомии (длина разреза 4 — 5 см),
через которую проводили соответствующие эндото
ракальные манипуляции, вводили аппараты УО—40 и
УС—30. У некоторых больных для биопсии легкого
удавалось вывести участок легкого из грудной полос
ти наружу и резецировать с помощью УО, не вводя ап
парат в плевральную полость.
ВАЛ осуществляли с использованием минидоступа
путем прошивания корня доли легкого с помощью
аппарата УО—40 по методу R. J. Lewis и соавторов [5].
Характер выполненных оперативных вмешательств
приведен в табл. 2. Все операции завершали дрени
рованием плевральной полости двумя дренажами с
активной аспирацией содержимого в течение 24 — 72
ч.

×èñëî
áîëüíûõ

Óìåðëè

145

2

36 (25)

3

2

–

183

5 (1,1%)

использованием бокового доступа в положении боль
ного лежа на непораженном боку. Для осуществления
ВЭРЛ обычно использовали 2 торакопорта диамет
ром 10 — 12 мм и торакопорт диаметром 5 мм. Не
большие кусочки ткани легкого извлекали через
гильзу троакара, более крупные фрагменты — путем
расширения одной из ран для торакопорта. Опера
цию начинали с введения видеокамеры через торако
порт диаметром 10 мм в шестом — восьмом межребе
рье по задней либо средней подмышечной линии.
После осмотра плевральной полости и ревизии ос
тальные торакопорты вводили в зависимости от ло
кализации резецируемого участка легкого. Инстру
менты располагали в виде треугольника, чтобы избе
жать эффекта "фехтования" ими. ЭС вводили через
один из портов в зависимости от локализации пато
логического очага, иногда для этого приходилось
расширять торакопорт диаметром 5 мм до 12 мм.

По данным диагностической ВТРЛ характер пато
логического процесса подтвержден во всех наблюде
ниях, при наличии гамартомы, туберкулемы, единич
ных метастазов диагностическое вмешательство пе
реходило в лечебное. При предположении о доброка
чественном характере процесса либо обнаружении
единичного метастаза ВТРЛ планировали как лечеб
ное вмешательство, обязательно подтверждая харак
тер новообразования результатами неотложного гис
тологического исследования. При первичном раке
легкого ВТРЛ планировали как основное вмешатель
ство только при наличии противопоказаний к выпол
нению трансторакальной операции. Характер про
цесса и линию среза исследовали с помощью морфо
логических методов во время вмешательства. Допол
нительно удаляли увеличенные лимфатические узлы
средостения для уточнения стадии процесса. Осуще
ствление ВТРЛ как самостоятельного метода лечения
при раке допустимо при небольших размерах опухо
ли (Т1 — 2), как указывают и другие авторы [2, 3, 5, 6].
Несмотря на достаточно большой опыт выполнения
ВТРЛ по поводу первичного рака легкого [5 — 8], от
ношение к таким вмешательствам неоднозначное [6].
Не менее важна роль видеоторакоскопии в опре
делении резектабельности опухоли, обнаружении
метастазов в других долях [9], что явилось основани
ем для отказа от выполнения радикальной операции
у 3 больных.
По нашему мнению, показания к осуществлению
ВТРЛ по поводу первичного рака легкого ограничены
возрастом, наличием тяжелых сопутствующих забо
леваний, что не позволяет пациенту перенести от
крытую резекцию легкого. Отсутствие системной
лимфодиссекции при ВТРЛ также не позволяет досто
верно оценить распространенность опухоли во вре
мя вмешательства.
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Окончательная оценка роли ВТРЛ при раке требу
ет проведения дальнейших рандомизированных ис
следований в крупных специализированных цент
рах. В 3 наблюдениях сомнение в радикальности
ВТРЛ обусловило необходимость выполнения лоб— и
пульмонэктомии. Для лечения единичных метастазов
в легких ВТРЛ является методом выбора [2, 3, 5, 6], хо
тя и в таких ситуациях в зависимости от локализации
патологического очага может возникнуть необходи
мость расширения объема вмешательства до эндо
скопической либо открытой лобэктомии [6].
После выполнения ВТРЛ 178 пациентов выписаны
в среднем через 5,3 дня, умерли 5 (1,1%) больных.
Причиной смерти одного больного явилось острое
нарушение кровообращения головного мозга, четы
рех — тяжелая дыхательная недостаточность, у 3 из
них обусловленная пневмоцистной пневмонией на
фоне ВИЧ—инфекции. Осложнения ВТРЛ редки, их
частота, по данным литературы, составляет от 1,9 до
7% [7, 9]. В нашем исследовании они возникли у 10
(5,4%) больных, в том числе остаточная полость — у 6,
нагноение ран торакопортов — у 2, ограниченная эм
пиема плевры — у 2. Продолжительность дренирова
ния от 24 до 72 ч. Осложнений ВТРЛ, потребовавших
осуществления конверсии в широкую торакотомию,
не было. У 5 больных кровотечение, возникшее во
время вмешательства, устранено с использованием
минидоступа и видеоассистированной техники. В од
ном наблюдении причиной выполнения минитора
котомии стала поломка ЭС. У 3 больных миниторако
томия использована для пальцевой ревизии, обнару
жения интрапаренхиматозного патологического оча
га. В остальных наблюдениях, как и другие авторы [4],
ВАРЛ применяли для разъединения массивных спаек
в зоне патологического очага и его ревизии, проведе
ния дополнительных эндоторакальных манипуля
ций, включая использование аппаратов УО. Сущест
венных различий течения послеоперационного пе
риода, выраженности болевого синдрома и космети
ческого эффекта при выполнении ВЭРЛ и ВАРЛ не
было.
Несмотря на высокую стоимость ЭС, их примене
ние во время ВТРЛ является, по нашему мнению, ме
тодом выбора. Особенно перспективно использова
ние ЭС типа Endopath ETS, Flex45, Echelon EC 60, поз
воляющих осуществить поэтапное прошивание и
рассечение ткани легких, не извлекая сшиватель (ти
па Echelon EC 60). Схема подобной резекции приве
дена на рисунке. Линия механического шва ЭС очень
надежна, с небольшим надскобочным валиком, как
правило, не требует осуществления дополнительного
аэрогемостаза. Использование аппаратов типа УО ог
раничено ввиду сложности манипулирования ими в
плевральной полости. Отсутствие эндопета в этих ап
паратах требует дополнительного отсечения части
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Ïîýòàïíîå ïðîøèâàíèå òêàíè ëåãêîãî ýíäîñòàïëåðîì.
À — ïåðâûé ýòàï ïðîøèâàíèÿ è ðàññå÷åíèÿ ëåãî÷íîé òêàíè;
Â — âòîðîé ýòàï;
Ñ — îêîí÷àòåëüíîå ïðîøèâàíèå ñ îòñå÷åíèåì ëåãêîãî.

легкого. Наиболее удобно использовать стандартные
сшивающие аппараты для проведения биопсии лег
кого, когда патологически—измененный участок ор
гана удается вывести на грудную стенку через рану
торакопорта и там его резецировать. Иногда такую
технологию применяли при резекции буллезных уча
стков легкого, комбинируя эту технику с использова
нием ЭС, что позволяет экономить магазины ЭС. Для
осуществления обширной резекции легкого (лоб—,
пульмонэктомии) используют как общепринятую
технику с раздельной обработкой элементов корня
эндоторакальными стаплерами и ЭС [7, 8], так и ВАЛ
[5] с прошиванием корня доли "en mass" стандартным
сшивателем.
Нами ВАЛ с использованием минидоступа и про
шиванием корня доли аппаратом УО—40 выполнена
у 2 больных. У одного из них показанием к операции
было наличие большой гамартомы, расположенной в
корне средней доли, еще у одного — периферический
рак, у него операция была паллиативной из—за мно
жественных метастазов в лимфатических узлах сре
достения.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Хорошая переносимость, отсутствие болевого
синдрома, ранняя активация больного, хороший кос
метический эффект позволяют считать ВТРЛ мето
дом выбора лечения пациентов с заболеваниями лег
ких.
2. Осуществление ВТРЛ с использованием совре
менных ЭС является методом выбора, однако широ
кое внедрение этих методов в клиническую практику
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ограничено высокой стоимостью аппаратов.
3. Вопросы внедрения ВТРЛ, включая ВАЛ, по по
воду первичного рака легкого требуют проведения
дальнейших рандомизированных исследований.
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ХАРАКТЕР ТА ШВИДКІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ АНЕСТЕЗІЇ В УМОВАХ
СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ
І. С. Полінчук
Клінічна лікарня Суворовського району, м. Херсон

CHARACTER AND SPEED OF RESTORATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL
FUNCTIONS AFTER APPLICATION OF VARIOUS KINDS OF ANESTHESY
IN CONDITIONS OF A "ONE$DAY" STATIONARY
I. S. Polinchuk

РЕФЕРАТ
Ç êîæíèì ðîêîì çá³ëüøóºòüñÿ ÷àñòîòà îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü, ÿê³
âèêîíóþòü çà òåõíîëîã³ºþ ñòàö³îíàðó îäíîãî äíÿ. Ïàö³ºíò³â äëÿ
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ â³äáèðàþòü çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè, ïðè öüîìó ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàþòü ñîìàòè÷íèé ñòàí
ïàö³ºíòà òà îáñÿã ìàéáóòíüî¿ îïåðàö³¿. Ïðîòå, ó 30% ïàö³ºíò³â — ó
ðàííüîìó, ó 10,4% — ó â³ääàëåíîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ âèíèêàþòü ðîçëàäè âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é, ÿê³ ïðèéíÿòî íàçèâàòè
ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ êîãí³òèâíîþ äèñôóíêö³ºþ (ÏÎÊÄ). Äîñë³äæåííÿ
ïðèñâÿ÷åíå âèâ÷åííþ õàðàêòåðó òà øâèäêîñò³ â³äíîâëåííÿ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ âèä³â çàãàëüíî¿
àíåñòåç³¿ â óìîâàõ ñòàö³îíàðó îäíîãî äíÿ. Äîâåäåíî, ùî, íåçàëåæíî â³ä âèêîðèñòàíî¿ ñõåìè çàãàëüíîãî çíåáîëþâàííÿ, â óñ³õ
ïàö³ºíò³â â³äçíà÷àþòü ïîã³ðøåííÿ êîãí³òèâíèõ ôóíêö³é ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³. Íàéøâèäøå âêàçàí³ ôóíêö³¿ â³äíîâëþþòüñÿ ïðè
çàñòîñóâàíí³ ó ñõåì³ çíåáîëþâàííÿ ïðîïîôîëó, íàéïîâ³ëüí³øå —
ìîíîíàðêîçó êåòàì³íîì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àíåñòåç³îëîã³ÿ; ï³ñëÿîïåðàö³éíà êîãí³òèâíà äèñôóíêö³ÿ; õ³ðóðã³ÿ îäíîãî äíÿ; ïñèõîìåòðè÷í³ ìåòîäè.

SUMMARY
The frequency of operative interventions, performed according to the
"one—day" stationary technology is raising every day. The patients are
choosed in accordance with conventional methods, while somatic state
of a patient and the further operation volume playing the leading role.
But in 30% of patients in the early postoperative period and in 10.4%
in the late postopeartive period the high psychic functions disorders
occur, which are called postoperative cognitive dysfunction. The investigation is devoted to studying of character and speed of restoration of
psychophysiologic functions after application of various general
anaesthesy in conditions of the "one—day" stationary. There was
proved, that apart of general anaesthesy scheme applied, in all the
patients the cognitive functions defect was noted in postoperative period. These functions are restored most quickly in application of propofol in the scheme and most slower in mononarcosis with ketamin.
Key words: anesthesiology; postopeartive cognitive dysfunction; surgery of a one day; psychometric methods.

Р

озвиток сучасної системи охорони здоров`я
як у нашій країні, так і в усьому світі характеризується
збільшенням питомої ваги стаціонарзамінних форм
лікування. В останні роки особливої популярності на
були хірургічні стаціонари одного дня, в яких викону
ють від 35 до 60% оперативних втручань [1 — 5]. Цьо
му сприяють вдосконалення сучасних медичних тех
нологій, розвиток анестезіології, впровадження но
вих фармакологічних засобів для загального знебо
лювання, технічне оснащення, системний підхід до
контролю параметрів гомеостазу пацієнта на етапах
хірургічного лікування.
Одним з позитивних чинників лікування в умовах
стаціонару одного дня є швидке повернення
пацієнтів до звичних умов життя. Проте, навіть в од
нотипних за віком, соматичним станом, обсягом опе
ративного втручання групах пацієнтів післяопе
раційна реадаптація відбувається по—різному. У бага
тьох дослідженнях детально розглядаються принци
пи відбору пацієнтів для оперативного втручання в
умовах стаціонару одного дня. Вирішальними кри
теріями при цьому є обсяг майбутньої операції та со
матичний стан пацієнта.
Використовують загальновідомі оціночні шкали:
операційно—анестезіологічного ризику В. А. Голо
горського (1982), операційного ризику Американсь
кої асоціації анестезіологів (ASA), за якими пацієнтів,
у яких ступінь ризику вищий, ніж ІІ А та ІІ, оперують
лише у хірургічному стаціонарі. На жаль, зазначені
методи дозволяють скласти уявлення та, певною
мірою, спрогнозувати лише соматичний стан
пацієнта на етапах хірургічного лікування. За даними
літератури [6 — 8] та власного досвіду, у значної
кількості пацієнтів після загального знеболювання як
в ранньому (до 30%), так і віддаленому (у 10% протя
гом 1 — 2 років [9] після операції) періоді виникає
ПОКД у вигляді розладів вищих психічних функцій:
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від делірію, який спостерігають у 8,4% хворих [10], до
порушення пам`яті, швидкості та логічності мислен
ня, здатності до узагальнення й абстрагування, кон
центрації уваги тощо. Абсолютно всі сучасні препара
ти, які застосовують для загальної анестезії, проявля
ють значну нейротоксичність, в основі якої лежать
порушення синаптогенезу, індукція нейродегене
рації, стимуляція апоптозу нейронів [8, 9]. Ці чинники
вважають одними з основних у виникненні ПОКД. У
порівнянні з стаціонаром, де пацієнт перебуває під
цілодобовим наглядом медичного персоналу, для
стаціонару одного дня проблема виникнення ПОКД
надзвичайно актуальна.
Мета дослідження: вивчити характер і швидкість
відновлення психофізіологічних функцій після за
стосування різних видів анестезії в умовах стаціонару
одного дня.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Дослідження здійснене у 2008 — 2009 рр. на базі
відділення анестезіології та інтенсивної терапії, од
ним з важливих розділів роботи якого є анестезіо
логічне забезпечення оперативних втручань в умовах
стаціонару одного дня.
У дослідженні взяли участь 68 пацієнтів, ран
домізованих за віком, статтю, масою тіла, соматич
ним статусом на три групи: 1—ша група — 23 хворих,
чоловіків — 12 (52,17%), жінок — 11 (47,83%), вік у се
редньому (46,57 ± 2,18) року, маса тіла — (77,17 ± 3,54)
кг, тривалість операції — (57,39 ± 3,60) хв, тривалість
анестезії — (65,43 ± 3,72) хв; 2—га група — 22 хворих,
чоловіків — 12 (54,55%), жінок — 10 (45,45%), вік —
(45,91 ± 2,16) року, маса тіла — (77,23 ± 2,92) кг, три
валість операції — (59,09 ± 3,44) хв, тривалість анес
тезії — (64,77 ± 3,47) хв; 3—тя група — 23 хворих, чо
ловіків — 12 (52,17%), жінок — 11 (47,83%), вік —
(46,65 ± 2,22) року, маса тіла — (74,52 ± 2,07) кг, три
валість операції — (55,22 ± 2,73) хв, тривалість анес
тезії — (64,03 ± 2,64) хв, а також контрольна група до
бровольців. Загальне знеболювання застосоване під
час виконання однотипних за травматичністю та
тривалістю оперативних втручань (венектомія з при
воду варикозної хвороби, герніопластика — при
грижі передньої черевної стінки).
Всім пацієнтам проводили стандартну внутріш
ньовенну премедикацію: атропіну сульфат 0,8 — 1,0
мг, сибазон 10 мг, димедрол 1 мг. Застосовували на
ступні схеми анестезіологічного забезпечення з ви
користанням загальноприйнятих доз препаратів, за
збереженого спонтанного дихання:
1—ша група — пропофол і фентаніл
2—га група — тіопентал—натрій і фентаніл
3—тя група — мононаркоз кетаміном.
Для оцінки стану когнітивних функцій на етапах
хірургічного лікування використані наступні методи

психофізіологічних досліджень (психометричні ме
тоди):
тест "прогресивні матриці Равена" — для визна
чення логічності мислення, результати оцінювали за
питомою вагою вірно виконаних завдань за наступ
ними рівнями: понад 95% — високий, 75 — 94% — ви
щий за середній; 25 — 74% — середній; 5 — 24% —
нижчий за середній; менше 5% — інтелектуальний де
фект;
тест Бурдона (коректурна проба) — для визначен
ня розумової працездатності — ступеню концентрації
та обсягу уваги, результати оцінювали за наступними
показниками: К — концентрація уваги, К = С2/ П, де С
— кількість строк, які переглянув пацієнт за 5 хв; П —
кількість помилок, допущених під час виконання за
вдання; ОУ — обсяг уваги — кількість знаків, перегля
нутих за 5 хв; нормальними вважали наступні показ
ники: 5 помилок і менше; ОУ — 850 знаків і більше;
тест Лурія (тест на заучування 10 слів) — для
оцінки стану пам`яті, втомлюваності, активності ува
ги (досліджувані за відсутності порушень пам`яті пра
вильно відтворюють до 9 — 10 слів).
Дослідження проводили поетапно: до операції (за
1 добу), через 2, 4, 6, 24 год, 7, 30 і 90 діб після опе
рації. До контрольної групи включені 39 добро
вольців, чоловіків — 22 (56,41%), жінок — 17 (43,59%),
вік — (46,83 ± 2,12) року, маса тіла — (76,27 ± 3,14) кг,
яким також проведене поетапне дослідження когні
тивних функцій з використанням зазначених психо
фізіологічних методів.
Паралельно під час усього періопераційного
періоду здійснювали стандартний моніторинг
клініко—лабораторних параметрів гомеостазу.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

За даними дослідження (табл. 1 — 3), у пацієнтів
1 — 3—ї груп ще до операції, коли вплив препаратів
для загальної анестезії виключений, відзначали до
стовірно (Р < 0,05) гірші результати у порівнянні з та
кими у контрольній групі. Ці показники були нижчи
ми у порівнянні з контрольною групою: за тестом Ра
вена — від 7,58 до 8,36%; за тестом Бурдона: щодо кон
центрації уваги — від 28,76 до 31,59%, обсягу уваги —
від 11,13 до 13,74%; за тестом Лурія — від 4,03 до 4,60%.
Найбільшою мірою до операції була погіршена розу
мова працездатність, що проявлялось у вигляді зни
ження здатності пацієнтів до концентрації уваги (за
коректурною пробою — тестом Бурдона), наймен
шою — короткотривала механічна пам`ять (за тестом
Лурія).
Дослідження з використанням зазначених пси
хофізіологічних методів проводили тільки при вико
нанні планових оперативних втручань. Пацієнти бу
ли ознайомлені з тим, яке у них захворювання, який
обсяг оперативного втручання планується, якою буде
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Òàáëèöÿ 1. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ çà òåñòîì Ðàâåíà
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, % ( õ ± m)

Ïåð³îä
äîñë³äæåííÿ

1–é (n = 23)

2–é (n = 22)

3–é (n = 23)

êîíòðîëüí³é (n = 39)

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 2 ãîä
×åðåç 4 ãîä
×åðåç 6 ãîä
×åðåç 24 ãîä
×åðåç 7 ä³á
×åðåç 30 ä³á
×åðåç 90 ä³á

61,39 ± 1,06
29,83 ± 0,58
45,48 ± 0,78
55,91 ± 0,85
59,87 ± 0,81
63,39 ± 1,10
66,52 ± 1,15
65,91 ± 1,24

61,00 ± 0,87
22,27 ± 0,81
33,09 ± 0,70
43,27 ± 0,85
53,64 ± 0,91
59,50 ± 0,91
65,86 ± 0,92
66,00 ± 1,05

60,87 ± 1,40
22,91 ± 0,63
28,74 ± 0,90
42,65 ± 1,02
52,04 ± 0,84
57,43 ± 1,04
62,74 ± 1,15
64,04 ± 1,11

66,42 ± 1,15
67,31 ± 0,83
66,93 ± 0,92
67,03 ± 1,10
66,86 ± 0,83
65,97 ± 0,78
66,15 ± 0,79
66,42 ± 1,03

Òàáëèöÿ 2. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ çà òåñòîì Áóðäîíà (êîð åêòóðíà ïðîáà)
Ïåð³îä
äîñë³äæåííÿ

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 2 ãîä
×åðåç 4 ãîä
×åðåç 6 ãîä
×åðåç 24 ãîä
×åðåç 7 ä³á
×åðåç 30 ä³á
×åðåç 90 ä³á

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

Ïîêàçíèê

Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ
Ê
ÎÓ

1–é (n = 23)

2–é (n = 22)

3–é (n = 23)

êîíòðîëüí³é (n = 39)

78,06 ± 2,05
818,61 ± 11,03
13,51 ± 0,34
449,39 ± 7,05
33,88 ± 1,39
602,87 ± 7,02
62,03 ± 1,04
745,26 ± 8,19
76,61 ± 1,47
795,35 ± 9,37
94,68 ± 3,58
847,09 ± 8,96
116,26 ± 3,47
903,87 ± 11,58
115,63 ± 3,14
905,65 ± 11,57

79,68 ± 1,31
801,23 ± 8,34
6,54 ± 0,25
361,50 ± 9,29
20,85 ± 0,38
532,55 ± 9,00
43,92 ± 0,66
668,41 ± 10,28
58,61 ± 1,44
729,95 ± 8,42
79,92 ± 2,10
798,55 ± 8,05
102,22 ± 2,59
883,82 ± 8,19
118,36 ± 2,33
927,09 ± 9,12

81,29 ± 1,20
825,43 ± 9,91
5,79 ± 0,18
346,83 ± 8,16
15,70 ± 0,29
478,39 ± 8,78
37,66 ± 0,54
617,65 ± 8,64
49,49 ± 0,84
705,26 ± 8,31
76,54 ± 1,66
807,65 ± 8,44
87,92 ± 2,25
855,78 ± 8,34
88,31 ± 1,49
867,00 ± 7,46

114, 11 ± 1,22
928,81 ± 10,41
116,33 ± 0,28
926,52 ± 8,11
115,93 ± 0,62
936,11 ± 8,52
118,53 ± 1,02
934,42 ± 8,58
115,42 ± 1,29
922,39 ± 8,39
115, 97 ± 2,14
927,13 ± 8,51
115,69 ± 3,61
930,91 ± 8,51
114,93 ± 2,81
932,68 ± 8,31

Òàáëèöÿ 3. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ çà òåñòîì Ëóð³ÿ (ê³ëüê³ñòü ïðàâèëüíî âèêîí àíèõ çàâäàíü)
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

Ïåð³îä
äîñë³äæåííÿ

1–é (n = 23)

2–é (n = 22)

3–é (n = 23)

êîíòðîëüí³é (n = 39)

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 2 ãîä
×åðåç 4 ãîä
×åðåç 6 ãîä
×åðåç 24 ãîä
×åðåç 7 ä³á
×åðåç 30 ä³á
×åðåç 90 ä³á

8,96 ± 0,13
4,61 ± 0,14
7,00 ± 0,20
8,39 ± 0,19
9,04 ± 0,13
9,13 ± 0,16
9,17 ± 0,15
9,13 ± 0,16

8,95 ± 0,17
3,59 ± 0,14
5,14 ± 0,22
6,82 ± 0,28
8,09 ± 0,24
8,91 ± 0,19
9,18 ± 0,16
9,10 ± 0,13

8,91 ± 0,18
3,52 ± 0,20
4,39 ± 0,22
6,78 ± 0,27
8,30 ± 0,25
8,83 ± 0,16
8,96 ± 0,17
9,09 ± 0,15

9,34 ± 0,17
9,27 ± 0,16
9,24 ± 0,23
9,23 ± 0,15
9,18 ± 0,14
9,17 ± 0,13
9,22 ± 0,17
9,19 ± 0,16

орієнтовно тривалість періоду непрацездатності, які
можливі ускладнення на етапах лікування. Всім
пацієнтам проведений повний комплекс передопе
раційного обстеження, відповідно до затвердженого
клінічного протоколу. Крім того, кожного пацієнта
перед операцією оглянув анестезіолог. Незважаючи
на всі прийняті заходи, а також на те, що пацієнти ви
явили певну довіру і лікарям, і лікувальному закладу,
до якого вони звернулись по медичну допомогу доб

ровільно, в плановому порядку, за максимально доб
розичливого ставлення медичних працівників, рі
вень тривожності залишався високим, що справляло
вплив на результати психофізіологічних досліджень.
Основною причиною, як пояснювали пізніше самі
пацієнти, були страх та переживання при зовнішньо
му спокої. Причому, це відчуття багатогранне: люди
бояться втратити життя, здоров`я, заразитись
інфекційними хворобами (насамперед, СНІД), надов
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Òàáëèöÿ 4. Êë³í³÷í³ ïîêàçíèêè ãîìåîñòàçó
Ïîêàçíèê

ÀÒ ñèñòîë³÷íèé,
ìì ðò. ñò.
ÀÒ ä³àñòîë³÷íèé,
ìì ðò. ñò.
ÀÒ ñåðåäí³é,
ìì ðò. ñò.
Ïóëüñ, çà 1 õâ

×àñòîòà äèõàííÿ,
çà 1 õâ
Sat O2, %

Òåìïåðàòóðà ò³ëà,°Ñ

Ïðèì³òêà.

Åòàï
äîñë³äæåííÿ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, % ( õ ± m)
1–é
(n = 23)

2–é
(n = 22)

3–é
(n = 23)

131,96 ± 2,82
119,13 ± 2,05
118,26 ± 1,82
80,22 ± 1,49
74,78 ± 1,35
73,26 ± 1,46
97,42 ± 1,81
89,53 ± 1,48
88,19 ± 1,48
90,22 ± 1,28
84,70 ± 1,16
83,91 ± 1,14
18,00 ± 0,13
15,00 ± 0,09
15,48 ± 0,16
98,04 ± 0,15
95,22 ± 0,18
97,04 ± 0,13
36,56 ± 0,02
36,44 ± 0,04
36,29 ± 0,02

143,64 ± 2,89
132,05 ± 2,10
127,50 ± 2,07
85,00 ± 1,40
80,91 ± 0,97
79,32 ± 1,11
104,36 ± 1,64
97,92 ± 1,19
95,34 ± 1,28
91,14 ± 1,17
85,50 ± 0,91
83,23 ± 0,73
18,00 ± 0,13
14,32 ± 0,18
15,27 ± 0,18
98,09 ± 0,16
95,00 ± 0,16
96,14 ± 0,17
36,55 ± 0,03
36,52 ± 0,03
36,34 ± 0,03

136,52 ± 2,64
137,39 ± 2,17
134,78 ± 2,34
84,13 ± 1,90
83,70 ± 1,70
81,96 ± 1,53
101,57 ± 2,04
101,56 ± 1,73
99,53 ± 1,65
90,35 ± 1,92
92,35 ± 1,62
88,65 ± 1,50
18,00 ± 0,13
15,00 ± 0,06
17,09 ± 0,12
98,09 ± 0,15
96,35 ± 0,17
97,48 ± 0,19
36,55 ± 0,03
36,44 ± 0,03
36,33 ± 0,02

êîíòðîëüí³é
(n = 39)

133,70 ± 2,82

77,92 ± 1,56

95,67 ± 1,79

82,14 ± 1,15

18,00 ± 0,26

98,12 ± 0,42

36,51 ± 0,03

Ïàðàìåòðè âèçíà÷àëè íà íàñòóïíèõ åòàïàõ: 1 – ïåðåä îïåðàòèâíèì âòðó÷àííÿì; 2 – íà íàéá³ëüø
òðàâìàòè÷íîìó åòàï³ îïåðàö³¿; 3 – ïî çàâåðøåíí³ îïåðàö³¿. Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ ïàðàìåòðè ðåºñòðóâàëè
îäíîðàçîâî. Òå æ ó òàáë. 5.

го втратити працездатність, що може спричинити
втрату роботи, здатність обслуговувати себе з можли
вим виникненням потенційних конфліктів з рідними
та близькими.
В основі цих причин лежить попередній негатив
ний власний або чужий досвід, інформація, часто
тенденційна, на медичні теми у засобах масової
інформації. Понад 50% пацієнтів, незважаючи на про
ведення заходів з психопрофілактики у передопе
раційному періоді, заявили про страх перед нарко
зом.
Відновлення рівня когнітивних функцій після
операції відбувалось по—різному у хворих різних
груп.
У 1—й групі рівень відновлення когнітивних
функцій наближався до такого в нормі (у порівнянні
з контрольною групою) за тестом Равена — на 96,68%
на 7—му добу після операції; за тестом Бурдона — по
казник концентрації уваги повністю відповідав нормі
на 30—ту добу, показник ОУ — на 97,10% у цей же
період; за тестом Лурія — відповідав нормі на 7—му
добу.
У 2—й групі рівень відновлення когнітивних
функцій за тестом Равена відповідав нормі на 30—ту
добу після операції; за тестом Бурдона за показника
концентрації уваги та ОУ — на 90—ту добу; за тестом

Лурія наблизився до нормальних показників на
96,29% — на 7—му добу.
У 3—й групі рівень відновлення когнітивних
функцій за тестом Равена наблизився до показника у
контрольній групі на 96,42% на 90—ту добу після опе
рації; за тестом Бурдона за показником концентрації
уваги — на 76,84%, за показником обсягу уваги — на
92,96% за цей же період; за тестом Лурія — досяг рівня
у контрольній групі на 96,29% теж на 7—му добу після
операції.
Таким чином, у хворих усіх трьох груп відзначене
достовірне (Р < 0,05) порушення когнітивних
функцій після операції, незалежно від застосованої
схеми загального знеболювання. Найбільше погіршу
валася здатність до концентрації уваги та ОУ, наймен
ше — короткотривала механічна пам`ять.
Всі три методи дослідження когнітивних функцій
є валідними, не потребують спеціальної підготовки
лікаря—клініциста, дозволяють об`єктивно оцінити
відновлення рівня вищих психічних функцій у ди
наміці. Ці методи, поряд з загальноприйнятими
клініко—лабораторними дослідженнями, можуть бу
ти застосовані під час відбору пацієнтів для оператив
ного втручання під загальним знеболюванням в умо
вах хірургічного стаціонару одного дня з метою про
гнозування виникнення ПОКД.
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Òàáëèöÿ 5. Ëàáîðàòîðí³ ïîêàçíèêè ãîìåîñòàçó
Ïîêàçíèê

Ãåìîãëîá³í, ã/ë

Ãåìàòîêðèò, %

Åðèòðîöèòè,
12
× 10 â 1 ë
Ëåéêîöèòè,
9
× 10 â 1 ë
×àñ çñ³äàííÿ êðîâ³
çà Ë³–Óàéòîì, õâ
Ãëþêîçà, ììîëü/ë

Ëàêòàò ó ñèðîâàòö³
êðîâ³, ììîëü/ë

Åòàï
äîñë³äæåííÿ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ, % ( õ ± m)
1–é
(n = 23)

2–é
(n = 22)

3–é
(n = 23)

134,00 ± 2,71
129,96 ± 2,62
126,52 ± 2,49
42,83 ± 1,17
40,65 ± 0,93
38,22 ± 0,73
4,35 ± 0,08
4,23 ± 0,07
4,14 ± 0,07
5,83 ± 0,43
6,77 ± 0,39
6,55 ± 0,39
6,43 ± 0,24
5,52 ± 0,23
5,52 ± 0,23
4,98 ± 0,23
5,73 ± 0,22
5,41 ± 0,18
1,07 ± 0,02
1,30 ± 0,04
1,39 ± 0,03

137,23 ± 2,90
132,95 ± 2,58
129,23 ± 2,53
41,09 ± 0,93
38,77 ± 0,81
36,64 ± 0,77
4,28 ± 0,05
4,11 ± 0,05
4,05 ± 0,06
6,21 ± 0,34
6,83 ± 0,34
6,75 ± 0,32
6,05 ± 0,28
4,86 ± 0,21
5,32 ± 0,26
4,65 ± 0,21
6,51 ± 0,24
6,28 ± 0,23
1,05 ± 0,02
1,36 ± 0,04
1,43 ± 0,03

134,22 ± 3,63
129,83 ± 3,26
126,22 ± 3,08
41,52 ± 1,23
38,83 ± 1,00
36,65 ± 0,91
4,30 ± 0,09
4,19 ± 0,08
4,05 ± 0,08
5,65 ± 0,32
5,93 ± 0,30
5,81 ± 0,30
6,04 ± 0,30
4,78 ± 0,21
5,43 ± 0,24
4,66 ± 0,16
5,13 ± 0,15
4,92 ± 0,15
1,07 ± 0,02
1,08 ± 0,03
1,14 ± 0,04

За клініко—лабораторними показниками (табл.
4, 5) суттєвої різниці між групами не було. Зміни
клініко—лабораторних показників, виявлені на ета
пах оперативного лікування, були природними, кон
трольованими, некритичними.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Характер і швидкість відновлення функцій ви
щої нервової діяльності після операції відрізняються
залежно від застосованої схеми знеболювання.
2. При проведенні анестезії з використанням про
пофолу логічність мислення відновилася на 7—му до
бу після операції, розумова працездатність — на 30—
ту добу, короткотривала механічна пам`ять — на 7—му
добу.
3. При проведенні анестезії з використанням
тіопентал—натрію логічність мислення відновилася
на 30—ту добу після операції, розумова працез
датність — на 90—ту добу, короткотривала механічна
пам`ять — на 7—му добу.
4. При проведенні анестезії з використанням ке
таміну логічність мислення, розумова працездатність
відновились на 90—ту добу після операції, коротко
тривала механічна пам`ять — на 7—му добу.
5. Високий рівень тривожності пацієнтів зумов
лює погіршення показників когнітивних функцій ще
до операції.
6. Незалежно від застосованої схеми загального
знеболювання, після операції завжди спостерігають
порушення когнітивних функцій.

êîíòðîëüí³é
(n = 39)

135,31 ± 2,14

41,03 ± 1,18

4,34 ± 0,06

5,53 ± 0,39

6,34 ± 0,37

4,59 ± 0,23

1,06 ± 0,02

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Алексеев В. Н. Факторы, влияющие на безопасность паци
ентов при проведении анестезии в амбулаторных услови
ях / В. Н. Алексеев // Амбулаторная хирургия. Стационар
замещающие технологии. — 2007. — № 1. — С. 59 — 60.
2. Левшанков А. И. Основные принципы анестезиологическо
го обеспечения в амбулаторной хирургии / А. И. Левшан
ков // Там же. — 2005. — №1. — С. 6 — 12.
3. Оболенский С. В. Анестезиологические проблемы амбула
торной хирургии / С. В. Оболенский, Е. И. Солонович //
Там же. — С. 3 — 6.
4. Трещинский А. И. Наркоз в амбулаторных условиях / А. И.
Трещинский, Л. П. Чепкий, В. М. Бора. — К.: Здоровья,
1978. — 128 с.
5. Дик В. Ф. Амбулаторная анестезиология / В. Ф. Дик // Ма
териалы VII Всерос. съезда анестезиологов и реанимато
логов; под ред. проф. Ю. С. Полушина. — СПб., 2000. — С.
116 — 121.
6. Психофизиологическое состояние детей младшего школь
ного возраста в периоперационном периоде / О. Е. Варун,
В. И. Снисарь, Г. С. Канюка, Ю. А. Левадная: матеріали V
Нац. конгр. анестезіологів України (8 — 12 вер. 2008 р.,
м. Київ) // Біль, знеболювання і інтенсив. терапія. — 2008.
— № 2—д. — С. 48 — 49.
7. Усенко Л. В. Послеоперационная когнитивная дисфункция
как анестезиологическая проблема и пути ее решения /
Л. В. Усенко, Шади Эйд Ризк, А. А. Криштафор // Там же.
— № 4. — С. 14 — 20.
8. Хижняк А. А. Пам`ять у дітей після наркозу / А. А. Хижняк,
У. А. Фесенко: матеріали V Нац. конгр. анестезіологів Ук
раїни (8 — 12 вер. 2008 р., м. Київ) // Там же. — № 2—д. —
С. 323 — 324.
9. Шнайдер Н. А. Биохимические и молекулярные механизмы
патогенеза послеоперационной когнитивной дисфункции
/ Н. А. Шнайдер, А. Б. Самлина // Неврол. журн. — 2007. —
Т. 12, № 2. — С. 41 — 47.
10. Cottrel J. E. We сare, therefore we are: Anesthesia—related
morbidity and mortality / J. E. Cottrel: The 46th Rovenstine
Lecture // Anesthesiology. — 2008. — Vol. 109, N 3. — P. 377
— 388.

52

Клінічна хірургія. — 2009. — № 9

ЮВІЛЕЇ

УДК 617 (092 Береснєв)

Олександр Васильович
БЕРЕСНЄВ
до 80річчя з дня народження

Оlexandr Vasylyovych
BERESNEV
to 80th anniversary
Професор О. В. Береснєв відомий хірургам України і
країн СНД як авторитетний хірург—гепатолог, фахівець
в галузі еферентних методів детоксикації організму.
Народився О. В. Береснєв 29 серпня 1929 р. у с.
Пінігіно Тюменської області. У 1953 р. закінчив Куйби
шевський медичний інститут. З 1953 по 1956 р. служив у
лавах Радянської Армії лікарем полка.
З 1956 по 1970 р. О. В. Береснєв працює асистентом
кафедри хірургії Харківського медичного інституту. У
1969 р. захищає докторську дисертацію "Вплив деяких
оперативних втручань на функцію і регенерацію нор
мальної та патологічно зміненої печінки". Автором
вперше вивчені питання регенерації печінки у відповідь
на спленектомію, резекцію печінки, періартеріальну не

вректомію загальної печінкової артерії, портокавальний
анастомоз. Робота викликала широкий міжнародний
відгук.
З 1970 по 1976 р. професор О. В. Береснєв працює за
ступником директора з наукової роботи Харківського
науково—дослідного інституту загальної і невідкладної
хірургії. Під його керівництвом в Інституті вперше у Хар
кові відкрито відділення гострої шлунково—кишкової
кровотечі. З 1976 по 1996 р. професор О. В. Береснєв
завідує кафедрою загальної хірургії № 2 Харківського
державного медичного університету, сьогодні він — про
фесор кафедри загальної хірургії.
Для О. В. Береснєва характерна широта наукових
інтересів. Особливий внесок зроблений ним у розв'язан
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ня проблем хірургічного лікування цирозу печінки і йо
го ускладнень.
Основні положення з цієї проблеми викладені в мо
нографіях: "Хірургічне лікування і профілактика усклад
нень цирозу печінки" (1988), "Декомпенсований цироз
печінки" (2006), "Дистальный спленоренальный веноз
ный шунт: клинические и патофизиологические послед
ствия, прогнозирование исходов операций" (2007). О. В.
Береснєв одним з перших глибоко вивчав проблему ре
генерації печінки після хірургічних втручань на ній: ре
зекції, спленектомії, періартеріальної невректомії за
гальної печінкової артерії, накладення дистального
спленоренального анастомозу. О. В. Береснєвим і його
учнями досліджено й впроваджено у клініку операцію
екстраперитонізації правої частки печінки як методу
профілактики ускладнень цирозу печінки.
У міській лікарні № 17, клінічній базі кафедри, під
керівництвом О. В. Береснєва відкрите відділення
хірургії портальної гіпертензії. Ним розроблена клініч
на класифікація цирозу печінки, якою користуються ге
патологи України і країн СНД, встановлені критерії
ефективності, визначені оптимальні методи хірургічно
го лікування хронічного гепатиту і цирозу печінки, за
пропоновані нові способи операцій з приводу цих за
хворювань, захищені авторськими свідоцтвами СРСР і
патентами України на винахід.
Займаючись одним з найскладніших розділів хірур
гічної гепатології — хірургією портальної гіпертензії,
професор О. В. Береснєв розробив оригінальну техніку
операції накладення дистального спленоренального
шунта, сконструював спеціальний ранорозширювач, но
визна якого захищена авторським свідоцтвом.
Як хірург—новатор О. В. Береснєв у 1987 р. першим в
Україні займається питаннями метаболічної хірургії цу
крового діабету І типу. Проведені під його керівництвом
дослідження клінічних, патофізіологічних наслідків де
порталізації кровотоку підшлункової залози у хворих на
цукровий діабет і сьогодні неперевершені.
Професор О. В. Береснєв один з перших в колишнь
ому Радянському Союзі застосував метод екстракорпо
рального ультрафіолетового опромінювання крові в
лікуванні хворих хірургічного профілю. Ним розроб
лені еферентні методи детоксикації організму хворого
— гемосорбції, дискретного плазмаферезу, використан
ня донорських органів (ксеноселезінки), в подальшому
— проблеми застосування в клініці кріоконсервованих
клітин печінки, селезінки.
Вперше в Україні О. В. Береснєвим впроваджений у
хірургічну практику метод гемосорбції при печінковій
недостатності, запропонований оригінальний метод
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визначення ступеня тяжкості печінкової недостатності,
патогенетично обгрунтовано схему лікування
хронічних захворювань печінки з використанням екст
ракорпоральних методів детоксикації, яка включає
поєднання дискретного плазмаферезу і екстракорпо
рального ультрафіолетового опромінювання крові.
Підсумки цих досліджень викладені в монографії: "Сорб
ционные методы лечения печеночной недостаточнос
ти" (1984). Під редакцією професора О. В. Береснєва і
професора І. К. Сосіна вийшли три збірника праць "Про
блемы детоксикации в клинической практике и экспе
риментальной медицине" (1987), "Сорбенты и их клини
ческое применение" (1982). У співавторстві видана мо
нографія "Функциональное состояние почек при острой
патологии органов брюшной полости" (1985), де викла
дені методи діагностики й коррекції функції нирок при
гострих хірургічних захворюваннях. Ці роботи отрима
ли широке визнання.
У 1982 р. на базі кафедри проведена І Всесоюзна кон
ференція з гемосорбції та імунокорекції, при кафедрі
відкрита наукова лабораторія "Гемосорбція". О. В. Бе
реснєва цікавлять питання застосування лазерів у
хірургії. Ним вивчений вплив лазерного випромінюван
ня на інтактну і циротично змінену печінку, запропоно
вані оригінальні способи лікування дифузних захворю
вань печінки.
Професор О. В. Береснєв представляв українську
хірургію на багатьох конгресах, конференціях, з'їздах.
Він автор понад 300 наукових праць, в тому числі 4 мо
нографій, 19 авторських свідоцтв і патентів на винахід,
12 методичних рекомендацій, навчальних посібників.
Вченим створена власна наукова школа, підготовлені 2
доктори і 20 кандидатів наук, він член Всесоюзного това
риства сорбційних методів детоксикації.
У 2008 р. у складі колективу авторів професор О. В.
Береснєв удостоєний Державної премії України в галузі
науки і техніки за цикл робіт "Розробка та впровадження
сучасних методів хірургічного лікування і профілактики
ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної ве
ни".
Протягом багатьох років професор О. В. Береснєв
працював проректором з лікувальної роботи Харків
ського медичного інституту. Він — висококваліфікова
ний лікар—хірург, прекрасний викладач і лектор, тала
новитий вчений, організатор наукової й лікувальної ро
боти.
Учні, колеги бажають Олександру Васильовичу Бе
реснєву міцного здоров'я, щастя, успіхів у втіленні твор
чих планів та ідей.

Харківський національний медичний університет
Асоціація хірургів України
Харківський осередок Асоціації хірургів України
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УДК 617 (092 Лупальцов)

Владимир Иванович
ЛУПАЛЬЦОВ
к 70летию со дня рождения

Vladimir Ivanovich
LUPAHLTSOV
to 70th anniversary
8 сентября 2009 г. исполнилось 70 лет со дня рождения
и 45 лет научной и практической деятельности заведующе
го кафедрой хирургии № 3 Харьковского национального
медицинского университета, заслуженного деятеля науки и
техники Украины, лауреата Государственной премии Украи
ны, член—корреспондента АМН Украины, академика АН
высшей школы Украины, доктора медицинских наук, про
фессора Владимира Ивановича Лупальцова.
В. И. Лупальцов родился 8 сентября 1939 года в Харько
ве. Во время войны его семья переезжает в с. Алексеевка
Харьковской области. Рано оставшись без отца, мальчик
одновременно с учебой в школе помогает матери по хозяй
ству, познает цену тяжелого, недетского сельского труда. С
успехом окончив десятилетку в Алексеевке, Владимир Ива
нович в 1957 г. приходит работать на Харьковский трактор
ный завод в чугунолитейный цех формовщиком.
В 1958 г. В. И. Лупальцов поступает на 1—й курс Харь
ковского медицинского института. Будучи комсоргом педи
атрического факультета, ленинским стипендиатом, он при
нимает активное участие в общественной жизни института
и работе студенческого научного общества. По окончании
института (в 1964 г.) В. И. Лупальцов работает хирургом
Орельской участковой больницы Лозовского района Харь
ковской области и за 3 года осваивает широкий спектр опе

ративных вмешательств по поводу неотложных хирургиче
ских заболеваний органов брюшной полости, неотложных
оперативных вмешательств при различных гинекологичес
ких заболеваниях, а также разнообразных оперативных
вмешательств при травматическом повреждении костно—
мышечной системы. Молодому хирургу, несмотря на загру
женность, интересно все, он принимает активное участие в
выездных заседаниях Харьковского областного общества
хирургов.
Стремление повысить научный и профессиональный
уровень приводит Владимира Ивановича в 1967 г. в Харь
ковский научно—исследовательский институт общей и не
отложной хирургии, где в течение трех лет под руководст
вом профессора А. А. Шалимова он обучается в аспиранту
ре. В 1970 г. В. И. Лупальцовым подготовлена и успешно за
щищена кандидатская диссертация "Функциональное со
стояние и пути коррекции нарушения внешнего дыхания и
гемодинамики малого круга кровообращения в ранние ста
дии ожоговой болезни".
С 1970 по 1976 г. В. И. Лупальцов работает ассистентом
кафедры госпитальной хирургии Харьковского медицин
ского института. За этот период под руководством хирур
гов—новаторов А. А. Шалимова, В. Т. Зайцева В. И. Лупаль
цов осваивает широкий диапазон оперативных вмеша
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тельств на органах брюшной и грудной полостей, сосудах,
в гнойной хирургии. Большую лечебную и научную работу
Владимир Иванович сочетает с общественной деятельнос
тью.
С 1976 по 1983 г. В. И. Лупальцов — доцент кафедры гос
питальной хирургии, успешно проводит лечебно—консуль
тативную работу в отделении патологии печени и поджелу
дочной железы Харьковского института общей и неотлож
ной хирургии, который является базой кафедры. Неудовле
творительные результаты лечения острого послеопераци
онного панкреатита и нерешенные вопросы этиологии и
патогенеза этого тяжелого осложнения побудили его углуб
ленно изучать эту пpoблему. Владимир Иванович занимает
ся клинико—экспериментальным исследованием этиоло
гии и патогенеза острого послеоперационного панкреати
та, вопросами его профилактики и лечения. Научный по
иск, анализ накопленного интересного материала нашли
логическое завершение в докторской диссертации "Острый
послеоперационный панкреатит" (1982 г.). В работе впер
вые четко сформулированы данные по клинике, диагности
ке и лечебной тактике этого тяжелого осложнения.
В 1983 г. В. И. Лупальцов возглавляет кафедру хирурги
ческих болезней Харьковского мединститута. В настоящее
время коллектив кафедры хирургии № 3 Харьковского на
ционального медицинского университета расширяет диа
пазон научных проблем, продолжает научный поиск, до
стойно решает текущие задачи хирургической клиники.
Блестящий талант хирурга позволил профессору В. И.
Лупальцову внедрить в клиническую практику органосо
храняющие операции при язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, радикальные оперативные вме
шательства на желчном пузыре и внепеченочных желчных
протоках, поджелудочной железе и др.
Научные исследования В. И. Лупальцова имеют прямое
отношение к проблемам диагностики и лечения острого
панкреатита и его осложнений. Монография "Острый по
слеоперационный панкреатит" (1988 г.) стала настольной
книгой многих хирургов.
За разработку вопросов лечения больных острым пан
креатитом и активное внедрение новейших технологий в
диагностике и лечении профессору В. И. Лупальцову вмес
те с его коллегами в 1989 г. присуждена Государственная
премия УССР, в 1995 г. за значительный личный вклад в раз
витие здравоохранения страны и высокое профессиональ
ное мастерство он удостоен звания "Заслуженный деятель
науки и техники Украины". В 2001 г. В. И. Лупальцов избран
академиком АН ВШ Украины, в 2003 г. — член—корреспон
дентом АМН Украины. В арсенале ученого более 430 науч
ных работ, 11 авторских свидетельств, он является заслу
женным изобретателем СССР. Под руководством В. И. Лу
пальцова защищены 3 докторские и 9 кандидатских диссер
таций, им написаны разделы в монографиях "Неотложная
хирургия брюшной полости", "Клиническая фармаколо
гия", изданы монографии и учебные пособия. В 1993 г. В. И.
Лупальцовым опубликована монография "Острый аппен
дицит", в 1999 г. — руководство для студентов медицинских
вузов "Элементы общего ухода за больными в хирургичес
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ком стационаре", в 2003 г. — монография "Перфоративная
гастродуоденальная язва", в 2004 г. — монография "Раны,
раневая инфекция и особенности течения раневого про
цесса в условиях радиации", в 2009 г. — монография "Ос
ложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперст
ной кишки: хирургическое лечение".
Профессор В. И. Лупальцов занимает активную жизнен
ную позицию, является признанным авторитетом среди
специалистов—хирургов, принимает активное участие в
работе международных конгрессов хирургов, конферен
ций, симпозиумов, всеукраинских съездов. Он член правле
ния Ассоциации хирургов Украины и ее Харьковского обла
стного отделения, действительный член Ассоциации хи
рургов имени Н. И. Пирогова и Международной организа
ции "Ассоциация хирургов—гепатологов", член редакцион
ных советов ведущих профильных журналов Украины и
России ("Клінічна хірургія", "Харківська хірургічна школа",
"Врачебная практика", "Анналы хирургической гепатоло
гии" и др.), ответственный редактор сборников научных ра
бот по хирургии Харьковского государственного медицин
ского института.
В. И. Лупальцов — редактор научных трудов Харьков
ского медицинского института по хирургии: "Актуальные
вопросы неотложной хирургии органов брюшной полос
ти", "Актуальные вопросы хирургии печени, внепеченоч
ных желчных путей и поджелудочной железы". Под руко
водством В. И. Лупальцова проведены 6 научно—практиче
ских конференций.
За весомый личный вклад в развитие медицинского об
разования и науки, а также многолетний добросовестный
труд Владимир Иванович Лупальцов награжден медалью
"За доблестный труд", орденами "За заслуги" II и III степени,
Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, золо
той медалью Международного фонда мира "За укрепление
мира", он дважды лауреат академического рейтинга "Золота
Фортуна" с вручением ордена "За трудовые достижения" IV
степени, отмечен наградой АН высшей школы Украины —
орденом Ярослава Мудрого, удостоен памятной медали Ин
ститута хирургии имени А. В. Вишневского РАМН, знаком
отличия Харьковского городского головы "За старанність" в
честь 350—летия основания Харькова. Владимир Иванович
Лупальцов — почетный гражданин г. Первомайска и Перво
майского района Харьковской области. В 2008 г. за много
летний безупречный труд Американским биографическим
институтом В. И. Лупальцов удостоен международной на
грады "За жизненные достижения в хирургии" и звания "Че
ловек года — 2008". В том же году избран на почетную долж
ность заместителя директора Исследовательской ассоциа
ции Американского биографического института.
В канун юбилея Владимиру Ивановичу есть чем гор
диться, им создан прекрасный коллектив, который успешно
трудится на благо укрепления здоровья народа Украины, он
исцеляет страждущих. Свой юбилей Владимир Иванович
Лупальцов встречает в расцвете сил, преисполненный
творческого вдохновения и грандиозных замыслов. Жела
ем ему доброго здоровья, больших успехов в дальнейшей
многогранной работе.

Ассоциация хирургов Украины
Харьковский национальный медицинский университет
Редколлегия и редакция журнала "Клінічна хірургія"
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УДК 617 (092 Фомін)

Петро Дмитрович
ФОМІН
до 70річчя з дня народження

Petro Dmytrovych
FOMIN
to 70th anniversary
10 вересня 2009 р. виповнилося 70 років Петру Дми
тровичу Фоміну — відомому хірургу, член—кореспон
денту АМН України, академіку АН НП України, доктору
медичних наук, професору, завідувачу кафедри хірургії
№3 Національного медичного університету імені О. О.
Богомольця, Заслуженому діячеві науки і техніки Ук
раїни, лауреату Державної премії УРСР, лауреату Держав
ної премії України, головному хірургу МОЗ України.
Петро Дмитрович народився 10 вересня 1939 р. у с.
Бабєєво Темниковського району Мордовської АРСР у
сім'ї трудівника. Закінчивши з відзнакою лікувальний
факультет Томського медичного інституту, П. Д. Фомін
навчається у клінічній ординатурі на кафедрі госпіталь
ної хірургії (1962 — 1964), працює хірургом—ординато
ром госпітальної хірургічної клініки під керівництвом
академіка АМН СРСР А. Г. Савіних. У 1966 р. обраний на
посаду асистента кафедри госпітальної хірургії Томсько
го медичного інституту, у 1970 р. захищає кандидатську
дисертацію "Загрудинная предфасциальная тонкоки
шечная эзофагопластика при рубцовой непроходимос
ти пищевода".

В Національному медичному університеті імені О. О.
Богомольця П. Д. Фомін працює з 1970 р.: асистентом
(1970 — 1981), доцентом (1981 — 1985), професором
(1985 — 1992) кафедри хірургії. У 1984 р. захищає док
торську дисертацію "Восстановительные операции и их
последствия при рубцовой непроходимости пищевода".
З 1992 р. Петро Дмитрович завідує кафедрою хірургії №
3 Національного медичного університету. Вчителями П.
Д. Фоміна були академік А. Г. Савіних, проф. В. С. Рогачо
ва, чл.—кор. НАН і АМН України проф. В. Д. Братусь.
П. Д. Фомін — відомий вчений—хірург, який вніс
суттєвий внесок у наукове обґрунтування та розробку
нових методів діагностики й лікування шлунково—киш
кової кровотечі, пухлинних і непухлинних захворювань
стравоходу, жовчовивідних шляхів та інших органів че
ревної порожнини. Він є керівником одного з перших
створених в колишньому СРСР Київського центру
невідкладної допомоги хворим з шлунково—кишковою
кровотечею. Наукові розробки та досвід центру з ор
ганізації допомоги, діагностики та методів хірургічного
лікування стали основою для створення подібних
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центрів в областях Україні, широко впроваджуються в
лікувальних закладах України та за її межами, підняли на
значно вищий щабель можливості лікування хворих,
сприяли зниженню летальності в 3 — 4 рази.
В останні роки професор П. Д. Фомін успішно пра
цює у новому, перспективному для клінічної хірургії на
прямку наукової діяльності, пов'язаному з розробкою,
теоретичним обґрунтуванням, впровадженням у
клінічну практику мініінвазивних ендохірургічних тех
нологій та пристроїв для лікування шлунково—кишкової
кровотечі, які дозволили хірургії України вийти на
рівень світових стандартів. П. Д. Фомін проводить знач
ну лікувально—консультативну роботу по лінії МОЗ Ук
раїни, він Головний хірург МОЗ України, консультант
Медичного управління при Державному управлінні
справами Президента України, виконує найбільш
складні оперативні втручання.
До основних напрямків наукової діяльності П. Д.
Фоміна належать також різні аспекти організації вищої
медичної освіти в Україні, зокрема, участь в розробці
Державних стандартів у галузі вивчення хірургічних
дисциплін відповідно до міжнародних стандартів.
П. Д. Фомін є автором понад 450 наукових праць, в
тому числі 8 монографій, 25 авторських свідоцтв та па
тентів України на винахід, 15 раціоналізаторських про
позицій, понад 20 інформаційно—методичних доку
ментів, присвячених новим методам діагностики, опера
тивних втручань з використанням загальнохірургічних
та мініінвазивних ендохірургічних технологій.
Під керівництвом П. Д. Фоміна виконані 4 докторські
та 17 кандидатських дисертацій з актуальних питань
хірургії, підготовлені 22 клінічних ординатора та 12
магістрів з хірургії, виконуються 3 докторські та 4 канди
датські дисертації. Учні проф. П. Д. Фоміна працюють
завідувачами кафедр хірургії (Ужгород), асистентами та
доцентами хірургічних кафедр (Ужгород, Київ, Тер
нопіль), головними хірургами, завідувачами хірургічних
відділень (Суми, Ужгород).
Висока ерудиція, добре знання іноземних мов спри
яли тому, що П. Д. Фомін є активним учасником і до
повідачем на міжнародних форумах хірургів у США,
Південно—Африканській республіці, Нідерландах, Угор
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щині, Польщі, Чехії, Ізраїлю, Великій Британії, Бельгії,
Франції, Японії. Петро Дмитрович регулярно виконує
показові операції на стравоході та шлунку в Санкт—Пе
тербурзі, Москві, Донецьку, Харкові, Красноярську та ін.
П. Д. Фомін проводить велику науково—організацій
ну та громадську роботу, він член Правління та Президії
Української Асоціації хірургів, член спеціалізованої вче
ної ради при НМУ ім. О. О. Богомольця за спеціальністю
хірургія, член комісії МОЗ і Міністерства освіти й науки
України з розробки освітньо—кваліфікаційних характе
ристик та Державних стандартів вищої медичної освіти
в Україні, член Європейського товариства хірургів,
дійсний член Нью—Йоркської Академії Наук, член
міжнародного наукового комітету Асоціації Раку шлунка,
член редколегії кількох наукових медичних журналів,
член експертної ради ВАК України.
За цикл наукових праць "Розробка, теоретичне
обґрунтування та клінічне впровадження нових орга
нозберігальних методів хірургічного лікування виразок
шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнених кровоте
чею", П. Д. Фомін одержав Державну премію України. За
заслуги у розвитку медичної науки, вагомий особистий
внесок у підготовку фахівців з охорони здоров'я П. Д.
Фомін удостоєний почесного звання Заслуженого діяча
науки і техніки України, за значний особистий внесок у
розвиток економіки, культури, освіти, охорони здоров'я,
соціальної сфери м. Києва нагороджений Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України. Багаторічна
лікарська, науково—педагогічна та громадська діяль
ність П. Д. Фоміна відзначена подякою Голови Київської
міської держадміністрації. У 2004 р. Указом Президента
України він нагороджений Орденом Ярослава Мудрого V
ступеня.
За цикл наукових робіт "Фундаментальні досліджен
ня впливу гіпертермії на стан імунітету та розробка но
вих високоефективних технологій лікування гнійно—
септичних ускладнень серцево—судинної та абдоміна
льної хірургії" П. Д. Фоміну присуджено Державну
премію України в галузі науки і техніки.
Як визначний лікар—хірург він отримав відзнаку
МОЗ України "Хрест Пантелеймона Цілителя".

Асоціація хірургів України
колектив хірургічної клініки, учні та друзі
щиро вітають високошановного Петра Дмитровича Фоміна з ювілеєм,
бажають міцного здоров'я, радості, подальших творчих успіхів.
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УДК 617(092 Сморжевський)

Валентин Йосипович
СМОРЖЕВСЬКИЙ
до 60річчя від дня народження

Valentin Yosypovych
SMORZHEVSKIY
to 60th anniversary
Виповнилося 60 років від дня народження та 35 років
трудової діяльності Валентина Йосиповича Сморжевсь
кого — видатного вченого, хірурга, педагога, професора,
лауреата Державної премії України.
В. Й. Сморжевський народився 20 вересня 1949 р. у м.
Кам'янець—Подільський Хмельницької області. По
закінченні Довжоцької середньої школи з золотою ме
даллю у 1968 р. він поступає до Київського медичного
інституту на лікувальний факультет. З другого курсу
пізнає хірургію під керівництвом професорів М. І. Ко
ломійченка, М. М. Ковальова, А. А. Бурки. Студентом про
ходив виробничу практику у м. Лейпциг (НДР). По
закінченні інституту продовжує навчання в інтернатурі
на базі Броварської ЦРЛ під керівництвом Ю. П. Корса
кова. З вересня 1975 р. по вересень 1988 р. — молодший,
старший науковий співробітник Київського науково—
дослідного інституту клінічної та експериментальної
хірургії. З 1988 р. працює в Національній медичній ака

демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Ук
раїни на посадах асистента (1988 — 1998), доцента
(1998 — 2006), з 2006 р. — професора кафедри хірургії та
трансплантології.
Наукова й практична діяльність В. Й. Сморжевського
присвячена актуальним проблемам загальної, судинної,
серцевої та рентгеноендоваскулярної хірургії. Під керів
ництвом академіка О. О. Шалімова у 1984 р. захищає
кандидатську дисертацію "Діагностика та хірургічне
лікування атеросклеротичних оклюзій термінального
відділу аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок
у людей похилого та старечого віку". В. Й. Сморжевський
вперше на теренах України виконав одночасну реконст
руктивну операцію на судинах серця та шиї без застосу
вання штучного кровообігу. Вчений брав активну участь
у підготовці та виконанні трансплантації серця, впрова
дженні в клінічну практику рентгеноендоваскулярних
методів, зокрема, ендоваскулярної пластики аневризми
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черевної частини аорти. Працює над проблемою ство
рення тромборезистентного та антипроліферативного
стента для судин малого діаметра, методів первинної та
вторинної профілактики тромбоемболії гілок легеневої
артерії. У 2000 р. разом з колективом однодумців за цикл
праць "Тромбоемболія гілок легеневої артерії та постем
болічна легенева гіпертензія: діагностика, лікування та
профілактика" В. Й. Сморжевський удостоєний Держав
ної премії України. У 2002 р. захищає докторську дисер
тацію "Хірургічне лікування поєднаних атеросклеротич
них оклюзій магістральних артерій нижніх кінцівок та
серця".
В. Й. Сморжевський — автор більш ніж 220 наукових
праць, в тому числі 3 монографій, 4 авторських свідоцтв,
7 патентів України на винахід. Під його керівництвом за
хищена 1 докторська дисертація, готуються до захисту 7
кандидатських дисертацій.
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В. Й. Сморжевський — дійсний член Міжнародної
асоціації рентгеноендоваскулярних хірургів, Асоціації
серцево—судинних хірургів України, Європейської
Асоціації судинних та ендоваскулярних хірургів,
Асоціації хірургів України. Нагороджений медаллю
"1500—річчя Києва", Почесною грамотою МОЗ України,
Почесною грамотою Міністерства України з питань над
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Служби безпеки
України.
Свій ювілей В. Й. Сморжевський зустрічає повним
сил та творчих задумів, продовжує працювати на педа
гогічній ниві, надає висококваліфіковану допомогу хво
рим. Щиро вітаємо Валентина Йосиповича Сморжевсь
кого з 60—річчям з дня народження, бажаємо здоров'я,
щастя, творчих успіхів, великих звершень на благо
Батьківщини.

Колеги, учні, друзі
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УДК 617 (092 Лавров)

СЛОВО О МАСТЕРЕ
к 60летию

Александра Сергеевича
ЛАВРОВА
THE WORD ABOUT MASTER
to 60th anniversary of

Alexandr Sergeyevich
LAVROV
Исполнилось 60 лет известному хирургу и замеча
тельному человеку, заведующему хирургическим отделе
нием Кировоградской городской больницы скорой ме
дицинской помощи, Главному хирургу Управления здра
воохранения Кировоградской областной государствен
ной администрации, заслуженному врачу Украины Алек
сандру Сергеевичу Лаврову.
А. С. Лавров родился 14 августа 1949 г. на Дальнем
Востоке, в городе Хабаровске, в семье военнослужащего.
Тяжелое послевоенное детство и жизнь в военных го
родках сформировали волевой, решительный, целеуст
ремленный характер будущего хирурга, привили само
стоятельность, чувство ответственности, товарищества
и взаимовыручки, научили "держать удар" и не искать в
жизни простых путей. Школьные, юношеские и студен
ческие годы прошли в городе—герое Одессе. Героичес
кая история, романтика моря, неповторимый колорит и

своеобразный юмор южной Пальмиры добавили в ха
рактер Александра Сергеевича жизнелюбие, философ
ский подход к жизни, находчивость и оптимизм. По
окончании школы в 1966 г. А. С. Лавров поступил в Одес
ский государственный медицинский институт.
Что повлияло на выбор профессии врача, сейчас ска
зать сложно. Возможно, рано проявившееся сострада
ние к чужой боли и острое желание помогать людям.
Возможно, и то, что мама долгое время работала в поли
клинике, и будущему хирургу не раз приходилось встре
чаться с представителями медицинской профессии.
Возможно, повлиял популярный в 60—е годы прошлого
столетия художественный фильм "Коллеги", где главные
герои — молодые хирурги в исполнении известных ар
тистов Василия Ланового, Олега Анофриева и Василия
Ливанова очень ярко передали романтику, самопожерт
вование и самоотверженность советских врачей. Как бы
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то ни было, поступая в медицинский институт, Алек
сандр Сергеевич уже твердо знал, что хочет быть не про
сто врачом, а именно врачом—хирургом.
В 1966 — 1972 гг. учеба на лечебном факультете Одес
ского государственного медицинского института. Со 2—
го курса занятия в хирургическом кружке при кафедре
общей хирургии, возглавляемой профессором Б. И.
Дмитриевым, первые дежурства в хирургическом отде
лении, бдения и переживания у постели тяжело боль
ных, участие в первых операциях. На студенческой ска
мье юношеская романтика обрела реальность хирурги
ческих будней, именно тогда, в институтские годы Алек
сандр Сергеевич стал понимать, насколько сложна и от
ветственна работа врача, особенно врача—хирурга, но
это только укрепило его уверенность в правильности
своего выбора.
По окончании института, с 1972 г. вся трудовая
жизнь А. С. Лаврова связана с хирургическим отделени
ем 4—й городской больницы Кировограда, которая в по
следующем преобразована в Кировоградскую город
скую больницу скорой медицинской помощи.
На становление молодого хирурга серьезное влия
ние оказали известные кировоградские хирурги, заведу
ющий хирургическим отделением 4—й городской боль
ницы А. Б. Плам и его предшественники на посту Главно
го областного хирурга заведующие отделениями тора
кальной и абдоминальной хирургии Кировоградской
областной больницы В. Ф. Савченко и В. К. Холявко. Ра
бота хирурга больницы скорой помощи требовала са
моотверженности, постоянного самосовершенствова
ния и полной самоотдачи. В больнице на молодого хи
рурга сразу обратили внимание: уверенность в себе, вы
держка и самообладание, редкое умение сохранять хлад
нокровие и находить правильное, оптимальное реше
ние в самых сложных, непредсказуемых и нестандарт
ных ситуациях, какие нередко возникают во время вы
полнения хирургических операций, твердое желание
профессионально "расти", такт и милосердие, глубокие
знания, интуиция и умелые руки — все, что нужно, что
бы стать хорошим хирургом.
В 1980 г. первые курсы усовершенствования в уже
знаменитом Киевском институте клинической и экспе
риментальной хирургии (ныне Национальном институ
те хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова
АМН Украины). Виртуозные хирургические операции,
выполняемые основателем и директором института, вы
дающимся украинским хирургом академиком А. А. Ша
лимовым и его учениками — В. Ф. Саенко, С. А. Шалимо
вым, М. Е. Ничитайло, А. П. Радзиховским, В. П. Хохолей,
Б. С. Полинкевичем, П. Е. Шкарбаном и другими, ныне
известными на всю страну и далеко за ее рубежами, хи
рургами оставили неизгладимое впечатление и дали по
сыл для дальнейшего совершенствования хирургическо
го мастерства. Дальнейший профессиональный рост, со
вершенствование и достижения Александра Сергеевича
во многом связаны с посещениями и учебой в Шалимов
ском институте, материала для внедрения новых меди
цинских технологий и методов лечения, освоения но
вых хирургических операций для творческого человека
и настоящего профессионала флагман украинской хи
рургии давал и продолжает давать с избытком.

61

Трудовой путь А. С. Лаврова, на первый взгляд, прост,
прям и ясен: хирург—ординатор, старший ординатор,
заведующий хирургическим отделением. Сегодня за
спиной 37 лет напряженной самоотверженной работы
хирургом, тысячи сложных операций и тысячи спасен
ных больных.
Александр Сергеевич — высококвалифицированный
хирург широкого профиля, прекрасный клиницист, вы
полняющий разнообразные сложные хирургические
операции, блестящий диагност, обладающий богатым
клиническим и хирургическим опытом. Его практичес
кие интересы широки и обусловлены спецификой рабо
ты хирургического отделения больницы скорой помо
щи: в основном это неотложная и плановая абдоминаль
ная и гнойно—септическая хирургия.
С 1993 г. А. С. Лавров работает Главным хирургом Уп
равления здравоохранения Кировоградской областной
государственной администрации, в 1995 г. после реорга
низации научного хирургического общества в Ассоциа
цию хирургов Кировоградской области избран предсе
дателем Ассоциации, член Правления Ассоциации хи
рургов Украины.
Яркий талант хирурга, высокая работоспособность,
высочайшая ответственность и самодисциплина, стро
гость и требовательность к себе и другим, постоянное
стремление к профессиональному самосовершенство
ванию, глубокое уважение коллег и беспрекословный
авторитет человека и профессионала — Мастера—хи
рурга позволяют Александру Сергеевичу на протяжении
многих лет уверенно руководить непростым коллекти
вом хирургов области.
Не может не удивлять редкая работоспособность и
неутомимость Мастера: он может успешно сочетать ру
ководство крупным хирургическим отделением с каждо
дневным выполнением сложных хирургических опера
ций, работу Главного хирурга Кировоградского област
ного Управления здравоохранения, руководство Ассоци
ацией хирургов Кировоградской области, многочислен
ные консультации и сложнейшие операции в районах
области по линии санитарной авиации и многое другое
— об этом знает только он сам.
Александр Сергеевич — генератор идей, посвятив
ший всего себя служению людям, простой и доступный
в общении, прекрасный собеседник с неподражаемым
чувством юмора, строгий и требовательный руководи
тель, отзывчивый и понимающий товарищ и коллега,
Человек, Хирург и Учитель, обладающий редким умени
ем вовремя прийти на помощь и быть нужным, умением
поддержать и подставить плечо в трудную минуту, к ко
торому можно обратиться в любое время суток за сове
том и помощью, пример для подражания для молодых
хирургов, многолетний руководитель интернатуры, вос
питавший не одно поколение врачей—интернов. В Ки
ровоградской области и за ее пределами, в ближнем и
дальнем зарубежье, в том числе в известных хирургиче
ских клиниках Украины, работают десятки его учеников,
прошедших интернатуру под руководством Мастера.
Уже выросли в высококлассных специалистов ученики
его учеников. Редкие высокие человеческие и професси
ональные качества снискали А. С. Лаврову любовь и ува
жение больных и коллег.
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А. С. Лавров — автор более чем 30 печатных научных
работ, посвященных лечению хирургических заболева
ний и организации хирургической помощи, участник
многих хирургических съездов и конференций. Его на
учные статьи и доклады затрагивают вопросы хирурги
ческого лечения осложнений язвенной болезни и ост
рого желудочно—кишечного кровотечения, острой не
проходимости кишечника и острого панкреатита, били
арной и гнойно—септической хирургии и других неот
ложных хирургических состояний. За выдающиеся до
стижения в практической работе А.С.Лавров неодно
кратно награжден Почетными грамотами Министерства
здравоохранения Украины, Кировоградской областной
и городской государственной администрации, област
ного Управления здравоохранения, в 2005 году ему при

своено почетное звание заслуженного врача Украины.
Многочисленные жизненные и профессиональные
успехи и достижения Мастера были бы, наверное, невоз
можны без крепкого и надежного тыла. Александр Сер
геевич — прекрасный семьянин, счастливый муж, отец и
дед. Жена, Людмила Анатольевна — врач—терапевт, за
ведующая терапевтическим отделением Кировоград
ской городской больницы скорой медицинской помо
щи, дочь — врач—эндокринолог, сын — педагог.
Свой юбилей Александр Сергеевич Лавров встречает
в расцвете сил, полный энергии и творческих замыслов.
Коллеги, соратники, друзья, товарищи и ученики позд
равляют его со знаменательным юбилеем, желают креп
кого здоровья, высокой работоспособности, творческих
успехов.

XXII з’їзд
хірургів України
Президія Правління Асоціації хірургів України
повідомляє, що
ХХІІ з'їзд хірургів України
28-30 жовтня 2009 р. в місті Києві

не відбудеться з об'єктивних причин.
Уточнена дата та місце проведення з'їзду будуть
повідомлені додатково.
В.о. голови правління
Асоціації хірургів України
професор М. Ю. Ничитайло
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ХІРУРГІЯ: ПІДРУЧНИК З ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
/ за редакцією Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Мішалова,
В. О. Шідловського. — Дніпропетровськ: РВА "Дніпро—Val", 2006. — Т. 1. —
443 c.
В. В. Ганжий
Запорожский государственный медицинский университет

TEXTBOOK FOR GENERAL SURGERY
/ Ed. by Ya. S. Bereznitsky, M. P. Zacharash, V. G. Mishalov, V. O. Shidlovsky. —
Dnipropetrovsk: RVA "Dnipro—Val", 2006. —
Vol. 1. — 443 p.
V. V. Ganzhiy

Опубликован и с успехом распространяется учеб
ник по общей хирургии с методами ухода за больны
ми, изданный для обучения студентов третьего курса
высших медицинских вузов III — IV уровня аккреди
тации, с использованием кредитно—модульной сис
темы в соответствии с требованиями Болонского
процесса.
Коллектив авторов поставил перед собой цель —
овладение студентами основами клинического об
следования хирургических больных, знакомство с
принципами лечения хирургических больных, хи
рургическими методами лечения и семиотикой ос
новных видов хирургических заболеваний.
В представленном учебнике освещены основы ор
ганизации хирургической помощи, методы ухода за
хирургическими больными, десмургия, асептика и
антисептика, основы анестезиологии и интенсивной
терапии, общие вопросы хирургической патологии и
обследования хирургических больных, основные
принципы распознавания и формирования клиниче
ского диагноза.
Учебник состоит из пяти разделов.
Первый раздел — "Основы организации хирурги
ческой помощи" включает пять глав. В нем четко
сформулированы виды хирургической помощи, тер
минология и периоды хирургического лечения, по
дробно рассмотрены вопросы ухода за больными на
этапах лечения в хирургическом стационаре, особен
ности ухода за больными после операций на грудной
полости и ее органах, брюшной полости, после уро

логических операций, у тяжело больных с сопутству
ющей патологией и агонирующих.
Достаточное внимание уделено десмургии, асеп
тике и антисептике, профилактике госпитальной ин
фекции и ВИЧ—инфекции в хирургии. В доступной
форме изложены основы анестезиологии и интен
сивной терапии, осложнения общей анестезии, тер
минальные состояния, методы реанимации.
Второй раздел посвящен общим вопросам хирур
гической патологии: клинике, диагностике и лече
нию кровотечения, ран и раневой инфекции, травма
тического повреждения, термического и химическо
го поражения, некроза, язв, свищей, онкологических
заболеваний. Приведены современные классифика
ции, новые методы лечения, основные принципы
профилактики онкологических заболеваний.
Третий раздел отражает важную отрасль общей
хирургии — клиническую трансфузиологию. С совре
менных позиций изложены иммунологические осно
вы трансфузиологии, ошибки при определении груп
пы крови и резус—фактора, показания и противопо
казания к переливанию крови, техника и методы пе
реливания крови, современные подходы к гемотран
сфузионной терапии, реакции и осложнения при пе
реливании крови, методы профилактики посттранс
фузионных реакций и осложнений.
В четвертом разделе приведены общие вопросы
возникновения, диагностики и лечения воспалитель
ных и гнойных заболеваний кожи и подкожной осно
вы, лимфатических сосудов и лимфатических узлов,
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пальцев и кисти, железистых органов. Подробно из
ложены клиника, диагностика и лечение анаэробной
клостридиальной и неклостридиальной инфекции,
острой специфической хирургической инфекции.
Пятый раздел посвящен общим вопросам обсле
дования хирургического больного. Авторы с совре
менных позиций акцентируют внимание на таких ак
туальных вопросах хирургии, как последователь
ность и методология обследования хирургического
больного, применение дополнительных современ
ных методов исследования, как лабораторных, так и
инструментальных (эндоскопических, ультразвуко
вых, компьютерной и магниторезонансной томогра
фии и др.). Отражены общие принципы распознава
ния и формирования клинического диагноза, обос
нованы принципы диагностического мышления, но
зологический синдромный принцип диагностики,
дополнительные методы исследования, проведение
дифференциальной диагностики заболеваний, этапы
формирования окончательного диагноза.
Авторами разработана достаточно демонстратив
ная общая принципиальная схема алгоритма уста
новления диагноза, обоснована лечебная программа.
Необходимо подчеркнуть, что после каждого раз
дела приведены контрольные вопросы, соответству
ющие иллюстрации, клинические задачи.
В целом руководство по общей хирургии имеет не
только учебное, но и большое практическое значе

ние. Оно поможет будущим врачам выработать гу
манное отношение к больному, научить клиническо
му мышлению, современным методам обследования
и ухода за тяжело больными с различными хирурги
ческими заболеваниями, совершенствовать практи
ческие навыки уже на младших курсах, где студенты
впервые соприкасаются с организацией работы хи
рургического стационара, методами диагностики и
лечения хирургических заболеваний и, тем самым,
подготавливаются к самостоятельному и системати
ческому изучению хирургии на старших курсах.
Таким образом, руководство по общей хирургии
предусматривает обучение активной самостоятель
ной работе студентов как с литературой, так и у по
стели больного, в перевязочной и операционной. В
руководство включены достаточно важные и необхо
димые разделы в виде модулей и учебных элементов,
отражающие проблемы хирургии в объеме, необхо
димом для врача общей практики.
Содержание руководства соответствует утверж
денной МЗ Украины программе по подготовке врача
общей практики для студентов III курса высших учеб
ных заведений медицинского профиля III — IV уров
ня аккредитации.

