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МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГРАНУЛИРУЮЩИХ РАН
В. В. Арефьев, Л. Г. Анищенко, Р. А. Агеев, В. В. Олейник
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака АМН Украины, г. Донецк

До недавнего времени ультразвук (УЗ) использо
вали преимущественно в физиотерапевтической и
диагностической практике. Интерес хирургов к УЗ
возрос после установления его биологических и фи
зических свойств, что способствовало более широко
му его использованию в хирургии. При обработке
ран УЗ благодаря возникающим кавитационным про
цессам происходит дезинфекция раны на глубине,
вымывание фибрина и отделяемого из труднодоступ
ных участков раны. УЗ обладает выраженным бакте
рицидным и бактериостатическим действием на воз
будителей раневой инфекции, снижает их антибио
тикорезистентность, стимулирует внутриклеточный
биосинтез и регенераторные процессы в ране, спо
собствует расширению капилляров в грануляцион
ной ткани, улучшению микроциркуляции. Кроме то
го, обладает свойством потенцирования действия ле
карственных средств, применяемых местно в ране.
Бактерицидный эффект обусловлен повреждающим
действием ультразвуковой волны на микробную клет
ку, повышением температуры озвучиваемой среды,
образованием в ней губительно действующих на ми
кроорганизмы химических соединений. Кроме улуч
шения микроциркуляции, УЗ оказывает противовос
палительное действие вследствие устранения застой
ных явлений, рассасывания инфильтрата, повыше
ния фагоцитарной активности лейкоцитов и уровня
естественной защиты.
В Донецком ожоговом центре за период 2004 —
2009 гг. у 68 больных применяли УЗ—кавитацию ран
в дополнение к стандартным методам хирургическо
го лечения. Для проведения кавитации использовали
ультразвуковой кавитатор "SONOCA" производства
фирмы "Soring" (Германия). В качестве акустической
среды использовали 0,02% раствор хлоргексидина,
раствор декасана, изотонический раствор натрия
хлорида, 0,25 — 0,5% раствор новокаина и их смеси,
рабочую частоту задавали на уровне 40 — 50 кГц.
УЗ—кавитацию проводили в условиях операцион
ной, под общим наркозом или эпидуральной анесте
зией — при локализации ран на нижних конечнос

тях. Основную группу составили 68 пациентов, груп
пу контроля — 70 пациентов, у которых подготовку
ран к аутопластике производили общепринятым спо
собом. Обе группы сопоставимы по полу, возрасту
пациентов, нозологии, локализации, глубине и пло
щади поражения. У 37 пациентов основной группы
гранулирующие раны образовались после ожога, у 1
— после отморожения стоп III — IV степени, у 1 —
травмы, у 29 — гнойно—воспалительных заболева
ний (некротическая рожа, гнойный целлюлит, флег
мона).
По данным наблюдения установлено, что УЗ—ка
витация имеет рад преимуществ при подготовке ран
к восстановлению кожи, она менее травматична по
сравнению с некрэктомией, исключает кровопотерю,
позволяет удалить отделяемое из ран, фибрин. Пра
вильно и своевременно проведенная УЗ—кавитация
является предпосылкой для одномоментного выпол
нения аутодермопластики. У всех пациентов после
УЗ—кавитации осуществлена аутодермотранспланта
ция. В группе контроля пораженные ткани удаляли
острым путем, аутодермопластика осуществлена у 53
больных, аутоксенопластика — у 13, ксенопластика —
у 4. В основной группе полное приживление кожи от
мечено у 64 (80%) пациентов, в контрольной — у 30
(40%), остальным больным для восстановления по
крова потребовались дополнительные операции.
Полное приживление кожи после УЗ обработки ран в
основной группе наблюдали в среднем в 2 раза чаще,
чем в группе контроля. Однако нельзя противопос
тавлять УЗ—кавитацию ран удалению пораженных
тканей острым путем. УЗ—кавитация гранулирующих
ран позволяет одновременно произвести аутодермо
пластику, улучшить приживление пересаженных кож
ных лоскутов, уменьшить количество операций, со
кратить сроки лечения больных. Она не рассматрива
ется как конкурент общепринятому лечению, а явля
ется эффективным дополнением в тех ситуациях,
когда классические приемы не обеспечивают удовле
творительных результатов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
П. А. Бадюл, И. В. Баранов, К. С. Слесаренко
Днепропетровский центр термической травмы и пластической хирургии

Автоматизированная система (АС)* ведения меди
цинской документации позволяет пользователям в
режиме реального времени осуществлять ввод, редак
тирование и поиск данных о процессе лечения паци
ентов, распечатывать первичные и исходящие доку
менты.
С момента регистрации пациента в лечебном уч
реждении в АС создается "электронная карта пациен
та". В эту карту занесены данные о пациенте и его бо
лезни, операции, медикаментозное лечение, анали
зы, затраты на лечение в течение всего периода лече
ния пациента в стационаре. Работа пользователя с АС
происходит вокруг модуля "Пациенты", где, выбрав
нужного пациента, пользователь вводит данные в его
историю болезни и результаты исследований. Для
обеспечения научной деятельности специалистов ле
чебного учреждения АС содержит модули по работе с
исследованиями качества жизни пациентов в соот
ветствие с SF 36 и EuroQol—56 и функциональными
исследованиями конечностей. Цель исследований —
улучшение результатов лечения, а также качества
жизни в отдаленном периоде у больных с глубоким
повреждением конечностей.
Основной исходящий документ, формируемый
АС, "Выписка из истории болезни пациента". В этом
отчете указывают: личные данные пациента, описа
ние травмы, течение болезни и медикаментозное ле
чение, перечень оперативных вмешательств, резуль
таты анализов, информацию о консультациях и реко
мендации, всего около 40 полей. " Выписка из исто
рии болезни пациента" дополняется приложением с
перечнем затрат на услуги и медикаментозное лече
ние.

АС генерирует следующие отчеты о работе лечеб
ного учреждения: стационарное лечение и движение
больных, оперативная активность врачей, отчет по
типам операций, характеристика оперативного вме
шательства по видам поражения, распределение
больных по этиологии, распределение оперативных
вмешательств по этиологии, структура заболеваемос
ти и другие по требованию.
Отчеты АС построены таким образом, чтобы ин
формация о текущей работе лечебного учреждения
дополнялась информацией о работе предыдущих лет.
Все отчеты возможно вывести на печать и сохранить
в файле, экспорт в Microsoft Excel.
Архитектура АС трехзвенная. В локальной сети ме
дицинского учреждения установлен сервер базы дан
ных SAP DB 7.3 и сервер приложений Apache+PHP под
управлением операционной системы Linux. Работа с
АС осуществляется через локальную сеть лечебного
учреждения с помощью "тонкого клиента" —вэб брау
зера.
Разработанная АС ведения медицинской докумен
тации содержит средства резервного копирования
данных для защиты информации при сбоях питания,
отказах оборудования или ошибочных действиях
пользователя.
Опыт использования АС в клинике позволяет зна
чительно упростить работу хирурга в части ведения,
хранения и анализа медицинской документации, а
администрации лечебного учреждения — иметь воз
можность генерировать аналитические отчеты о ра
боте стационара в любом временном интервале и
оперативно принимать управленческие решения.

ПРИЧИНИ НЕСПРИЯТЛИВИХ НАСЛІДКІВ АУТОПЛАСТИЧНОГО ЗАКРИТТЯ
РАН КІНЦІВОК У ХВОРИХ ПРИ ХРОНІЧНИХ ТРОФІЧНИХ ПОРУШЕННЯХ
Є. Р. Балацький
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Проведений аналіз безпосередніх (у строки до 30
діб після операції) та короткочасних (від 1 до 12 міс)
результатів аутопластичного закриття ранових де
фектів (РД) у 86 хворих, оперованих у період 2002 —
2008 р. (строки спостереження обрані згідно з реко

мендаціями Society for Vascular Surgery/International
Society for Cardiovascular Surgery, 1993). Вибірка сфор
мована з генеральної сукупності оперованих за цей
період у клініці 302 хворих за таблицею випадкових
чисел та визнана достатньою для отримання до

* Автоматизированная система ведения медицинской документации, проект СТУДИИ 908 www.98.dp.ua внедрена в Днепропетровском областном
ожоговом центре в июне 2004 г.
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стовірного результату. За сприятливого результату
лікування здійснювали internet—моніторинг хворих,
за несприятливого — хворого ретельно обстежували
в клініці. Хронічні трофічні порушення (ТП) кінцівок
зумовлені облітеруючим атеросклерозом у 34 (39,5%)
спостереженнях, цукровим діабетом — у 19 (22,1%),
хронічною лімфо—венозною недостатністю — у 18
(20,9%), системним васкулітом — у 10 (11,6%), нейро
трофічними захворюваннями — у 5 (5,9%). Виник
нення РД було наслідком гнійно—некротичного ура
ження у 42 (48,8%) спостереженнях, травматичного
пошкодження — у 31 (36,0%), бешихи — у 8 (9,3%),
інших причин — у 5 (5,9%). Площа РД від 4,2 до 104
см2, у середньому — (24,6 ± 2,4) см2. В усіх хворих
тяжкість ішемії кінцівки не досягала критичної. Для
аутопластичного закриття використовували тонко
шарову пластику (у 59 спостереженнях), пластику з
використанням консервованої аутошкіри (тільки
після ампутації кінцівки, для закриття кукси — у 9), то
встошарову пластику (у 12), інші способи (накладен
ня первинного відкладеного, вторинного шва,
стрипінг лейкопластирем після мобілізації шкіри — у
18).
Загоєння понад 80% площі РД після первинної ау
топластики досягнуте у 61 (70,9%) хворого, після ба
гатоетапних повторних втручань — ще у 19 (22,1%), у

4 (4,7%) — сформувалася трофічна виразка, у 2 (2,3%)
— виконана висока ампутація кінцівки з приводу про
гресування ішемії. В усіх хворих під час аналізу даних
карт спостереження виявляли несприятливі чинники
загоєння після пластики. Встановлено, що у безпосе
редньому післяопераційному періоді такими чинни
ками були: продовження запалення в зоні ураження,
найчастіше у вигляді хронічного тендовагініту; про
гресування ТП. Такого ускладнення не було у хворих,
яким у комплексі лікування призначали антигіпо
ксантні препарати та простагландини PgE1α. У корот
кочасний період спостереження значущим був чин
ник тривалості підготовки РД перед пластичним за
криттям, строки відторгнення аутотрансплантатів,
формування хронічних РД (виразок, "застиглих ран")
найчастіше спостерігали у хворих після тривалої (по
над 1 міс) підготовки до первинного пластичного за
криття рани.
Отже, у хворих з ТП та поширеним РД кінцівки під
час санувального втручання або перед аутопластич
ним закриттям доцільно видаляти відкриті фасціаль
но—сухожильні утворення в рані; в комплекс лікуван
ня хворих доцільно включати антигіпоксанти та про
стагландини; слід прагнути максимально раннього
закриття ран.

ОБГРУНТУВАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ВИДАЛЕННЯ СУХОЖИЛЬНО—
ФАСЦІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНОГО
УРАЖЕННЯ КІНЦІВОК В УМОВАХ ТРОФІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
Є. Р. Балацький, Ю. І. Журавльова
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Необхідність видалення сухожильно—фасціаль
них утворень (СФУ) за умови їх безпосереднього
гнійно—некротичного ураження (ГНУ) при трофіч
них порушеннях (ТП) не викликає сумнівів, проте,
щодо доцільності випереджаючого видалення цих
структур поза межами вогнища ураження єдиної дум
ки немає. Нами проаналізовані результати загоєння
ран кінцівок у 326 хворих (2002 — 2008 рр.), яких
лікували в клініці з приводу ГНУ на тлі різноманітних
ТП. Найчастіше ТП кінцівок були спричинені обліте
руючим атеросклерозом у поєднанні з цукровим
діабетом, рідше — тільки діабетичною ангіополіней
ропатією, системним васкулітом, хронічною серце
во—судинною та лімфовенозною недостатністю, ней
ротрофічним ураженням або поєднанням кількох
трофічних чинників. Нами раніше (2002, 2006) вис
ловлена думка щодо доцільності видалення СФУ в
умовах ішемії в кінцівці, розроблені методи лікування

ГНУ з випереджаючим видаленням СФУ, що в основ
ному можливо використовувати при ампутації кінців
ки, зокрема, спосіб оперативного доступу до підо
шовного апоневрозу при трансметатарзальній ампу
тації стопи (патент України 13920 від 17.04.06), спосіб
міопластичної ампутації стегна (патент України
17949 від 16.10.06), спосіб екзартикуляції пальця сто
пи (патент України 27022 від 10.10.07). Подальші
дослідження дозволили доповнити наше уявлення
щодо ролі СФУ в поширенні ГНУ та утворенні неспри
ятливих умов для загоєння ран.
Так, поступовий перебіг у вигляді млявого тендо
вагініту чи фасциту був найчастішою причиною по
ширення запального процесу за межі первинного во
гнища та формування хронічного перебігу ранового
процесу. Такий шлях поширення встановлений у 23
(7,1%) хворих, можливо, це пов'язане також з недо
оцінкою ураження СФУ в зону ГНУ під час первинно
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го оперативного втручання, проте, слід мати на увазі,
що критерії такого ураження мають, з одного боку,
лише суб'єктивні ознаки, з іншого боку, саме СФУ
найбільш чутливі до ураження на тлі ішемії. В усіх
хворих виконані повторні сануючі оперативні втру
чання у середньому через (8,2 ± 2,3) доби після пер
винного втручання. Майже в усіх хворих спроби ауто
пластичного закриття над залишеними СФУ в зоні
ран на тлі ТП виявилися невдалими. В той же час на
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прикладі використання в останні 3 роки випереджаю
чого видалення СФУ під час ампутації та екзартику
ляції кінцівки (у 67 хворих) у співставленні з попе
редніми даними (у 56) нам вдалося зменшити часто
ту поширення запального процесу з 8,9 до 2,5% (Р <
0,05) за відсутності інших принципів комплексного
лікування. Отже в умовах ТП в оперативному ліку
ванні ГНУ доцільно використовувати випереджаюче
видалення СФУ, що містяться в зоні ураження.

РЕМОДЕЛЮВАННЯ ШКІРИ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ —
ДЕТЕРМІНАНТА ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
Е. Ф. Барінов, О. Г. Ніколенко, І. П. Кліщенко, Н. О. Образцова
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Цукровий діабет (ЦД) впливає на перебіг раново
го процесу в шкірі та слизовій оболонці, що пов’язу
ють з порушенням бар'єрної та імунної функцій шкі
ри. Актуальним є визначення фонових змін в шкірі за
умов існування ЦД, що зумовлює порушення репа
рації. Метою роботи є аналіз динаміки міжтканинних
відносин в шкірі при моделюванні ЦД І типу.
Досліджували біоптати шкіри стегна 18 безпорідних
щурів через 6 — 8 міс після моделювання алоксаново
го діабету. Вимірювали товщину епідермісу та його
шарів, діаметр судин поверхневого і глибокого спле
тень дерми, питомий об'єм (ПО) компонентів тканин,
аналізували склад клітин різних її регіонів, типові
міжклітинні кооперації. За даними морфологічного
дослідження відзначено варіабельність будови шкіри,
що може відображувати індивідуальні особливості її
реакції на патогенетичні чинники ЦД. До типових
морфологічних ознак віднесені стоншення епі
дермісу, регрес волосяних фолікулів, редукція саль
них залоз, стоншення гіподерми. Більш варіабельним
показником була мітотична активність базальних ке
ратиноцитів. У 7 (38,89%) тварин цей показник до
стовірно не відрізнявся від такого у контролі або був
меншим за нього на (23,7 ± 3,2)%. В 11 (61,11%) тва
рин кількість мітозів збільшилася на (18,9 ± 3,6)% че
рез збільшення асиметричних поділів переважно на
гребінцях і була асоційована з появою інтраепіте
ліальних лейкоцитів. Не менш важливим було пору
шення диференціювання кератиноцитів, що визнача
ли за відсутністю зернистого та/або рогового шарів.

Будова дерми залежала від стану судинного русла.
Найчастішою ознакою був спазм артеріальних судин
поверхневого і глибокого судинних сплетень. Цей
феномен спостерігали на тлі деструкції ендотелію,
він супроводжувався помірно вираженою інфільтра
цією адвентиції. При цьому типовими елементами
інфільтратів в сосочковому шарі були кооперації тка
нинних базофілів з нейтрофільними, еозинофільни
ми гранулоцитами та лімфоцитами. Судини глибоко
го сплетення часто були оточені лімфо—гістіоцитар
ними муфтами, що свідчило про наявність ангіопатії.
У таких тварин вени були розширені, сітчастий шар
набряклий, в ньому відзначали групи нейтрофільних
і еозинофільних гранулоцитів, фрагментацію колаге
нових волокон, їх розходження внаслідок трансуда
ції.
Таким чином, тривала дія патогенетичних чинни
ків ЦД зумовлює зміни міжтканинних відносин в
шкірі. Одним з провідних чинників ремоделювання
шкіри є формування дисфункції ендотелію та ангіо
патії, більш виражених у глибокому судинному спле
тенні. Порушення кінетики кератиноцитів спричиняє
зниження бар'єрних властивостей епідермісу, а на
бряк і фрагментація колагенових волокон обмежують
резистентність дерми до механічного пошкодження.
Стоншення гіподерми і регрес волосяних фолікулів
можуть обмежувати репаративний потенціал епідер
місу і дерми. Хронічний запальний процес в дермі є
основою передкондиціювання лейкоцитів та зміни
імунної реактивності шкіри.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОРУШЕННЯ ЗАГОЄННЯ РАН ШКІРИ
ТА ВИРАЗОК ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ЗА УМОВИ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ
Е. Ф. Барінов, О. М. Сулаєва, Л. М. Ігнатьєва
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Метою роботи був пошук загальних закономірно
стей, морфологічних та патохімічних детермінант
порушення перебігу процесу загоєння в шкірі та сли
зовій оболонці (СО) за умов існування цукрового діа
бету (ЦД). Проведене морфометричне та імуноци
тохімічне дослідження біоптатів шкіри у 18 хворих з
синдромом діабетичної стопи та крайової зони вира
зок гастродуоденальної зони (ГДЗ) у 26 пацієнтів з
гострою виразковою кровотечею на тлі ЦД. З крові
хворих методом градієнтного центрифугування от
римували тромбоцити і лейкоцити. В суспензії тром
боцитів оцінювали сенситивність рецепторів до кате
холамінів і ангіотензину II, методом інгібіторного
аналізу визначали параметри тирозинового фосфо
рилювання, стан сигнальної системи eNOS—протеїн
кіназа G, активність протеїнкіназ А і С (ПкА і ПкС),
фосфодіестераз (ФДЕ). Активність лейкоцитів (нейт
рофільних гранулоцитів та моноцитів) оцінювали за
інтенсивністю спонтанного та індукованого НСТ—те
сту.
При аналізі рецепторної ланки регуляції функціо
нальної активності клітин—мішеней виявлене стійке
підвищення сенситивності α—адренорецепторів та/
або АТ1 рецепторів до ангіотензину ІІ. До загальних
патохімічних детермінант дизрегуляції запально—ре
паративного процесу відносили обмеження тирози
нового фосфорилювання, стійке пригнічення
внутрішньоклітинної сигнальної системи eNOS—про
теїнкіназа G та ПкА, підвищення активності ФДЕ і
ПкС. Нейтрофільні гранулоцити та моноцити крові у

хворих на ЦД характеризувалися підвищенням спон
танної та обмеженням стимульованої НСТ—реакції,
що може бути наслідком порушення профілю цито
кінів і зумовлювати підвищення рекрутування лейко
цитів у зону пошкодження при зниженні їх мікро
біцидної та регуляторної активності. Типовим було
виникнення гострої інфільтрації нейтрофільними
гранулоцитами на тлі попереднього хронічного за
пального процесу й ангіопатії, та переважання
незрілих (паличкоядерних) форм нейтрофільних
гранулоцитів. Це супроводжувалося вираженою дег
рануляцією тканинних базофілів, збільшенням кіль
кості еозинофільних гранулоцитів і плазмоцитів. По
довження фази грануляцій пов'язане з підтриманням
запалення в глибоких шарах шкіри та СО, гіперстиму
ляцією ангіогенезу на тлі порушення просторової ор
ганізації мікроциркуляторного русла, хімічного скла
ду міжклітинної речовини. Як в епідермісі, так і в по
кривному епітелії ГДЗ відзначене не тільки збільшен
ня інтенсивності проліферації, а й гіперстимуляція
апоптозу клітин. Типовим було порушення диферен
ціювання і кінетики епітеліоцитів, що може справля
ти несприятливий вплив на бар'єрні властивості
шкіри і СО. Отже, деструктивний процес в шкірі та СО
ГДЗ відбувається на тлі глибоких змін нейроімуногу
моральної регуляції. Пошук діагностичних критеріїв
ураження та прогнозування репарації різних органів
за умов існування ЦД можливий шляхом аналізу орга
носпецифічних систем підтримання гістогематично
го бар'єру.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ВІД МЕТАБОЛІЗМУ
L—АРГІНІНУ ЗА НАЯВНОСТІ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
М. Е. Барінова, В. М. Єльский, О. М. Сулаєва
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Зміна балансу між альтернативними шляхами ме
таболізму L—аргініну за умови існування цукрового
діабету може впливати на перебіг ранового процесу,
проте, конкретних даних щодо цього питання в літе
ратурі недостатньо. Метою дослідження був аналіз за
кономірностей зв'язку між параметрами метаболізму
L—аргініну та варіантами перебігу ранового процесу

у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи (СДС). З
крові 37 пацієнтів з СДС методом градієнтного цент
рифугування виділяли тромбоцити й моноцити після
госпіталізації та у різні строки від початку лікування.
У тесті з індукованою АДФ агрегацією тромбоцитів
оцінювали реальну активність і резервну потужність
eNOS. У моноцитах активність iNOS і аргіназ аналізу
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вали за інтенсивністю продукції нітритів при дода
ванні селективних інгібіторів ферментів. Паралельно
проводили морфологічне дослідження крайової зони
ран з візуалізацією макрофагів, міофібробластів та
ендотеліоцитів з використанням моноклональних
антитіл до CD68, α—SMA і CD31.
За тяжкістю перебігу ранового процесу хворі з
СДС розподілені на дві групи. До 1—ї групи увійшли
15 хворих, у яких відзначено позитивну динаміку ра
нового процесу (епітелізацію ранової поверхні спос
терігали до 24 — 36 діб після госпіталізації). У 2—гу
групу увійшли 22 пацієнта, у яких встановлено резис
тентність до проведеної терапії. У хворих 1—ї та 2—ї
груп перебіг гнійно—некротичного ураження нижніх
кінцівок відбувався на тлі стійкого пригнічення eNOS.
Базальна активність iNOS моноцитів широко
варіювала, проте, реакція на ліпополісахариди була
значно знижена. В 1—й групі після госпіталізації спо
стерігали значне підвищення базальної активності
iNOS моноцитів (на 93,79%, Р < 0,01) при інгібуванні
аргінази 1 (42,15%, Р < 0,01). Зниження активності
iNOS і стимуляцію аргінази 1 виявляли лише через 14
— 18 діб від початку терапії. Морфологічною ознакою
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цих змін було зменшення щільності макрофагів,
збільшення кількості міофібробластів і ендотеліоци
тів за збереження дифузно розташованих нейтро
фільних гранулоцитів та вираженої лімфоцитарної
інфільтрації периваскулярних зон у глибоких шарах
дерми. У хворих 2—ї групи після госпіталізації ак
тивність iNOS і аргінази 1 була значно нижчою, ніж у
контролі — відповідно в 2,2 разу (Р < 0,001) і на 35,15%
(Р < 0,01). Це супроводжувалося порушенням рекруту
вання макрофагів у зоні рани, набряком і масованою
дифузною інфільтрацією нейтрофільними грануло
цитами, деструкцією дерми й гіподерми, зменшен
ням кількості міофібробластів, інгібуванням проліфе
рації кератиноцитів.
Таким чином, порушення метаболізму L—аргініну
у хворих з СДС визначає появу патологічних синд
ромів, зокрема, дисфункцію ендотелію, дизрегенера
цію тканин шкіри внаслідок зміни міжклітинних коо
перацій; порушення імунної реактивності організму,
що проявляється зміною базальної активності iNOS,
виникненням феномену резистентності до бактері
альних ліпополісахаридів.

АНАЭРОБНАЯ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПОЛОСТИ ТАЗА
И ЕГО ОРГАНОВ
Н. П. Безлюда , А. В. Сотников, С. В. Горелов
Главный военно—медицинский клинический центр МО Украины, г. Киев

В последние годы среди возбудителей хирургиче
ских инфекций значительно увеличился удельный
вес неклостридиальных анаэробов. Обобщен опыт
диагностики и лечения 50 больных, у которых выяв
лена анаэробная неклостридиальная инфекция поло
сти таза и его органов.
Пациентов среднего и старшего возраста было
70%, у 77% из них диагностированы сопутствующие
заболевания, значительно отягощавшие течение ос
новного заболевания. Чаще местный процесс рас
пространялся более чем на 3 атомические области.
Входными воротами инфекции были гнойничковое
поражение кожи, заболевания промежности, хрони
ческие инфекции. Своевременная диагностика и гос
питализация больных с анаэробной флегмоной явля
ется актуальной проблемой.
Диагностика базировалась на анализе течения
анаэробной флегмоны, имеющего определенные
особенности: 1) отсутствие типичных местных про
явлений воспаления; 2) значительный отек тканей; 3)
выраженный местный болевой синдром; 4) гипертер
мия; 5) интоксикация; 6) существенные воспалитель

ные изменения крови. Особенности ран: 1) зловон
ные выделения; 2) большое количество очагов некро
за; 3) серозно—геморрагическое пропитывание тка
ней; 4) септический тромбофлебит.
Основной метод лечения анаэробной флегмоны
— хирургическая обработка: 1) широкое рассечение с
полным удалением пораженных тканей при береж
ном манипулировании на коже; 2) разворачивание
лоскутов и укладывание их на марлевый валик по бо
кам раны, подшивание к неизмененной коже; 3) про
граммированные ревизии в первые 3 — 5 сут под нар
козом, повторная некрэктомия с зашиванием и дре
нированием ран; 4) постоянное промывное, затем
фракционное дренирование с последующей актив
ной аспирацией после операции. В качестве консер
вативного компонента в зависимости от тяжести ана
эробной инфекции применяли комплексные схемы
антибактериальной, дезинтоксикационной, иммуно
корригирующей терапии, поддержание деятельности
органов и систем.
Более 98% пациентов выздоровели, один больной
умер.
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Выводы
1. Анаэробная неклостридиальная флегмона воз
никает как следствие эндогенной/экзогенной инфек
ции сенсибилизированного организма, что обуслов
лено общим или местным преморбидным фоном.
2. Комбинированное лечение анаэробной флег
моны должно включать активную хирургическую так

тику на фоне интенсивной антибактериальной со
путствующей терапии.
3. Применение описанного диагностического и
лечебного комплекса способствовало выздоровле
нию больных.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИКИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ГРЫЖЕВЫХ ДЕФЕКТОВ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Л. С. Белянский, И. М. Тодуров, А. А. Пустовит, С. В. Косюхно
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

Характерной особенностью обширных грыжевых
дефектов является поражение всех элементов брюш
ной стенки. Прогрессирующее истончение кожи, ат
рофия подкожной основы, уменьшение просвета пи
тающих сосудов обусловливают возникновение тро
фических нарушений, инфицирование, грибковое
поражение. Растянутый грыжевой мешок, в котором
чаще всего содержатся лигатурные гранулемы, плохо
кровоснабжается и не может быть использован в ка
честве пластического материала, защищающего син
тетический протез от прямого инфицирования. Осо
бую проблему составляют больные с рецидивными
грыжами, у которых осуществлена пластика брюш
ной стенки с использованием протеза, при его инфи
цировании. Пластика любых инфицированных де
фектов сопряжена с реинфекцией и тяжелыми ос
ложнениями.
Цель работы — улучшение результатов лечения
больных с инфицированной первичной и рецидив
ной грыжей живота, с помощью индивидуальной
предоперационной подготовки, этапного лечения,
выбора методов пластики и протезных материалов.
Проанализированы результаты лечения 342 боль
ных с обширными дефектами брюшной стенки в от
делении хирургии пищевода, желудка и кишечника с
1999 по 2008 г. Мужчин было 219, женщин — 123, воз
раст больных от 16 до 79 лет, в среднем 53 года. У 37
больных грыжевой дефект был осложнен инфициро
ванием, у 19 — отмечен инфекционный дерматит пе
редней брюшной стенки в зоне дефекта (трофичес
кие нарушения кожи в виде бактериального дермати
та — у 8, грибкового — у 6, смешанной инфекции — у
5). У 6 больных выявлены трофические изъязвления
растянутой кожи грыжевого дефекта, у 10 — образо
вался "протезный свищ", у 3 — кишечный свищ вслед
ствие контакта синтетического протеза с кишкой. У
больных с инфекционным дерматитом санацию ко
жи прекращали за 7 сут до оперативного вмешатель

ства, которое выполняли в один этап. У 4 больных с
трофическими изъязвлениями операцию выполняли
после стабилизации микробного пейзажа на фоне
незажившего изъязвления, у 2 — операцию выполня
ли в 2 этапа: у одной больной — после устранения
подкожной колостомы, у одной — после экстирпации
матки с придатками (по поводу хронического гной
ного эндометрита). У всех 10 больных с "протезными
свищами" протез удален. При этом у 4 — операция за
вершена в один этап, без использования протезной
пластики: у 2 — с использованием техники Т. Fabian, у
2 — метода O. Ramirez. У 6 больных операцию выпол
няли в 2 этапа: первым этапом удаляли инфициро
ванный протез, вторым — производили комбиниро
ванную пластику с внутрибрюшным расположением
двухкомпонентного протеза "Proceed" и субмускуляр
ным расположением сетки из полипропилена. Из 3
больных с кишечным свищом первым этапом удаля
ли протез с резекцией кишки, несущей свищ (у 2 —
тонкой, у 1 — толстой).
После операции все пациенты живы. Нагноение
операционной раны отмечено у 8 больных: у 1 — по
сле реконструктивной пластики по методу O. Ramirez,
у 1 — после component separation technique по мето
ду Т. Fabian, у 3 — после резекции кишки, у 3 — удале
ния инфицированного протеза. У 4 больных в первые
сутки после эксплантации протеза возникло кровоте
чение из мышц передней брюшной стенки, что по
требовало у 2 из них выполнения неотложного вме
шательства. Продолжительность лечения больного в
стационаре после операции составила в среднем
(23,4 ± 3,2) дня.
Таким образом, индивидуальный подход к лече
нию инфицированных грыжевых дефектов брюш
ной стенки позволяет избежать или уменьшить веро
ятность повторного инфицирования, а в ряде ситуа
ций — завершить оперативное вмешательство пер
вичной реконструкцией дефекта.
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ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В. В. Бігуняк, В. В. Дем'яненко, К. С. Волков
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,
Інститут біомедичних технологій, м. Тернопіль

Рана як інтегральний прояв конфлікту цілісного
організму з довкіллям (його пошкоджувальними чин
никами) є важливою проблемою патології. Проблема
ранового процесу набуватиме гостроти у міру по
глиблення наукових уявлень не тільки з основних пи
тань медичної науки, а й фундаментальних наук, зок
рема, таких яз фізика, хімія, кібернетика, біоніка то
що. Останні досягнення точних наук, зокрема, у сфері
фізики рідких і фотонних кристалів, хімії високомо
лекулярних сполук, успіхи в галузі нанотехнологій,
наслідком яких стало впровадження в медичну прак
тику високоточних лабораторно—діагностичних тех
нологій і фізіотерапевтичної апаратури на принци
пово новій основі, запорука подальших змін у терапії
рани як такої.
З розробкою в минулому сторіччі теоретичних за
сад фізіології функціональних систем постало питан
ня щодо необхідності перегляду методологічної осно
ви терапії всіх патологічних процесів, зокрема, рано
вого процесу. З позицій системного підходу назріла
необхідність перегляду стратегії керування процесом
регенерації тканин, а отже й терапії рани. Так, з роз
ширенням уявлень про структуру і функцію біологіч
них мембран, макромолекули яких мають властивості
рідких кристалів, у медичну науку і практику почали
впроваджувати біоінформаційні технології, конкрет
ним уособленням яких стали пов'язані з біорезонан
сними явищами методи діагностики ранового проце
су й лікування хворих. Основним завданням кіберне
тиків має стати створення діючої математичної мо
делі функціональних систем організму на підставі
складного алгоритму, принципове наукове підґрунтя
якого закладене академіком П. К. Анохіним.
Позитивні результати застосування лікувальних
технологій на основі біогальванічних явищ, зокрема,
у лікуванні хворих з опіковими ранами стали по
штовхом до формування принципово нового пер
спективного наукового напрямку, методичною осно
вою якого стало поєднання фізичних чинників, перш
за все, польової природи, з спрямованою дією
полімерних і біополімерних матеріалів (патент Ук
раїни 79561, 2007). Як приклад слід навести результа
ти використання з профілактичною і лікувальною ме
тою силіконових пластин з вмонтованими мікрогаба
ритними джерелами постійного магнітного поля (па
тент України 16974, 2006). Наведений методичний
підхід забезпечив ефективну корекцію перебігу рано
вого процесу, ускладненого формуванням пато

логічних рубців. З нових теоретичних позицій роз
глядається набутий позитивний досвід діагностики,
профілактики й терапії рубцевих ускладнень раново
го процесу. Так, у міру впровадження високоінформа
тивного методу поляризованої флуоресценції, допов
неного можливістю проведення спектрального аналі
зу, стало можливим визначити характер регенератив
них процесів у рубцевозміненій тканині, а отже, фор
мулювати прогностичний висновок та коригувати те
рапевтичні заходи.
Як позитивний крок слід відзначити розроблення
технології превентивного визначення індивідуальної
чутливості (непереносності) організму людини до
полімерного імплантату, виготовленого з силіконово
го матеріалу (патент України 42767, 2009). Ведеться
планомірний пошук шляхів спрямованої тривалої ко
рекції підвищеної чутливості організму до вживлено
го полімерного (силіконового) імплантату (патент
України 42808, 2009).
Серед високотехнологічних методів терапії рано
вого процесу провідне місце належить технології ви
готовлення й використання кріоліофілізованих тка
нин і біоорганічних препаратів (патент України
55636 А, 2003). Наприклад, значний вміст у шкірі ко
лагену, який становить 70% структурних білків (рети
кулін, еластин, кератин), а також інших біологічно ак
тивних речовин, зокрема, поліпептидного епідер
мального фактору росту, зумовив значне поширення
імплантаційних препаратів, виготовлених з шкіри
свині (патент України 65673 А, 2004). Лікувальна
ефективність технології імплантації консервованої
ксеношкіри при рановому процесі пов'язана з знач
ним вмістом у ній кислих мукополісахаридів: гіалуро
нової та хондроїтинсірчаної кислот та гепарину. Ви
сокий окисно—відновний потенціал шкіри забезпе
чують сірковмісні амінокислоти, зокрема, цистеїн і
метіонін, а також окиснювальні ферменти (перокси
даза, цитохромоксидаза), біохімічна і фізико—хіміч
на мобілізація яких здійснюється за участю існуючих
у шкірі мікроелементів, зокрема, міді, цинку, миш'яку,
кобальту та ін.
Аналіз досвіду використання ксеноімплантаційної
технології ініціював інтерес до поглибленого вивчен
ня технології консервування ксеношкіри під час ви
готовлення створених на її основі похідних продуктів
та розробки принципово нових способів їх застосу
вання для спрямованої корекції системних порушень
в організмі людини, зокрема, при рановому процесі.
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Серед основних тенденцій наукових досліджень є
пошук оптимальних шляхів підвищення біологічної
активності подрібненого субстрату ксеногенної шкі
ри з метою створення і впровадження в практику
принципово нових медичних технологій профілак
тичного й лікувального призначення, зокрема, для те
рапії ран будь—якого походження з одночасним ко
ригуванням певних системних порушень в організмі
(патент України 65180 А, 2004, 65152 А, 2004). Зазна
чений підхід розглядається як ефективний шлях оп

тимізації чинників саногенетичного впливу на сис
темному рівні цілісного організму. Це підтверджують
отримані попередні дані про здатність компонентів
консервованої ксеногенної шкіри справляти мембра
нопротекторний вплив на клітини в реакціях імунно
го конфлікту in vitro тa in vivo (патент України 7241,
2005), що стало основою реалізації ідеї застосування
компонентів подрібненого субстрату шкіри свині для
корекції імунозалежних системних порушень в ор
ганізмі.

ЗАСТОСУВАННЯ ОКСИДУ АЗОТУ ТА АПЛІКАЦІЙНИХ СОРБЕНТІВ
В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
ВЕНОЗНОГО ҐЕНЕЗУ
О. О. Біляєва, В. В. Нешта, В. В. Біляєв, М. О. Нешта
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Відділкова клінічна лікарня ст. Запоріжжя 2 Придніпровської залізниці,
Міська клінічна лікарня № 3, м. Запоріжжя

Хронічну венозну недостатність (ХВН) нижніх
кінцівок діагностують у 35 — 60% працездатного насе
лення економічно розвинутих країн, у 60 — 80% спо
стережень саме ХВН є причиною утворення трофіч
них виразок (ТВ). Лікування ТВ нижніх кінцівок ве
нозного ґенезу є однією з найважливіших медико—
соціальних проблем. Відкриття ролі оксиду азоту
(NO) та його участі в процесах кровообігу стало по
штовхом до дослідження ролі NO в діяльності цент
ральної та вегетативної нервової системи, процесах
обміну, регенерації та активації імунітету, що є одним
з значних досягнень кінця ХХ століття.
Внаслідок інактивуючої дії кислого середовища ТВ
місцеве застосування більшості антисептичних та ан
тибактеріальних препаратів недоцільне. Тому акту
альним є застосування препаратів нового покоління,
створених на основі сучасних нанотехнологій, зокре
ма, нових аплікаційних сорбентів.
Мета роботи: оцінити ефективність поєднаного
місцевого застосування NO та аплікаційних сорбен
тів в комплексі лікування ТВ венозного ґенезу.
Проаналізовані результати консервативного
місцевого лікування 37 хворих з ТВ венозного ґенезу.
Дослідження проводили у пацієнтів, які з різних при
чин відмовились від виконання коригуючого опера
тивного втручання на венозній системі нижніх
кінцівок. Вік хворих у середньому (63,4 ± 5,7) року. У
більшості хворих тривалість існування ХВН, яка ус
кладнилась утворенням ТВ нижніх кінцівок, переви
щувала 3 роки. У 16 (43,2%) хворих відзначені чис
ленні ТВ. Супутні захворювання діагностовані у 31
(83,8%) пацієнта, в тому числі цукровий діабет обох

типів, серцево—судинна недостатність, облітеруючий
атеросклероз нижніх кінцівок тощо.
Пацієнти розподілені на дві групи. До основної
групи (ОГ) ввійшли 19 хворих, для лікування ран у
яких, крім загальноприйнятих схем (флеботоніки,
дезагреганти, спазмолітики, антибіотики — за не
обхідності, еластична компресія нижніх кінцівок),
виразкову поверхню обробляли струменем NO та
здійснювали аплікацію сорбентного препарату "Сер
тасил". До групи порівняння (ГП) включені 18 хворих,
лікування ран у яких проводили за загальноприйня
тими схемами. Обидві групи репрезентативні за ві
ком, статтю пацієнтів, наявністю супутніх захворю
вань, глибиною ураження тканин.
В ГП застосовували стандартні засоби місцевого
лікування відповідно до фаз ранового процесу. В ОГ
ранову поверхню обробляли струменем NO з подаль
шою аплікацією сорбентного препарату "Сертасил",
що складається з сорбційної основи силіксу та фер
менту бактеріального походження серратіопептидази
(патент України 28103). Виразкові дефекти обробля
ли струменем NO за допомогою апарата "Плазон",
відстань від рани до тубуса 20 — 25 см, експозиція у
середньому 5 хв, в деструктивному режимі, до утво
рення "лакової кірочки". Далі на ранову поверхню на
носили препарат "Сертасил" шаром товщиною 1 — 2
мм у вигляді аплікації під асептичною пов'язкою.
Процедуру проводили один раз на добу.
Перебіг ранового процесу контролювали відпо
відно до даних клінічних досліджень з використан
ням бактеріологічних, цитологічних, планіметрич
них, статистичних методів.
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Відзначено високу ефективність поєднаного вико
ристання струменю NO, генерованого за допомогою
апарата "Плазон", та аплікаційного сорбенту "Серта
сил".
За даними бактеріологічного дослідження у вираз
кових дефектах найчастіше виявляли мікробні асоці
ації, рівень обсіменіння 107 — 109 мікробних тіл в 1 г
тканин. S. aureus виділений у 17 (46%) спостережен
нях, S. epidermidis — у 9 (24%), P. aeruginosa — у 3 (8%),
P. vulgaris — у 3 (8%), у 5 (14%) — мікрофлора відсутня.
В ОГ пригнічення росту мікроорганізмів в рані
нижче критичного рівня відзначали через (3,1 ± 1,02)
доби, очищення від фібринозно—некротичних мас —
через (4,3 ± 1,1) доби; в ГП — відповідно (9 ± 1,7) та
(16 ± 2,5) доби (Р < 0,05).
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В ГП спостерігали затяжний період виповнення
грануляційною тканиною виразкового дефекту, упо
вільнення крайової епітелізації, ре— та суперінфіку
вання, збільшення тривалості лікування, пацієнтів ви
писували для амбулаторного лікування з неепітелізо
ваними виразками.
Отже, обробляння ранових поверхонь струменем
NO з подальшим місцевим використанням аплікацій
ного сорбенту "Сертасил" в комплексі лікування паці
єнтів з ТВ нижніх кінцівок венозного ґенезу є ефек
тивним. Застосування цього методу дозволяє приско
рити очищення виразкових дефектів, появу активних
грануляцій та епітелізацію виразки.

КОМПЛЕКСНА ПРОФІЛАКТИКА НАГНОЄННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ
У ХВОРИХ ЗА НАЯВНОСТІ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШЕЧНИКУ
О. О. Біляєва, А. П. Радзіховський, С. М. Нечипорук
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Незважаючи на вдосконалення оперативних ме
тодів і наявність великого арсеналу профілактичних
засобів, частота виникнення післяопераційних ус
кладнень у невідкладній абдомінальній хірургії до
сить висока — від 5 до 30%, за даними різних авторів,
що є однією з складних проблем сучасної медицини.
Виникнення різноманітних гнійно—запальних про
цесів під час перебігу післяопераційного періоду
значно обтяжує прогноз як для життя, так і збережен
ня працездатності хворих. За цих обставин створю
ються сприятливі умови для агресії раннього післяо
пераційного періоду з тяжкою токсемією, прогресу
ванням катаболізму, декомпенсацією функції багать
ох органів і систем, клінічною ознакою яких є
поліорганна недостатність, що часто є причиною
смерті. Все це сприяє збільшенню тривалості й вар
тості лікування і також може бути причиною відстро
ченої післяопераційної летальності.
Факторами ризику, що впливають на частоту ус
кладнень загоєння операційної рани, є вік хворого,
порушення харчування та імунного стану, наявність
супутніх захворювань; кількість, вірулентність і ток
сичність збудників, стан зовнішнього середовища, а
також вид, тривалість і травматичність оперативного
втручання.
Серед способів профілактики заслуговує на увагу
використання антибіотиків не тільки до і після опе
рації, а й місцево (зрошення операційної рани розчи
нами антибіотиків), а також застосування антимік

робних сорбентів нового покоління, що значно змен
шує частоту виникнення післяопераційної інфекції.
В центрі надання невідкладної допомоги хворим з
гострою непрохідністю кишечнику при Київській
міській клінічній лікарні № 6 оперовані 344 хворих з
приводу гострої непрохідності кишечнику обтурацій
ного ґенезу. Операція завершена виведенням колос
томи у 326 (94,8%) хворих віком у середньому (64 ±
6,3) року. Чоловіків було 147 (45,1%), жінок — 179
(54,9%). Пацієнти госпіталізовані пізніше ніж через
24 год від початку захворювання. Нагноєння рани ви
никло у хворих за умови ускладнення гострої не
прохідності кишечнику перитонітом.
Особливу увагу приділяли комплексним профілак
тичним методам. Під час лікування хворих проводи
ли антибіотикопрофілактику, в операційному періоді
використовували антимікробний аплікаційний сор
бент нового покоління.
Під впливом лікування хворих з гострою не
прохідністю кишечнику частота нагноєння операцій
ної рани зменшилася з 26,55 до 12,4%. Також скороти
лися строки загоєння ран, зменшилася тривалість
лікування хворих у стаціонарі (на 0,8 — 6,8 доби).
Комплексне застосування профілактичних за
ходів дозволило значно зменшити частоту інфекцій
них ускладнень загоєння операційної рани, знизити
економічні витрати на лікування, збільшити обіг
ліжкового фонду.
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ВНУТРІШНЬОТКАНИННИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА БЕШИХУ
О. О. Біляєва, А. П. Радзіховський, О. В. Перепадя
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, м. Київ

Мета роботи — визначити ефективність внутріш
ньотканинного електрофорезу (ВТЕ) після введення
антибактеріального препарату у хворих на бешихове
запалення.
У дослідження включені 111 хворих на бешиху,
яких лікували у Київській міській клінічній лікарні №
6 та Центральному клінічному госпіталі ДПСУ у пері
од з 2006 по 2009 р. З них 57 (51%) хворих включені
до основної групи (ОГ), 54 (49%) — до контрольної
(КГ). Крім стандартного медикаментозного лікуван
ня, хворим ОГ проводили ВТЕ через 15 — 90 хв після
введення антибактеріального препарату, експозиція
40 — 60 хв щоденно протягом 5 — 7 діб. Проведення
електрофорезу через 15 — 90 хв обране, виходячи з
того, що максимальну концентрацію в крові антибак
теріального препарату відзначають через 15 — 20 хв
після внутрішньовенного введення препарату, через
30 — 40 хв — внутрішньом'язового, через 60 — 90 хв —
введення всередину; експозиція 40 — 60 хв щоденно
протягом 5 — 7 діб обрана на підставі даних клініч
них досліджень. ВТЕ проводили з використанням
апарата "Поток — 1", щільність струму 0,04 мА/см2,
електроди з прокладками накладали на протилежні
краї зони запалення. Хворим КГ проводили тільки ме
дикаментозну терапію. Еритематозна форма захво
рювання відзначена у 21 (36,9%) хворого ОГ та 22
(40,7%) — КГ; еритематозно—бульозна — у 19 (33,3%)
та 17 (31,5%); бульозно—некротична — у 17 (29,8%) та
15 (27,8%). За віком та статтю групи співставні. Ефек
тивність ВТЕ оцінювали за динамікою клінічних про
явів, лабораторних показників та тривалістю лікуван
ня хворих у стаціонарі.
В ОГ пацієнти відзначали зменшення інтенсивно
сті болю у середньому через (1,1 ± 0,2) доби, у КГ — че
рез (2,6 ± 0,2) доби від початку лікування (Р < 0,05).
При порівнянні результатів лікування хворих обох

груп більш швидкий регрес місцевих проявів бешихи
спостерігали після ВТЕ. Епітелізація бульозних еле
ментів за еритематозно—бульозної форми захворю
вання в ОГ відбувалася у середньому протягом (7,3 ±
0,2) доби, у КГ — (9,1 ± 0,3) доби (Р < 0,05). Гіперемія з
чіткими контурами вогнища запалення у хворих ОГ
зникала у середньому через (5,1 ± 0,4) доби, у КГ — че
рез (6,2 ± 0,3) доби (Р < 0,05).
У хворих ОГ кількість лейкоцитів зменшилася на
4,8 × 109 в 1 л, у КГ — на 3,3 × 109 в 1 л. Кількість нейт
рофільних гранулоцитів та ШОЕ зменшилися майже
однаково. Кількість лімфоцитів збільшилась в ОГ на
10%, в КГ — на 5%.
Вираженість інтоксикації зменшилася в ОГ — че
рез (4,1 ± 1,7) доби, в КГ — через (5,9 ± 1,5) доби (Р >
0,05).
Динаміка гемодинамічних показників інтокси
кації на 5—ту добу була такою: лейкоцитарний індекс
інтоксикації в ОГ до лікування становив 5,13 ± 0,62,
після лікування — 1,14 ± 0,31 (Р < 0,05); в КГ відповідно
— 5,22 ± 0,57 та 4,98 ± 0,23 (Р > 0,05); вміст пептидів се
редньої молекулярної маси в ОГ до лікування — (3,31
± 0,13) ум. од.; після лікування — (0,95 ± 0,12) ум. од. (Р
< 0,05); в КГ — відповідно (3,62 ± 0,31) та (2,93 ± 0,18)
ум. од. (Р > 0,05).
Тривалість лікування хворих у стаціонарі в ОГ ста
новила у середньому (6,3 ± 0,44) дня, у КГ — (10,3 ±
0,3) дня. Одужали в ОГ 85%, в КГ — 70% пацієнтів, по
кращання стану відзначене відповідно у 15 та 30%
спостережень.
Отже, ВТЕ при бешиховому запаленні є ефектив
ним, відзначені більш швидкий регрес клінічних про
явів захворювання, позитивна динаміка гематологіч
них показників, менша тривалість лікування хворих у
стаціонарі у середньому на 4 доби у порівнянні з та
кою в КГ.
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КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТТРОМБОФЛЕБІТИЧНИХ
ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
І. В. Біцька
Івано6Франківський національний медичний університет

Трофічні виразки виявляють у 19,8 — 43,3% хворих
при хронічній венозній недостатності. В утворенні
трофічного ураження провідну роль відіграє недо
статність клапанного апарату глибоких і пронизних
вен. Рефлюкс крові з глибоких вен в підшкірну веноз
ну систему спричиняє застій крові, підвищення тиску
у венозних капілярах, відкриття артеріо—венозних
шунтів, юкстакапілярний кровоток, ішемію і склероз
тканин. Накопичення в інтерстиціальній тканині ве
ликої кількості рідини зумовлює перевантаження
лімфатичної системи, здатної лише частково компен
сувати, проте, не повністю замінити основну функ
цію венозних капілярів — реабсорбцію води.
Метою роботи було вивчення ефективності анти
гомотоксичних препаратів лімфоміозоту Н, трауме
лю С в комплексі хірургічного лікування хворих за
наявності посттромбофлебітичних виразок нижніх
кінцівок.
Проведене клінічне, лабораторне, інструменталь
не обстеження та комплексне хірургічне лікування 35
хворих (26 жінок і 9 чоловіків) з посттромбоф
лебітичними виразками віком від 47 до 72 років. Три
валість захворювання від 3 до 24 років з моменту ви
никнення гострого тромбозу глибоких вен нижніх
кінцівок. Після госпіталізації хворим проведене дуп
лексне дослідження нижніх кінцівок або флебо
графію. До контрольної групи включені 18 хворих з
посттромбофлебітичними виразками відповідного
віку і статі, яким проводили стандартну терапію.
Оперативному лікуванню передувала передопе
раційна підготовка, яка включала: усунення набряку
кінцівки, покращання венозного кровотоку і лімфо
відтоку, десенсибілізуючу терапію. Особливу увагу
приділяли підготовці посттромбофлебітичної вираз
ки, метою якої було усунення запальних змін в ділян

ці виразки, очищення її від некротизованих тканин,
гнійного нашарування та мазі, активізація процесів
грануляції для зменшення глибини виразки. Кожного
дня виразкову поверхню промивали мильним розчи
ном, що справляло місцевий десенсибілізуючий
ефект, при цьому видаляли некротизовані тканини.
В комплексі хірургічного лікування, а також під
час передопераційної підготовки використані анти
гомотоксичні препарати, що активізують дезинток
сикаційні процеси і відновлюють порушені ме
ханізми регуляції. Препарат лімфоміозот Н застосо
вували по 1,1 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу
№ 10. Лімфодренувальний і протиалергічний ефект
лімфоміозоту оснований на здатності видаляти ток
сини з міжклітинного простору за умови переважан
ня процесів акумуляції токсинів в матриксі і запуска
ти реакції антиген — антитіло, які сприяють сен
сибілізації організму. Препарат траумель С признача
ли в дозі 2,2 мл внутрішньом'язово 1 раз на добу № 10.
Препарат має протизапальну, імуномоделюючу, про
тинабрякову, гепариноподібну дію, сприяє утворен
ню антигенів, що зумовлює протизапальну перебудо
ву лімфоцитів.
Хворим з приводу ураження судин ілеофемораль
ного сегмента здійснено операцію надлобкового ау
товенозного шунтування з використанням великої
підшкірної вени ураженої та інтактної кінцівок або
зовнішніх соромітних вен. Іноді накладали два шун
ти, виконували операцію Лінтона або Фельдера. У 2
хворих при ураженні судин стегново—підколінного
сегмента внаслідок оклюзії стегнової вени виконано
операцію Хосні, хворим після тромбозу глибоких вен
гомілки — операції Фельдера або Лінтона. За наяв
ності гігантських виразок другим етапом здійснюва
ли аутодермопластику виразкового дефекту.

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ОСТЕОНЕКРОЗА ПРИ ЭЛЕКТРООЖОГАХ В ОБЛАСТИ
КРУПНЫХ СУСТАВОВ
В. В. Бойко, Ю. И. Исаев, В. К. Логачев, А. В. Кравцов, А. Е. Грязин, Г. И. Гербенко
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

Поражение суставов различной тяжести сопро
вождает до 12% глубоких ожогов этой зоны. В струк
туре термической травмы электроожоги составляют 2
— 3%, но именно они, вследствие глубокого пораже

ния тканей, характеризуются наиболее тяжелым и
длительным течением и являются частой причиной
инвалидности и даже смерти пострадавших, что под
тверждает актуальность проблемы. Электроожоги
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возникают вследствие превращения в тканях элект
рической энергии в тепловую с их коагуляцией и раз
рушением. Факторы, определяющие тяжесть и харак
тер электротравмы: вид, сила и напряжение тока, путь
его прохождения через организм, длительность его
действия и сопротивление биологических тканей.
Диагностические методы, в том числе рентгенологи
ческие, в ранние сроки после возникновения терми
ческой травмы не позволяют достоверно определить
степень поражения костей и суставов. Последующее
вторичное расширение зон некроза более выражено
в глубжележащих тканях, чем повреждение кожи.
Электроожоги с некрозом тканей, образующих суста
вы, часто сопровождаются местными и общими
гнойными осложнениями, что требует выполнения
различных видов оперативных вмешательств, вплоть
до ампутации конечности и экзартикуляции, что, на
ряду с образованием контрактуры, обусловливает ут
рату трудоспособности и инвалидизацию пациентов.
Это определяет сложность проблем комбустиологии.
Для электроожогов функционально важных областей
(суставы) комплекс лечебных мероприятий должен
предусматривать органосохраняющее направление,
прежде всего, путем использования адекватной хи
рургической тактики.

Под наблюдением находились 46 пострадавших с
электроожогами в области крупных суставов. Уже в
первые часы после госпитализации выполняли не
кротомию и некрофасциотомию в целях декомпрес
сии тканей и сохранения их жизнеспособности.
Наиболее оптимальными оказались результаты,
полученные при ранней (в первые сутки и даже часы)
госпитализации больных. После стабилизации со
стояния (1 — 3—и сутки ) на фоне инфузионной и ме
дикаментозной терапии, в условиях эндотрахеально
го наркоза иссекали мягкие ткани в зоне поражения
сустава и частично пораженных тканей в пределах
зоны обугливания. Раневой дефект закрывали с ис
пользованием несвободных кожных лоскутов (рота
ционных или на питающей ножке). У всех пациентов
отмечено приживление несвободного кожного лос
кута, устранение дефекта мягких тканей, достигнуты
хорошие функциональные и косметические резуль
таты, что обусловлено эффективностью реваскуляри
зации тканей, формирующих сустав.
Таким образом, раннее хирургическое лечение
электроожогов позволяет существенно сократить его
продолжительность и стоимость, уменьшить частоту
гнойных осложнений, обеспечивает хороший функ
циональный результат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА ИЛ—10 И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ
ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ ОСЛОЖНЕННОГО
ТЕЧЕНИЯ ОБШИРНОГО РАНЕВОГО ПРОЦЕССА НА ФОНЕ ХОЛОДОВОЙ
ТРАВМЫ
В. В. Бойко, Е. М. Климова, Г. А. Олейник, Ю. И. Исаев, Л. А. Дроздова, Т. С. Антоненко, А. Н. Агаркова
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков,
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

Улучшение результатов лечения больных с ране
выми дефектами мягких тканей при холодовой трав
ме является актуальной проблемой, для разработки
индивидуальных подходов к лечению таких больных
необходима оценка особенностей метаболических
реакций и иммунного ответа при различной тяжести
их состояния. Общая и локальная холодовая травма
формирует комплекс метаболических реакций — так
называемую "холодовую болезнь". Исследование ме
ханизмов формирования иммунных нарушений у
больных с обширными ранами при различного рода
травме, в том числе холодовой, свидетельствует о
важной роли цитокиновых медиаторов в поддержа
нии гомеостаза организма и компенсаторно—при
способительных реакций. Особую роль играет интер
лейкин (ИЛ)—10 как антагонист Nkb—фактора, уча

ствующий в формировании синдрома системного
воспалительного ответа и стимулирующий реакции
гуморального иммунитета.
Материалом исследования была сыворотка крови
19 больных с тяжелой общей и локальной холодовой
травмой. В ней определяли концентрацию ИЛ—10 с
использованием тест—системы ELISA KIT фирмы
"Diaclone Research" (США), спектрофотометрически
— концентрацию циркулирующих иммунных ком
плексов (ЦИК) и константу ЦИК на основании их се
лективной преципитации в градиенте плотности ПЭГ.
Больные распределены на две основные группы: 1 —
с общей холодовой травмой, 2 — с локальной холодо
вой травмой. В каждой группе выделены две подгруп
пы: с неосложненным течением раневого процесса и
с тяжелым осложненным течением заболевания. У

Клінічна хірургія. — 2009. — № 11—12

больных при общей холодовой травме с неосложнен
ным течением заболевания после госпитализации
ЦИК — (96,3 ± 4,7) ед. Е и ИЛ—10 — (22,6 ± 4,5) пкг/мл
были в пределах нормы и в процессе лечения досто
верно не изменялись. При тяжелом течении на фоне
обширных некротических ран содержание ЦИК было
на уровне контрольных значений — (74,4 ± 32,0) ед. Е
перед выписыванием — значительно увеличилось —
до (164,0 ± 31,0) ед. Е, что обусловлено избыточной
продукцией поликлональных антител. При этом кон
центрация ИЛ—10 в сыворотке крови до лечения пре
вышала контрольные значения — (14,0 ± 2,0) пкг/мл в
20 раз и составляла (227,8 ± 53,1) пкг/мл, в процессе
лечения нормализовалась до (28,3 ± 4,2) пкг/мл. При
осложненном и неосложненном течении константа
ЦИК — соответственно 0,9 ± 0,1 и 0,8 ± 0,04 — была
снижена, что свидетельствовало о патогенности ЦИК.
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При неосложненном течении концентрация ИЛ—10
после госпитализации превышала референтные зна
чения в 3 раза, а при тяжелом осложненном течении
— в 10 раз. Под влиянием лечения у всех больных с
локальной холодовой травмой наблюдали снижение
данного показателя. У больных с глубокой локальной
холодовой травмой при тяжелом течении заболева
ния и обширном раневом процессе концентрация и
константа ЦИК были снижены на протяжении всего
периода лечения вследствие тканевой тропности
ЦИК.
Таким образом, данные об изменении содержания
ИЛ—10 в сыворотке крови и показателей гуморально
го иммунитета могут быть использованы для прогно
зирования тяжести течения и выбора тактики лече
ния холодовой болезни.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАНННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ У ХВОРИХ
ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
О. І. Бондарчук, О. О. Воровський, Я. В. Карий, Ф. Ф. Верещагін
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова,
Вінницький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни

Метою роботи були розробка та впровадження у
клінічну практику нових методів лікування синдрому
діабетичної стопи (СДС) у хворих похилого та старе
чого віку.
За період з 2001 по 2008 р. лікували 384 хворих з
СДС. Ішемію нижньої кінцівки (НК) I стадії (за R. Fon
taine) спостерігали у 44 (11,4%), II стадії — у 68
(17,7%), III стадії — у 56 (14,6%), IV стадії — у 216
(56,3%) хворих. За класифікацією F. W. Wagner 0 стадія
СДС діагностована у 168 (43,8%), 1 стадія — у 62
(16,1%), 2 стадія — у 51 (13,3%), 3 стадія — у 44 (11,4%),
4 стадія — у 36 (9,4%), 5 стадія — у 23 (6,0%) пацієнтів.
За наявності трофічних виразок НК у хворих з
СДС 1 і 2 стадії проводили їх некректомію. Поряд з
оперативною у 24 пацієнтів застосували хімічну не
кректомію з використанням біосилу. Біосил — нова
лікарська форма дрібнодисперсного кремнезему,
спресованого до щільності 330 г/л. Завдяки властиво
стям препарату покращилась якість некректомії,
зменшилась її тривалість до 3 — 5 діб. Хімічну некрек
томію іноді використовували замість оперативного
втручання. Після хірургічної обробки на рану накла
дали асептичну пов'язку з антибактеріальною маззю.
У пацієнтів з СДС 3 стадії за наявності діабетичної
флегмони проводили широке розкриття її порожни
ни вздовж сухожилля, висікаючи по краях розрізу
шкіру шириною до 5 мм. Виконання дренування і не
кректомії біосилом наступним етапом забезпечувало

деконтамінаційний і детоксикаційний ефект. Місцеве
лікування в ІІ фазі запального процесу включало на
кладання пов'язки в два шари: нижній — з антибак
теріальною маззю на рану та з гепариновою маззю —
навколо рани і верхній — з антисептиком у компресі.
Найкращі результати досягнуті при поєднанні димек
сиду з нітацидом.
При СДС 4 стадії застосовували аналогічне ліку
вання. Досягали муміфікації некротизованих пальців
та здійснювали ампутацію у 26 хворих, у 13 — за
Лісфранком, у 13 — за Шопаром.
З приводу ураження всієї стопи ампутація НК на
рівні стегна виконана у 23 пацієнтів. Ускладнення ви
никли у 4 (17,4%), померли 2 (8,7%) хворих.
У хворих похилого і старечого віку лікування СДС
має бути комплексним, з дотриманням трьох основ
них принципів терапії (адекватна хірургічна санація,
оптимізована антимікробна терапія і стандартизова
на коригувальна інтенсивна терапія).
Особливостями перебігу СДС у них є наявність
численних вогнищ інфекції, швидке включення ме
ханізму ендогенної транслокації мікроорганізмів і
токсинів, швидке виникнення інфекційно—токсич
ного шоку, полімікробна інфекція, висока леталь
ність. Доповнення місцевої терапії біосилом є ефек
тивним засобом покращання результатів лікування
СДС.

18

Клінічна хірургія. — 2009. — № 11—12

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛЬНИХ
ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ТА КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ ЗОНИ
ТЕРМІЧНОГО УРАЖЕННЯ У ПОТЕРПІЛИХ ЗА ТЯЖКИХ ОПІКІВ
Г. М. Боярська
Інститут гематології і трансфузіології АМН України, м. Київ

Опікова хвороба — специфічний симптомокомп
лекс, який формується після опікової травми. Як пра
вило, опікова хвороба виникає, якщо площа поверх
невого опіку перевищує 10 — 12%, а глибокого — 5 —
6%, складається з послідовних патогенетичних ланок:
опікова рана — токсична субстанція — високий про
теоліз — зниження природної резистентності орга
нізму — порушення імунної реактивності — гене
ралізація опікової інфекції — виникнення септичних
ускладнень.
Мета роботи — визначити функціональні характе
ристики нейтрофільних гранулоцитів (НГ) пери
ферійної крові та зони термічного ураження у по
терпілих за тяжких опіків.
Обстежені 85 хворих основної групи віком від 17
до 40 років з опіками IIIA, ІІІВ, IV ступеня, загальна
площа ураження від 10 до 20% поверхні тіла. В усіх
хворих досліджували загальну фагоцитарну ак
тивність (ЗФА) НГ, їх фагоцитарний індекс (ФІ).
На 3 — 4—ту добу після опікової травми здатність
клітин до захоплення продуктів розпаду, кількість фа
гоцитуючих клітин та ЗФА НГ у периферійній крові

підвищена. Проте, спостерігали зниження фагоци
тарної активності НГ капілярної крові в зоні терміч
ного ураження залежно від тяжкості травми. Пригні
чення активності клітин поєднувалося зі зміною мож
ливостей зони опіку щодо притягнення функціональ
но повноцінних клітин. Активні НГ затримуються у
центральному руслі і не мігрують на периферію.
У стадії токсемії відзначено тенденцію до знижен
ня ЗФА НГ периферійної крові порівняно з такою у
стадії шоку. У капілярній крові в зоні термічного ура
ження у цей період всі показники фагоцитарної ак
тивності НГ не перевищували відповідних показників
у здорових осіб.
На 20 — 21—шу добу після травми спостерігали
нормалізацію досліджуваних показників у постраж
далих з опіками.
Динаміка змін показників функціональної спро
можності НГ у хворих за тяжких опіків свідчить про
значне пригнічення активності реакцій як загальної,
так і місцевої антимікробної резистентності, що є
однією з основних причин виникнення інфекційних
ускладнень при термічній травмі.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ В ПРОФІЛАКТИЦІ РАНОВИХ
УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ГРИЖОСІЧЕННЯ
В. П. Брежнєв, О. Ч. Хаджиєв, А. В. Самсонов
Луганський державний медичний університет

Хірургічне лікування складних форм (СФ) грижі
черевної стінки (ГЧС) актуальне і сьогодні, особливо
у хворих, у яких причиною грижоутворення був
гнійно—запальний процес в рані. Це вимагає опра
цювання нових комплексних профілактичних за
ходів, що дозволяють зменшити частоту ранових ус
кладнень і виникнення рецидивів грижі. Оскільки
тканина передньої черевної стінки здатна максималь
но поглинати лазерну енергію, яка справляє протиза
пальний, протинабряковий аналгезуючий, десен
сибілізуючий та імунокоригувальний вплив, її вико
ристання в комплексі лікування хворих з ГЧС є
доцільним.
Нами лазеротерапія застосована у 33 хворих з СФ
ГЧС різної локалізації (основна група). Під час ана

лізу причин грижоутворення у оперованих хворих
основним виявився гнійно—запальний чинник. Опе
рували переважно жінок (79,4%). Всі хворі віком стар
ше 60 років. Перебіг грижової хвороби обтяжувався
наявністю супутніх захворювань. В усіх виконана ау
тодермальна герніопластика.
До контрольної групи включені 45 хворих, оперо
ваних без застосування додаткових пластичних ма
теріалів, яким після операції не проводили лазероте
рапію.
Для проведення лазеротерапії використовували
портативний імпульсний інфрачервоний терапев
тичний лазер низької інтенсивності AGNIS—L20, до
вжина хвилі 850 нм. Ділянку рани та всю площу фікса
ції опромінювали щодня протягом 10 хв, починаючи
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з 2—ї доби після операції. Курс лікування 7 — 10 се
ансів. Перебіг ранового процесу контролювали за до
помогою ультразвукового дослідження і термографії
рани.
В основній групі ускладнень загоєння операційної
рани не було, у контрольній групі нагноєння рани,
інфільтрат, лігатурну норицю виявили у 7 (15%) хво
рих.
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Отримані результати свідчать про ефективність
застосування лазеротерапії в комплексній профілак
тиці ранових ускладнень у хворих з СФГЧС. Її застосу
вання сприяло усуненню запалення в рані, поліпшен
ню мікроциркуляції, прискоренню репаративного
процесу.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
СЛОЖНЫХ И РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
И. И. Булик
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

Устранение паховой грыжи — одна из наиболее
распространенных операций. На основании анализа
результатов и осложнений того или иного оператив
ного вмешательства оценивают его эффективность.
На современном этапе развития хирургии появи
лась возможность лапароскопической коррекции у
пациентов как с первично сложными, так и рецидив
ными паховыми грыжами, независимо от вида пер
вичной пластики.
Благодаря внедрению эндовидеоскопических тех
нологий удается выполнять два основных условия на
дежной пластики: укрепление задней стенки пахово
го канала и использование способа пластики без на
тяжения.
В отделе лапароскопической хирургии и холели
тиаза за период с 1997 по 2009 г. лапароскопическая
герниопластика выполнена у 142 больных с различ
ными типами паховых грыж. Из них у 22 больных вы
явлена рецидивная паховая грыжа (у 2 — билатераль
ная), у 90 — первичная сложная паховая грыжа (у 9 —
билатеральная). У 93 больных выполнена трансабдо
минальная преперитонеальная, у 49 — экстраперито
неальная герниопластика.
Осложнения лапароскопической герниопластики
разделены на интра— и послеоперационные, малые
и большие.
Большими считали интра— и послеоперацион
ные осложнения, требовавшие осуществления кон
версии, повторного оперативного вмешательства или
повторной госпитализации больных.
Из интраоперационных осложнений наиболее ча
стым было кровотечение — у 3 (2,6%) больных. Наи
большие технические сложности возникали при по
вреждении нижних надчревных сосудов — у 2 (1,7%)
больных при рассечении париетальной брюшины и
работе со стаплером. Величина кровопотери состави
ла в среднем 150 мл. Гемостаз у всех больных достиг
нут с помощью лапароскопических методов.

Обширная десерозация купола слепой кишки воз
никла у 1 (0,89%) пациента, котрому ранее выполнена
аппендэктомия. Во время операции обнаружены руб
цовые изменения брюшной стенки и мезоперитоне
альное расположение слепой кишки. Целостность
кишки восстановлена путем наложения эндошвов.
Из осложнений, обусловленных использованием
карбоперитонеума, подкожная эмфизема отмечена у
2 (1,7%) пациентов, эмфизема средостения — у 1
(0,89%) с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.
После операции гематома в паховой области вы
явлена в 10,87% наблюдений, невралгия — в 0,62%, па
рестезии — в 5,12%, плечелопаточный болевой синд
ром — в 4,62%.
Гематомы и скопления серозной жидкости устра
нены путем пункции.
Нарушение чувствительности, парестезии чаще
возникали на передней и латеральной поверхности
бедра, невралгия — в паховой области и области мо
шонки. Эти осложнения были преходящими и не ог
раничивали активность пациентов. По данным лите
ратуры, частота послеоперационной невралгии не
превышает 3%.
У 2 (1,7%) пациентов возник рецидив паховой
грыжи в сроки от 3 нед до 6 мес. Все они оперирова
ны повторно с применением лапароскопических
технологий. Причиной рецидивирования косой гры
жи в одном наблюдении было нарушение фиксации
имплантата в лакунарной связке, еще в одном — но
вые ворота, образовавшиеся медиальнее сетки при
сохранении ее фиксации, вследствие недостаточных
размеров имплантата.
Нагноение операционной раны наблюдали срав
нительно редко (у 0,62% больных), что согласуется с
данными других авторов.
У 4 (3,57%) больных операция завершена откры
тым способом — осуществлена пластика по Лихтен
стайну, из—за рубцовых изменений грыжевого меш
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ка, как правило, при наличии пахово—мошоночной
грыжи.
На современном этапе развития лапароскопичес
ких технологий эндовидеохирургическая герниопла
стика рецидивных и первично сложных паховых
грыж является доступной и эффективной операцией,
соответствующей этиологии и патогенезу заболева

ния и позволяющей в короткие сроки проводить ме
дико—социальную и трудовую реабилитацию боль
ных. Снижения частоты осложнений можно достичь
путем тщательного отбора больных, анатомического
препарирования, использования синтетической сет
ки достаточных размеров, ее правильной фиксации.

ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
З ВИКОРИСТАННЯМ СОРБЕНТУ "АКТИСОРБ ПЛЮС 25"
Г. В. Буренко, С. Л. Кіндзер, В. М. Меллін, В. С. Кульбака, В. Г. Дубина, О. М. Автомєєнко, В. І. Татарчук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Хірургічне лікування хворих з приводу гнійно—
некротичного ураження нижніх кінцівок на тлі цук
рового діабету (ЦД) — одна з найскладніших проблем
практичної хірургії. Безпосередній вплив на результа
ти лікування справляють супутні захворювання та їх
ускладнення.
Протягом 2008 р. у відділенні гнійної хірургії
Київської міської клінічної лікарні №3 лікували 44
хворих на ЦД з флегмоною стопи. Усім хворим про
водили допплерографію артерій нижніх кінцівок,
рентгенографію стопи в двох проекціях, вимірювали
сегментарний систолічний тиск з визначенням
кісточково—плечового індексу. Отримані результати
свідчили про задовільну компенсацію кровотоку.
Хворим, які до госпіталізації застосовували табле
товані цукорзнижувальні препарати, для корекції глі
кемії призначений інсулін для ін'єкцій. Усім паці
єнтам проводили антибактеріальну терапію та ліку
вання супутніх захворювань. Хворі розподілені на дві
групи. До основної групи увійшли 26 хворих, до кон
трольної — 18. В основній групі лікування ранового
процесу проводили з використанням перев’язуваль
ного матеріалу "Актисорб плюс 25" фірми Джонсон і
Джонсон. Пов’язка виготовлена з плетеного віскозно
го матеріалу, спаленого до вугілля, а потім нагрітого
до температури 800 — 900°С в атмосфері СО2, який
під час реакції з вугіллям випалює численні мікропо
ри, й оброблена розчином срібла, що забезпечує її аб
сорбуючу, бактерицидну та дезинфікуючу дію.

У хворих основної групи вже на 2 — 3—тю добу
відзначали зменшення набряку стопи, гіперемії
шкіри, вираженості больового синдрому, нор
малізацію температури тіла, що зумовлене зменшен
ням всмоктування продуктів аутолізу та їх дезактиву
вання сорбентом. У хворих контрольної групи зазна
чені зміни зберігалися до 7 — 9—ї доби. У 6 пацієнтів
цієї групи здійснене повторне хірургічне обробляння
гнійника через прогресування гнійно—некротичного
процесу; у 2 — ампутацію кінцівки на рівні верхньої
третини гомілки. В основній групі очищення рани та
появу грануляцій спостерігали у середньому на 5 — 9
діб швидше, ніж у контрольній. У 8 хворих основної
групи з обширними рановими дефектами на 8 — 10—
ту добу виконана аутодермопластика з використан
ням вільного клаптя, що дозволило закрити ранову
поверхню, скоротити тривалість їх лікування у
стаціонарі.
Проведене дослідження свідчить про доцільність
застосування у хворих на ЦД перев’язувального ма
теріалу "Актисорб плюс 25" в комплексі лікування
гнійно—некротичного ураження нижніх кінцівок.
Його використання сприяє прискоренню процесів
очищення та регенерації в рані, дає змогу підготувати
рану до аутодермопластики, зменшити тривалість
лікування хворого у стаціонарі, частоту виконання
інвалідизуючої ампутації кінцівки, покращити якість
життя хворого.
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК ПРИ ВАРИКОЗНІЙ
ХВОРОБІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Г. В. Буренко, Ю. О. Супрун, Т. М. Галига, В. М. Меллін, А. Я. Кобзар
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Варикозну хворобу нижніх кінцівок виявляють у
15 — 17% дорослого населення України, у 3% — вона
ускладнюється утворенням трофічних виразок (ТВ).
Частота інфекційно—некротичних ускладнень після
виконання оперативних втручань за наявності ТВ
становить від 20 до 53%, що значно збільшує три
валість лікування таких хворих.
В клініці лікували 101 пацієнта з приводу варикоз
ної хвороби нижніх кінцівок, ускладненої ТВ. Вік хво
рих від 32 до 84 років, тривалість існування ТВ від 1 до
12 років, їх площа від 2 до 120 см2. Середні ТВ (за кла
сифікацією В. Я. Васюткова) виявлені у 30,2% спосте
режень, великі — у 23,6%.
Для діагностики застосовані клінічні, клініко—ла
бораторні, цитологічні, мікробіологічні, імуно
логічні, а також інструментальні методи дослідження:
термографія, ультразвукове дуплексне ангіоскануван
ня з кольоровим картуванням вен нижніх кінцівок.
Хворі розподілені на дві групи.
У 12 хворих (1—ша група) з великими ТВ для
об'єктивізації стану венозної гемодинаміки в зоні ра
нового дефекту використаний запропонований в
клініці метод проведення ультразвукового дуплексно
го ангіосканування крізь пластир "Біодерм". Це дало
можливість в зоні ТВ додатково виявити у середньому
(1,9 ± 0,9) пронизні вени на одного хворого, отрима
ти більш повну інформацію про стан венозної гемо
динаміки, коригувати оперативне втручання в ділянці
ТВ.
В комплексі лікування хворих обох груп викорис
товували загальну терапію, зокрема, протизапальні
засоби, антикоагулянти (фраксипарин, клексан), дез
агреганти, венотонічні засоби. Для усунення дермати
ту та екземи навколо вогнищ трофічних розладів за
стосовували мазі Тримістин та Целестодерм В з га
раміцином.

У місцевому лікуванні 47 хворих 1—ї групи вико
ристаний біологічно активний антимікробний ме
дичний пластир "Біодерм", у 54 хворих (2—га група)
перевагу віддавали препаратам вітчизняного вироб
ництва: гентаксану, нітациду, мірамістину, пантести
ну. Розчини антисептиків використовували у різних
стадіях ранового процесу.
Після проведення передопераційної підготовки у
25 хворих 1—ї групи та у 24 — 2—ї групи виконані
оперативні втручання, спрямовані на корекцію пору
шень венозної гемодинаміки.
У хворих 1—ї групи використовували запропоно
ваний пристрій для венекстракції, який складається з
провідника та жорсткого зонда—мандрена, від глиби
ни введення якого залежить гнучкість венекстракто
ра. Для дренування операційного каналу на стегні та
гомілці застосовували перфоровану трубку. Після
операції під час перев’язок через перфорований дре
наж проводили аспірацію вмісту ранового каналу та
промивання його розчинами антисептиків. Перфо
ровані трубки видаляли на 3 — 5—ту добу, залежно від
перебігу ранового процесу.
Впровадження в комплекс лікування пацієнтів з
варикозною хворобою нижніх кінцівок, ускладненою
ТВ, біологічно активного пластира "Біодерм", методу
оперативного втручання з використанням запропо
нованого венекстрактора, наскрізного перфоровано
го трубчастого дренажа дозволило покращити ре
зультати лікування: зменшити частоту післяопе
раційних ускладнень з 36 до 16%, тривалість лікуван
ня хворих у стаціонарі після операції на (3,7 ± 0,2)
дня, збільшити частоту позитивних результатів на
11,2%.

КОЖНАЯ ПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ
О. В. Вартанян , С. В. Бабенко, Е. В. Пупов, А. П. Проскуров, И. В. Тамара, Н.О. Старикова
Областная клиническая больница, г. Луганск

Одной из наиболее частых проблем, возникаю
щих при лечении пострадавших с политравмой, яв
ляется устранение различных по площади и глубине
дефектов мягких тканей. Решить эту задачу невоз

можно без рационального применения методов пла
стической хирургии.
В ожоговом отделении за период с 2007 по 2009 г.
лечили 211 пациентов по поводу посттравматичес
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ких дефектов мягких тканей различной локализации
и площади. Более 95% пострадавших госпитализиро
ваны в сроки от 3 до 14 сут после травмы, то есть пер
вичная обработка ран и начальные этапы лечения
были проведены в городских и районных лечебных
учреждениях 2—го уровня оказания медицинской по
мощи.
Основным принципом лечения таких поврежде
ний считаем активную хирургическую тактику, кото
рая должна включать следующие мероприятия. 1. Хи
рургическую обработку ран с тщательной ревизией
тканей, радикальное иссечение некротизированных
тканей, гемостаз, санацию раны растворами антисеп
тиков, вакуумирование, адекватную иммобилизацию
поврежденного сегмента. 2. Одномоментное устране
ние раневого дефекта с использованием различных
методов кожно—пластических операций.
При устранении дефектов наиболее часто приме
няли комбинированную пластику, которая включала
свободную кожную пластику аутодермотранспланта
тами средней толщины, а также максимальное ис
пользование ресурсов сохранившейся кожи путем
мобилизации краев раны, острой дермотензии.
Применения более сложных способов оператив
ного лечения требовало наличие глубоких дефектов
мягких тканей с обнажением сухожилий, костной
ткани, суставов, а также дефектов опорных поверхно
стей стопы, культи нижних конечностей. В таких си
туациях выполняли несвободную кожную пластику.
Оптимальным считаем использование для пластики

дефекта тканей, непосредственно прилежащих к ра
не, наиболее близких к тканям раневого дефекта по
механическим и косметическим характеристикам.
Выполняли пластику различными ротационными ло
скутами. При невозможности применить этот вид
пластики из—за отсутствия ресурсов окружающих де
фект тканей выполняли пластику кожно—жировыми
и кожно—фасциальными лоскутами из отдаленных
участков тела по типу "итальянской" пластики, "ост
рого" филатовского стебля.
Таким образом, алгоритм местного лечения пост
травматических дефектов мягких тканей предусмат
ривал максимальное сохранение прилежащих к де
фекту покровных тканей; активную хирургическую
тактику при подготовке раны к радикальному заме
щению; тщательное планирование пластической
операции с учетом ресурсов кожи данной области и
локализации дефекта.
Операцией выбора считаем применение комби
нированной кожной пластики — сочетание острой
дермотензии, свободной и несвободной пластики.
Применение этих методов пластической хирур
гии позволило оптимально, в ранние сроки, полно
ценно устранить дефекты тканей, предотвратить про
грессирование некроза и возникновение осложне
ний (гнойного артрита, эрозии сосудов, утраты сег
ментов конечностей), избежать укорочения длины
посттравматической культи для последующего проте
зирования.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ СИНДРОМУ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
С. М. Василюк, М. Д. Василюк, А. Г. Шевчук, В. М. Федорченко, І. В. Черепенко, В. М. Галюк
Івано6Франківський національний медичний університет

Лікування гнійно—некротичних ускладнень синд
рому діабетичної стопи (СДС) є складним і тяжко про
гнозованим завданням для хірурга. Запропоновані
численні методи консервативного й оперативного
лікування СДС, проте, вони не систематизовані. За
гальноприйнятими принципами є проведення етап
ного хірургічного лікування, системне застосування
препаратів, що покращують трофіку тканин стопи й
ефективно пригнічують життєдіяльність мікроор
ганізмів, місцеве призначення потужних антисеп
тиків.
Нами проведене комплексне обстеження й ліку
вання 158 хворих з приводу СДС. За тяжкістю гній
но—некротичного процесу на стопі хворі розподіле
ні наступним чином: СДС ІІІ ступеня відзначений у
45, IV cтупеня — у 97, повне руйнування структур сто

пи (V cтупеня) у 16. Діагноз невропатичної форми
СДС встановлений у 99 (62,6%) хворих, невро—іше
мічної форми — у 35 (22,2%), ішемічно—гангренозної
— у 24 (15,2%)
З першої доби після госпіталізації всім хворим
проводили парентеральну антибактеріальну терапію
з використанням двох препаратів широкого спектру
дії. Вибір строків виконання і методу оперативного
втручання оснований на характеристиці найбільш
часто застосованих клініко—лабораторних показни
ків: тривалості і тяжкості перебігу цукрового діабету
(ЦД), рівня артеріального тиску, тяжкості невро—
ішемічних розладів у стопі, локалізації і характерис
тики ранового дефекту, даних рентгенологічного
дослідження структур стопи, рівня глікемії натще та
постпрандіальної глікемії тощо. Виходячи з цього,
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виділяли три ступеня СДС як ускладнення ЦД: компен
сований, субкомпенсований та декомпенсований. Та
кий поділ мав важливе значення для вибору опти
мальних строків і методу оперативного втручання на
стопі.
У хворих за компенсованого СДС більш важливи
ми були адекватна консервативна терапія та місцеве
лікування ранового дефекту з некректомією за потре
бою. У хворих за субкомпенсованого СДС оперативну
санацію гнійного вогнища на стопі проводили у пла
новому порядку на 5 — 6—ту добу після госпіталізації,
після часткової чи повної компенсації ЦД,
внутрішньовенної передопераційної підготовки. Са
націю ранового дефекту здійснювали одночасно з ка
тетеризацією нижньої надчеревної артерії для нала
годження внутрішньоартеріальної тривалої регіонар
ної інфузії лікарських засобів в уражену кінцівку про
тягом 5 — 9 діб. Оперативне втручання у хворих за де
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компенсованого СДС проводили протягом 12 — 48
год після госпіталізації. Після консультації ендокри
нолога з метою корекції рівня інсуліну проводили ко
роткочасну передопераційну внутрішньовенну
інфузійну підготовку.
Після операції інфузію лікарських засобів в ар
терію проводили з використанням перфузора
"Infusomat" з швидкістю 50 — 60 мл за 1 год. Всього за
добу в артерію вводили 1200 — 1500 мл лікарських за
собів. Тривалість артеріальної інфузії від 5 до 12 діб.
Таким чином, при виборі хірургічної тактики у
хворих з гнійно—некротичними формами СДС не
обхідно зважати на ступінь компенсації СДС, а при
виборі схеми антибактеріальної терапії — надавати
перевагу препаратам широкого спектру дії. Найбільш
ефективний шлях їх введеня — внутрішньоартеріаль
на тривала регіонарна інфузія у катетеризовану ниж
ню надчеревну артерію.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ НИТОК ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ТКАНИН
О. А. Вільцанюк, Р. А. Лутковський, М. О. Хуторянський
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Профілактика післяопераційних ускладнень є
однією з актуальних проблем сучасної абдомінальної
хірургії. Провідне місце посідають такі гнійно—сеп
тичні ускладнення, як неспроможність швів анасто
мозу, післяопераційний перитоніт, нагноєння опе
раційної рани. Однією з причин виникнення неспро
можності швів анастомозу є використання шовного
матеріалу, що не відповідає класичним вимогам. При
цьому в Україні фактично немає шовних матеріалів,
які б наближались до ідеальних, а шовний матеріал
світових виробників часто недоступний для більшо
сті хворих через високу вартість. Тому розробка і
впровадження в клінічну практику нових шовних ма
теріалів є актуальною проблемою.
Мета дослідження — обґрунтувати доцільність ви
користання поліпропіленових ниток, модифікованих
вуглецевими нанотрубками, в хірургії.
Нами досліджені властивості розроблених ниток в
порівнянні з поліпропіленовими, шовковими, капро
новими, лавсановими нитками, вивчали міцність ни
ток на розрив, здатність до витягування та збережен
ня пам'яті форми, а також гідрофільність, капіляр
ність ниток, їх електростатичний заряд, можливість
стерилізації при різній температурі. В експерименті
вивчали реакції м'яких тканин та тканин кишки після
формування міжкишкових анастомозів на розробле
ний шовний матеріал в порівнянні з іншими видами

ниток. Під час вивчення міжкишкових з'єднань звета
ли увагу на наявність ознак запалення очеревини,
мікробне забруднення черевної порожнини, зони
анастомозу, фізичну герметичність міжкишкового
сполучення, морфологічні зміни в м'яких тканинах та
зоні з'єднання.
Проведені дослідження показали, що запропоно
вана нитка, в порівнянні з поліфіламентним шовним
матеріалом, має гідрофобні властивості і не відрізня
ється за гігроскопічністю та капілярністю від класич
ної поліпропіленової нитки. За своїми механічними
властивостями переважає шовкові, капронові, лавса
нові та класичні поліпропіленові нитки. При цьому,
незалежно від виду стерилізації, механічні власти
вості розробленого шовного матеріалу не змінюва
лись. Вивчення реакції м'яких тканин на розробле
ний шовний матеріал в експерименті показало, що
реакція тканин не відрізняється від такої на класичні
поліпропіленові нитки і значно менше, ніж при вико
ристанні шовкової, капронової, лавсанової ниток.
Таким чином, розроблена нитка має хороші
маніпуляційні властивості, низьку гігроскопічність і
капілярність, високу міцність, не спричиняє вираже
ної реакції тканин на шовний матеріал і може бути
використана під час оперативних втручань на м'яких
тканинах та порожнистих органах травного каналу.
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ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА НОРИЦІ
ПРИ АЛОГЕРНІОПЛАСТИЦІ
О. О. Воровський, О. І. Бондарчук, Я. В. Карий
Вінницький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни,
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Використання поліпропіленових сітчастих проте
зуючих матеріалів для пластики гриж іноді супровод
жується інфекційними "сітковими" ускладненнями.
Основною причиною цих інфекційних ускладнень є
потрапляння мікроорганізмів з шкіри та підшкірного
прошарку по лігатурах, що фіксують сітчастий ім
плантат. Це може спричинити такі ретенційні післяо
пераційні ускладнення, як серома чи гематома, вна
слідок підвищеної травматизації підшкірного про
шарку під час виконання алогерніопластики. Крім то
го, необхідно зважати на реакцію тканин на синте
тичний імплантат, який, як свідчать результати гісто
хімічних досліджень, протягом не менш ніж 3 міс є
джерелом, що підтримує хронічне запалення в зоні
операційної рани.
Метою дослідження було покращання результатів
хірургічного лікування грижі передньої черевної
стінки на основі аналізу ефективності різних методів
застосуванням сітчастих поліпропіленових імплан
татів у хворих похилого та старечого віку.
Проведений аналіз результатів хірургічного ліку
вання 588 хворих з приводу грижі передньої черевної
стінки за період 2003 — 2008 р., яким була виконана
пластика з використанням поліпропіленового сітчас
того імплантата. У 31 (5,7%) хворого виконана транс
абдомінальна преперитонеальна ендовідеогерніоп
ластика, у 3 (0,5%) — способом "inlay", у решти — від
крита алогерніопластика способом "sublay". Для плас
тики застосовували "легкі" сітки виробництва
"Ethicon", "Лінекс", "Українська кольчуга". В роботі ви
користовували класифікацію SRW Chеvrel — Rath —
для грижі черевної стінки, для пахвинної — Ruttcow—

Robbins. Найбільшу кількість супутніх захворювань
спостерігали у пацієнтів похилого та старечого віку:
атеросклеротичний та постінфарктний кардіоскле
роз — у 228 (38,8%), гіпертонічну хворобу — у 146
(24,8%), ожиріння — у 142 (24,2%), цукровий діабет —
у 83 (14,1%), хронічні обструктивні захворювання ле
гень — у 74 (12,9%), виразкову хворобу шлунка та два
надцятипалої кишки — у 26 (4,4%), аденому пе
редміхурової залози з залишковим об'ємом сечі по
над 50 мл — у 22 (3,7%), цироз печінки — у 12 (2,0%).
Всі операції завершували пасивним та вакуумним
під— та надапоневротичним дренуванням. Крім того,
всім пацієнтам проводили антибактеріальну терапію.
У 530 (90,1%) хворих операційна рана загоїлася
первинним натягом, у 34 (5,8%) — відзначене утво
рення сероми, інфільтрату, у 6 (1,0%) — нагноєння ра
ни на тлі цукрового діабету та ожиріння; у 18 (3,1%) —
численні нориці післяопераційного рубця. У 4 (%)
хворих з численними норицями, з них у 3 (0,5%) — на
тлі цукрового діабету, синтетичний протез видале
ний. При нагноєнні рани вдалося досягти її загоєння
без вилучення імплантата.
При хірургічному лікуванні гриж передньої черев
ної стінки з застосуванням сітчастих поліпропілено
вих імплантатів гнійні ускладнення та утворення но
риці спостерігали переважно у хворих похилого та
старечого віку, на тлі цукрового діабету та ожиріння.
Для успішного результату оперативного лікування не
обхідне обов'язкове проведення заходів з компен
сації цукрового діабету та порушень імунітету на тлі
раціональної антибактеріальної терапії.

ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ
ТА ОПІКОВИХ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК
І. Б. Галібей,Т. П. Хаба
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львівський обласний опіковий центр і центр пластичної хірургії

Мета роботи — покращання результатів лікування
хворих з трофічними виразками термічного та трав
матичного ґенезу шляхом застосування лазеротерапії
в комплексі з лазеропунктурою біологічно активних
точок.
За період 1998 — 2008 рр. обстежені 125 хворих, з
яких 34 — проведене загальноприйняте лікування

(контрольна група), а також 52 з післятравматичними
виразками, 39 — з післяопіковими трофічними ви
разками, у яких застосовано лазеропунктуру, лазеро
терапію гелій—неоновим лазером (ГНЛ) монохрома
тичного червоного світла (МЧС). Крім стандартних
лабораторних та рентгенологічних досліджень, у хво
рих з післятравматичними виразками проводили
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гістологічні та електронно—мікроскопічні дослід
ження. У хворих з опіками визначали стан мембран
еритроцитів та капілярного кровотоку в рані методом
водневого кліренсу, запропонованим Aukland та
співавторами (1967) у модифікації Л. Я. Ковальчука
(1983 — 1984). В усіх хворих проводили планіметрію
ран, стан венозного та артеріального кровотоку виз
начали за допомогою апарата "Реограф РУ—02".
Клінічні результати оцінювали за клінічною шкалою
міжнародної класифікації СЕАР (C — clinic, E — etiol
ogy, A — anatomy, P — pathophysiology).
Кількість виразок, які утворилися внаслідок впли
ву фізичних чинників (перелом, гематома, опік), була
незначною (у 2% спостережень) у порівнянні з такою
трофічних виразок судинного генезу.
Після 4 сеансів фототерапії інтенсивність болю
зменшилася, у хворих нормалізувався сон; після 8 се
ансів — відзначене покращання усіх показників,
особливо при гострих виразках. У хворих з застаріли

25

ми виразками після 14 — 15 сеансів фототерапії з'яв
лялися ознаки епітелізації, формувалися рожеві
дрібнозернисті грануляції. Покращання мікроцирку
ляції та активація процесів локального імунітету
зберігалися протягом 2 тиж після закінчення фототе
рапії.
За бальною оцінкою критеріїв лікування
трофічних виразок отримані наступні результати: у
контрольній групі — 14 балів, у хворих з післятравма
тичними виразками — 12 балів, післяопіковими
трофічними виразками — 8 — 10 балів. За наявності
післятравматичних виразок майже у 25% хворих
відзначали ураження кістки з виникненням оссифіку
ючого періоститу, утворенням вогнищ остеомієліту.
Отже, комплекс лазеротерапії та лазеропунктури
— це один з сучасних методів патогенетичної терапії,
який в поєднанні з активною хірургічною тактикою
дозволяє оптимізувати результати лікування хворих.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДЕРМОТЕНЗИОННОГО ЛОСКУТА
С. П. Галич, А. Ю. Дабижа, А. А. Гуч, О. А. Гиндич
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

В настоящее время проблема инструментального
мониторинга дермотензионного лоскута во время
экстензии, а также степени его натяжения при выпол
нении реконструктивного вмешательства актуальна.
Ранее с этой целью использовали чрескожную окси
метрию, поскольку при критическом повышении
давления в экспандере снижается напряжение кисло
рода в тканях. Однако при применении этого метода
исследования возможны ложно—нулевые результаты,
что не всегда отражает реальное состояние микро
циркуляции. Мы оценивали состояние лоскута и его
пригодность для реконструктивной операции путем
измерения индекса микроциркуляции с использова
нием лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ),
позволяющей изучать капиллярный кровоток в по
верхностных тканях глубиной до 1,5 мм.
Метод ЛДФ основан на отражении гелий—неоно
вого лазерного луча с длиной волны 632,8 нм от дви
жущихся форменных элементов крови, преимущест
венно эритроцитов, с изменением частоты отражен
ного сигнала в соответствии с эффектом Допплера.
С использованием метода ЛДФ обследованы 20
больных с дефектами покровных тканей конечнос
тей, у которых формировали лоскут с помощью эндо
экспандера. Использовали лазерный допплеровский
флоуметр "Periflux PF—3" фирмы "Perimed" (Швеция).
Регистрировали исходный (базальный) кровоток, ко

торый измеряли в условных перфузионных едини
цах (ПЕ) в течение 3 мин, что позволяло получить ус
редненные данные.
Величина перфузии кожи в области тыла нижней
трети предплечья и голени в норме составила в сред
нем (73,08 ± 22,41) ПЕ, в области локтевого и колен
ного сустава, а также проксимальной трети предпле
чья и голени — (60,25 ± 12,58) ПЕ, на плече и бедре —
(40,73 ± 11,26) ПЕ. Исходная перфузия кожи на купо
ле экспандера, помещенного в область нижней трети
предплечья и голени, составляла в среднем 55 ПЕ,
проксимальной трети предплечья и голени — 40 ПЕ,
плеча и бедра — 30 ПЕ. При введении 10 мл жидкости
достоверные изменения перфузии кожи не отмечали;
после введения 25 мл жидкости в 1—ю минуту отме
чено угнетение микроциркуляции, со 2—й минуты
перфузия кожи прогрессивно увеличивалась, состав
ляя на следующие сутки 55 ПЕ, на 3—и сутки — 45 ПЕ,
на 10—е сутки — 30 ПЕ. При введении 50 мл жидкос
ти наблюдали значительное угнетение микроцирку
ляции в течение всего периода исследования, сниже
ние перфузии кожи до 5—7 ПЕ на 3—и сутки.
Результаты проведенного исследования свиде
тельствуют, что в процессе экстензии происходит ак
тивация микроциркуляции вследствие увеличения
количества капилляров, что подтверждено данными
гистологического исследования, с неодинаковым
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увеличением перфузии кожи на разных участках
формируемого лоскута кожи. Наиболее выраженные
изменения определяли в зоне купола экспандера и по
его периферии, при этом в зоне купола увеличение
перфузии начиналось раньше и опережало показате
ли микроциркуляции в краевой зоне. Максимальное
увеличение показателя составило 32 ПЕ — в зоне ку
пола, 18 ПЕ — на периферии лоскута. Динамика изме
нений микроциркуляции кожи в процессе экстензии
характеризовалась первоначальным увеличением аб
солютных показателей перфузии кожи в первые 2—3
нед с их последующей относительной стабилизаци
ей. Что касается зависимости состояния микроцирку

ляции кожи от степени наполнения экспандера, по
лученные результаты свидетельствовали об отсутст
вии достоверных изменений перфузии при введении
10 мл жидкости, увеличении перфузии — при введе
нии 25 мл (максимально допустимый объем для сти
муляции васкуляризации кожи), и значительное угне
тение микроциркуляции — при введении 50 мл жид
кости.
Таким образом, общей тенденцией является изна
чальное угнетение микроциркуляции непосредствен
но после операции с постепенной ее нормализацией
в последующие дни.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ
С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В. В. Ганжий, П. Ю. Танцура
Запорожский государственный медицинский университет

Активная хирургическая тактика при лечении
длительно незаживающих ран и язв обеспечивает
восстановление целостности кожи, хороший функ
циональный эффект, уменьшение сроков подготовки
больного к радикальному лечению, продолжительно
сти его лечения в стационаре и длительности лече
ния.
В исследование включены 60 пациентов в возрас
те от 36 до 84 лет с язвенными дефектами, в том чис
ле обусловленными патологией вен — 24 (40%), диа
бетом —16 (26,6%), хронической артериальной ише
мией — 8 (13,4%), трофические язвы, возникшие по
сле различных гнойно—некротических заболеваний
кожи и подлежащих тканей (абсцесс, флегмона) от
мечены у 12 (20%) пациентов. Всем больным с язвами
площадью более 10 см2 планировали проведение ау
тодермопластики.
Ожидаемым положительным результатом первич
ного курса лечения считали переход раневого про
цесса в фазу пролиферации. По нашим данным, со
стояние трофической язвы в фазе пролиферации
должно соответствовать следующим критериям: от
сутствие налета фибрина и гнойного отделяемого,
кровотечения и экссудации; уменьшение бактериаль
ной обсемененности язвы до уровня менее чем 105
микроорганизмов в 1 мм3 ткани; регресс воспали
тельных изменений в ткани в зоне язвенного дефек
та; активизация репаративных процессов.
Соответствие перечисленным параметрам мы оп
ределяли как основные критерии готовности трофи
ческих язв к аутодермопластике. Однако стартовые
возможности пациентов в зависимости от возраста,
наличия сопутствующих заболеваний, особенностей

течения и тяжести основного заболевания не одина
ковы. У 38 (63,3%) пациентов при осмотре выявлены
язвенные дефекты с неровным, бугристым дном, гра
нуляции бледные, вялые, с наложениями фибрина,
местами — чрезмерные, края язв обрывистые, плот
ные, бледно—розовой окраски, в некоторых зонах —
цианотичные.
В целях создания условий для приживления пере
саженных аутодермотрансплантатов применяли кон
сервативные методы. Для улучшения результатов ле
чения пациентов используем следующий алгоритм.
1. Модификация факторов риска неблагоприятно
го исхода аутодермопластики, целью которой являет
ся ослабление, хотя и кратковременное, влияния па
тологических факторов, ухудшающих прогноз, что, в
свою очередь, способствует улучшению перфузии
тканей, диффузного питания расщепленного лоскута.
2. Профилактика инфекционных осложнений в
пересаженном лоскуте.
3. Проведение мероприятий, направленных на
уменьшение выраженности воспалительного ответа в
ложе на пересадку лоскута.
В зависимости от характера воспринимающего
ложа свободную кожную пластику небольших язвен
ных дефектов осуществляли на подготовленные гра
нуляции, без их удаления у 22 (36,6%) больных или
после щадящего кюретажа раны непосредственно пе
ред трансплантацией в целях удаления поверхност
ных инфицированных слоев грануляций до возник
новения капиллярного кровотечения, необходимого
для питания и последующего приживления аутодер
мотрансплантатов. Пересадку лоскутов на обширные
язвенные дефекты (площадью более 100 см2) произ
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водили после хирургического удаления слоя инфи
цированных гипергрануляций дерматомным спосо
бом у 16 (26,7%) больных.
У 11 (18,3%) пациентов с обширными язвами при
высоком и чрезвычайно высоком риске лизиса ауто
дермотрансплантатов до выполнения аутодермопла
стики после поверхностного кюретажа воспринима
ющего ложа, удаления рыхлых наложений фибрина
выполняли ксенопластику.
Анализ исхода ксенопластики у больных с трофи
ческими язвами позволяет выделить 2 основных ва
рианта.
1. Неравномерное отторжение аллодермотранс
плантата по типу растянутого некробиоза.
2. Первичный лизис ксенотрансплантата. После
первичной трансплантации происходило "оживле
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ние" гранулирующего дна. Раневое ложе после снятия
пластинок покрытия представляло собой влажную,
неровную поверхность, неравномерно покрытую фи
брином, с точечными разбросанными участками
влажного некроза. После механической очистки ра
ны с помощью салфетки, пропитанной раствором
антисептика, раневое ложе было пригодным для вы
полнения аутодермопластики.
Использование ксенотрансплантатов позволяло
выявить участки неполного удаления некротизиро
ванных тканей. Дополнительное удаление нежизне
способных тканей способствовало лучшему прижив
лению аутодермотрансплантатов.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІМФОСТИМУЛЯЦІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
ЗА НАЯВНОСТІ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
П. О. Герасимчук, І. Б. Романів
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Порушення лімфовідтоку відіграє важливу роль у
патогенезі гнійно—некротичного ураження, спричи
няє поглиблення метаболічного ацидозу та порушен
ня мікроциркуляції, що провокує поширення пато
логічного процесу.
Проаналізовані результати лікування 156
пацієнтів, у яких діагностований синдром діабетич
ної стопи (СДС) II — IV ступеня (за класифікацією
Мегіт—Вагнера). Цукровий діабет І типу виявлений у
48 хворих, ІІ типу — у 108, вік хворих від 16 до 68
років. Чоловіків було 98, жінок — 58. Невропатично—
інфікована форма СДС відзначена у 62 хворих,
ішемічно—гангренозна — у 38, змішана — у 56. В усіх
хворих на тлі гнійно—некротичного ураження спос
терігали набряк нижніх кінцівок різної вираженості,
що свідчило про порушення дренувальної функції
лімфатичного русла.
Лімфостимуляцію проводили з використанням
хімічного методу: внутрішньовенно крапельно вводи
ли ізотонічний розчин натрію хлориду до 1000 мл,
реополіглюкін 200 — 400 мл, аскорбінову кислоту 5%
розчин до 20 мл, трентал 5 мл, 10% розчин манітолу
100 мл з швидкістю 40 — 60 крапель за 1 хв, по 8 — 10
вливань на курс лікування.
Критеріями ефективності лімфостимулюючої те
рапії були: позитивна динаміка клінічних проявів та
перебігу ранового процесу, дані полярографічного,
цитологічного та морфологічного досліджень.
Лімфостимулюючу терапію розпочинали до
хірургічного втручання і продовжували після опе

рації. У 86,8% пацієнтів досягнуто повного усунення
набряку та стабілізації перебігу ранового процесу.
Під час динамічного спостереження за перебігом
ранового процесу за даними цитологічного
дослідження мазка—відбитка з рани встановлено, що
на тлі лімфостимулюючої терапії фаза регенерації
наступала значно швидше — через (8,10 ± 1,14) доби,
що дозволяло закрити рановий дефект за допомогою
одного з методів пластичної хірургії.
За даними морфологічного дослідження тканин
після проведення лімфостимуляції встановлене фор
мування окремих лімфатичних судин, просвіт яких
значно розширений. Вони містили розвинені ендо
теліоцити, з ядрами, що виступали в просвіт, з ознака
ми активного лімфатичного дренування (наявність
білкових флакулітів, клітин і детриту в просвіті
лімфатичних судин).
При визначенні швидкості регіонарного крово
обігу в ранах стопи у 45 хворих через 3 — 5 діб після
операції відзначене, що після завершення лімфости
муляції цей показник становив у середньому (4,86 ±
0,24) кг/(мл × хв) тканини, в групі хворих, яким не
проводили лімфостимуляцію — (3,62 ± 0,32) кг/(мл ×
хв) тканини (Р < 0,05). Це свідчило про сприятливий
вплив лімфостимуляції на стан мікроциркуляції
крові, значне поліпшення трофіки тканин в зоні
гнійно—запального ураження, стимуляцію регенера
торних процесів.
Таким чином, лімфостимулююча терапія дозволяє
значно покращити лімфатичне дренування тканин та
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стан мікроциркуляції у вогнищі гнійно—некротично
го ураження у хворих з СДС, що справляє сприятли

вий вплив на перебіг ранового процесу, поліпшити
результати лікування, скоротити його тривалість .

ШВИДКІСТЬ ЛОКАЛЬНОГО КРОВОТОКУ ЯК КРИТЕРІЙ ВИБОРУ ОБСЯГУ
ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ ПРИ СИНДРОМІ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
П. О. Герасимчук, І. Б. Романів
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Швидкість локального кровотоку (ШЛК) як один з
гемодинамічних показників регіонарної гемоди
наміки відображує перебіг процесів, від яких знач
ною мірою залежить регенерація та загоєння ран. Ми
припустили, що його можна використати для прогно
зування тяжкості перебігу гнійно—некротичних про
цесів та вибору обсягу хірургічного втручання у хво
рих з синдромом діабетичної стопи (СДС).
Проаналізовані результати хірургічного лікування
37 пацієнтів з СДС. ШЛК визначали полярографічним
методом за кліренсом водню на нижніх кінцівках. У
16 хворих встановлено ішемічно—гангренозну, у 21
— змішану форму СДС. Тяжкість ураження (за Мегіт —
Вагнером) III — IV ступеня, що потребувало здійснен
ня оперативного втручання. ШЛК реєстрували на сто
пі на відстані 0,5 см до видимої межі зони ураження
м'яких тканин.
Співставляли вихідні показники та динаміку ШЛК
у хворих за позитивного клінічного ефекту комплекс
ного хірургічного та консервативного лікування —
1—ша група (29 пацієнтів) та за відсутності ефекту
лікування — 2—га група (8 пацієнтів).

Проведення адекватної хірургічної обробки та
комплексної консервативної терапії дозволило в 1—й
групі здійснити малу ампутацію, зберегти опорну
функцію кінцівки в усіх пацієнтів. У 2—й групі у 3
(37,5%) хворих виконано трансметатарзальну ампу
тацію стопи. У 5 хворих лікування виявилося неефек
тивним, внаслідок прогресування гангрени їм вико
нано високу ампутацію кінцівки.
За даними дослідження визначені показники
ШЛК, які дозволяють прогнозувати ефективність
хірургічного лікування СДС: на гомілці — не менше
3,845 кг/(мл × хв), на стопі — 3,236 кг/(мл × хв). За
ШЛК на гомілці 2,750 кг/(мл × хв), на стопі — 2,250
кг/(мл × хв) і менше слід прогнозувати неефектив
ність хірургічної обробки на тлі комплексного ліку
вання і своєчасно встановлювати показання до висо
кої ампутації уражених фрагментів стопи, а при не
обхідності — і кінцівки. Діапазон розбіжностей зазна
чених показників вважали зоною критичних змін,
тактику лікування таких хворих визначали залежно
від форми СДС, поширеності патологічного процесу,
клінічної оцінки тяжкості перебігу патологічного
процесу у кожного конкретного хворого.

ОПІКОВА ТРАВМА КИСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
І. Д. Герич, В. С. Савчин, О. М. Чемерис
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Зважаючи на те, що кисть є частиною тіла, яка має
складну прецизійну анатомо—функціональну струк
туру та надзвичайне соціальне значення, будь—яке
травматичне її пошкодження, а особливо опікове,
завжди є складною медичною, хірургічною та соці
альною проблемою.
Мета роботи — вивчення основних характеристик
опікової травми кисті (ОТК) на сучасному етапі.
Ретроспективно проаналізовані історії хвороби
204 потерпілих з ОТК, яких лікували в Центрі терміч
ної травми та пластичної хірургії 8—ї міської клініч

ної лікарні м. Львова у 2007 — 2008 рр. Аналізували
вікові та гендерні параметри потерпілих, обставини
та характеристику виникнення ОТК, особливості та
безпосередні результати її лікування.
ОТК в структурі опікової травми становить 20%,
тобто, кожен п'ятий потерпілий госпіталізований до
комбустіологічного відділення з приводу ОТК. В
структурі ОТК 34% займає ізольований опік кисті, 66%
— ОТК у поєднані з термічним ураженням іншої ло
калізації. Найчастіше ОТК поєднується з опіками
верхніх кінцівок, шиї та обличчя. Вік потерпілих від
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18 до 85 років, у середньому (46,3 ± 2,6) року, перева
жають чоловіки (63%) працездатного віку (95%). За
обставинами ОТК у 69% спостережень була побуто
вою, у 31% — виробничою. Слід зауважити, що у чо
ловіків працездатного віку виробнича травма щороку
становила понад 50%. Таким чином, типовим суб'єк
том ОТК на сучасному етапі є чоловік, який працює
на виробництві. В структурі причин ОТК перше місце
посідали опіки полум'ям вольтової дуги — у 24
(11,7%), потерпілих, далі опіки від займання летючих
речовин — у 17 (8,3%), контактні опіки гарячим мета
лом — в 11 (5,4%). Причини виникнення ОТК корелю
вали з гендерними характеристиками потерпілих: у
чоловіків переважало ураження полум'ям вольтової
дуги на виробництві, у жінок — окропом та гарячою
олією в побуті. ОТК І — ІІІ А стадії відзначена у 75%, ІІІ
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Б — ІV стадії — у 25% спостережень. Площа ОТК у
більшості потерпілих до 1% площі тіла, у 7 (3,4%) —
спостерігали тотальне ураження шкіри кисті. Аналіз
результатів застосування загальноприйнятого хірур
гічного лікування ОТК свідчив про наявність проблем
діагностичного і тактичного характеру, які зумовлю
ють несприятливо високий рівень функціонально не
задовільних результатів (12%) та інвалідизації (8%)
пацієнтів.
Отже, на сучасному етапі ОТК характеризується
високим рівнем інцидентності, структурними, вікови
ми, гендерними, нозологічними і морфологічними
особливостями, які слід мати на увазі під час розроб
ки та оптимізації діагностично—лікувальних підходів
до цієї патології.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЛІКУВАННЯ ГЛИБОКИХ ОПІКІВ ГОЛОВИ,
СПРИЧИНЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
І. Д. Герич, В. С. Савчин, І. С. Богдан, В. А. Мельников
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Опікове ураження, спричинене електричним стру
мом, становить 1,3 — 2,5% в структурі опікової травми
і характеризується стабільно високими показниками
інцидентності, смертності та інвалідності.
Мета роботи — покращання результатів лікування
хворих з глибокими опіками волосистої частини го
лови, спричиненими електричним струмом (ОГЕС).
Проспективно проаналізовані результати лікуван
ня 23 пацієнтів, з них 5 (21,7%) дітей, яких лікували з
приводу ОГЕС в міському опіковому центрі м. Львова
з 1997 по 2009 р.
В опіковому центрі усіх потерпілих первинно
госпіталізували в реанімаційне відділення, де прово
дили комплексну консервативну терапію до стабілі
зації загального стану, після чого лікування продов
жували в умовах комбустіологічного відділення.
Першим етапом усім пацієнтам виконували ради
кальну ранню некректомію, під час якої оцінювали
глибину і площу опікового ураження. З точки зору ви
бору адекватної тактики хірургічного лікування вва
жаємо за доцільне класифікувати ОГЕС на п'ять
клінічних підгруп: І — без пошкодження кісток чере
па; ІІ — з пошкодженням зовнішньої пластинки
кісток склепіння черепа; ІІІ — з пошкодженням
внутрішньої пластинки кісток склепіння черепа; ІV —
з обмеженим пошкодженням твердої оболонки голо
вного мозку (до 2 см2); V — з поширеним пошкоджен
ням твердої оболонки головного мозку (понад 2 см2)
і будь—яким ураженням тканини головного мозку.
Власне на підставі кваліфікації хворого до відповід

ної клінічної групи обирали хірургічну тактику і за
стосовували: при ОГЕС І — фрезування або остеооб
разію; при ОГЕС ІІ — остеообразію; при ОГЕС ІІІ — ре
зекцію кісток склепіння в межах неуражених тканин,
ранню реваскуляризаційну пластику з використан
ням місцевих тканин та протезування дефекту кісток
штучним матеріалом у віддаленому періоді; при ОГЕС
ІV — ранню реваскуляризаційну пластику дефекту
твердої оболонки головного мозку місцевими ткани
нами, протезування дефекту кісток штучним ма
теріалом у віддаленому періоді; при ОГЕС V — ней
рохірургічний етап лікування, реваскуляризаційну
пластику місцевими тканинами, протезування дефек
ту кісток штучним матеріалом у віддаленому періоді.
Залежно від площі опікового ураження тканин голови
диференційовано обирали метод пластичного за
криття дефектів м'яких тканин: за наявності дефектів
площею до 10 см2 методом вибору вважали пластику
ротаційними клаптями, понад 10 см2 —вільну ауто
дермопластику розщепленими клаптями або пласти
ку місцевими тканинами, сформованими дермо
тензією.
Опрацьовані тактичні підходи, застосовані у 23
пацієнтів з ОГЕС, дозволили уникнути післяоперацій
ної летальності і забезпечити суттєве підвищення
якості життя оперованих хворих.
Застосування запропонованої на підставі власної
класифікації хірургічної тактики лікування ОГЕС доз
волило суттєво поліпшити результати лікування по
терпілих.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ПІД ЧАС ОРГАНОЗБЕРІГАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА НИРКАХ
С. В. Головко, Р. В. Гутверт
Головний військово6медичний клінічний центр МО України, м. Київ

Виконання хірургічних втручань на нирках
нерідко супроводжується такими ускладненнями, як
кровотеча з пошкоджених та неміцно лігованих су
дин, порушення уродинаміки в зоні накладення швів,
інкрустація солями та каменеутворення на шовних
матеріалах тощо. Недосконалість існуючих методів
вимагає пошуку прогресивних способів роз'єднанння
та з'єднання тканин. Надійною, простою у виконанні
та безпечною для хворого є розроблена співробітни
ками Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона
НАН України та Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України
технологія електрозварювання м'яких тканин.
Метою дослідження є клінічна апробація техно
логії електрозварювання під час виконання органоз
берігальних операцій на нирках.
В період з 2007 по 2009 р. у 34 хворих виконано
резекцію нирки з використанням технології елект
розварювання з приводу новоутворення нирки діаме
тром до 6 см, за міжнародною класифікацією
T1N0M0, І стадія. В дослідну групу включені 29 чо
ловіків і 5 жінок віком від 35 до 68 років, у середньому
(52,7 ± 3,2) року. Електрозварювання здійснювали за
допомогою спеціального апарата. Як керуючий
пристрій використовували комп'ютер з програмою
режимів процесу зварювання. При роз'єднанні м'яких
тканин застосовували біполярні ножиці, для зупинки
малої кровотечі, що виникала по ходу виконання до
ступу — біполярні пінцети та затискачі. Резекцію нир
ки з пухлиною здійснювали шляхом захоплення її па
ренхіми затискачем, крізь бранші якого пропускали

струм. Залежно від локалізації пухлини виконували
клиноподібну, площинну або атипову резекцію нир
ки в межах неуражених тканин. У міру проходження
струму бранші затискача повільно стискали у режимі
компресії до повного зіставлення. Резековану части
ну органа відсікали крізь зону зварювання. Зоною ко
агуляції була полоса щільної коагульованої тканини
нирки. Шляхом візуального контролю оцінювали
якість коагуляції (відсутність підтікання крові та сечі).
При необхідності ділянки точкового підтікання до
датково обробляли біполярним пінцетом. Завершува
ли оперативне втручання класичним способом.
Під час виконання оперативного втручання з ви
користанням апарата електрозварювання відзначене
зменшення руйнівного впливу на навколишні ткани
ни, тяжкості крововтрати, тривалості ішемії нирки,
що забезпечувало скорочення тривалості етапів опе
рації. У 29 спостереженнях якість гемостазу була за
довільною, післяопераційної кровотечі та підтікання
сечі не було. У 5 хворих через сумніви щодо якості ге
мостазу внаслідок виконання резекції значної ділян
ки нирки додатково накладені гемостатичні шви на
паренхіму нирки. Перебіг післяопераційного періоду
в усіх хворих неускладнений. За даними гістологічно
го дослідження у 31 спостереженні діагностований
світлоклітинний рак, у 3 — хромофільний рак.
Застосування технології електрозварювання під
час виконання резекції нирки дозволяє швидко та
безкровно розділити м'які тканини, здійснити
якісний гемостаз, забезпечити надійний герметизм
порожнинної системи нирки.

ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО(НЕКРОТИЧЕСКИХ РАН ПРИ НЕСФОРМИРОВАННЫХ
БОКОВЫХ СВИЩАХ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Е. Б. Городецкий
Свердловская областная клиническая больница № 1, г. Екатеринбург

Образование боковых свищей двенадцатиперст
ной кишки (ДПК) сопровождается местными и рас
пространенными гнойными процессами, тяжесть ко
торых обусловлена не только бактериальной инфек
цией, но и воздействием содержимого ДПК на окру
жающие свищ ткани. В клинике в период с 1995 по
2008 г. лечили 68 пациентов с боковыми свищами
ДПК, у 67 (98,5%) из них — осложненными местными

или распространенными гнойными процессами. У 28
(41,8%) пациентов свищи ДПК сопровождались мест
ными (местный неограниченный перитонит, абсцесс
брюшной полости и/или клетчатки забрюшинного
пространства), у 39 (58,2%) — распространенными
инфекционными осложнениями (перитонит, забрю
шинная флегмона или их сочетание). Для прекраще
ния воздействия агрессивного содержимого ДПК на
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ткани в основном использовали постоянную актив
ную аспирацию. Метод наружного аспирационного
дренирования применен у 36 (53,7%) пациентов,
двойного (внутреннего и наружного) — у 21 (31,3%).
При малых размерах свища (диаметром до 0,5 см), с
небольшими (до 200 мл) потерями содержимого ДПК
для дренирования свищевого канала применяли пас
сивные трубчатые дренажи или резиновые выпускни
ки. Этот способ применен у 5 (7,5%) больных. У
5(7,5%) пациентов для прекращения агрессивного
воздействия содержимого ДПК на окружающие ткани
осуществляли внутрикишечную или внекишечную
обтурацию. Все оперативные вмешательства завер
шали санацией и дренированием гнойных очагов в
брюшной полости и забрюшинном пространстве; по
показаниям планировали повторные (от 2 до 7) сани
рующие вмешательства (некрэктомию, наложение
вторичных швов), которые выполняли до полного
очищения ран и устранения воспалительного про
цесса.
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У 34 пациентов свищи зажили полностью, у 11 —
сформировались трубчатые свищи, что потребовало
проведения в последующем склерозирующей тера
пии или оперативного вмешательства.
Умерли 23 (33,8%) больных с несформированны
ми боковыми свищами ДПК. Причиной смерти 16 из
них был тяжелый сепсис вследствие распространен
ного гнойного поражения брюшной полости и клет
чатки забрюшинного пространства, 3 — эрозивное
кровотечение из ран, 3 — тяжелый абдоминальный
сепсис в сочетании с рецидивирующим кровотечени
ем из зоны свища, 1 — тромбоэмболия легочной ар
терии.
Таким образом, активная аспирация содержимого
ДПК путем наружного или двойного (внутреннего и
наружного) дренирования в сочетании с этапной не
крэктомией является достаточно адекватным мето
дом лечения обширных гнойно—некротических ран
и полостей при несформированных боковых свищах
ДПК.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ФАСЦІЙ ГОМІЛКИ У ХВОРИХ
ПРИ ПОСТТРОМБОТИЧНОМУ СИНДРОМІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
І. М. Гудз, В. А. Оринчак
Івано6Франківський національний медичний університет

Хронічна венозна недостатність (ХВН) є склад
ною проблемою хірургії. Її виявляють майже у 5% на
селення, в 1 — 4% з них — відзначають трофічні зміни
шкіри, в 1% — виразки гомілки або стопи. Патофізіо
логія посттромботичного синдрому (ПТС) тісно
пов'язана з тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок,
що спричиняє перевантаження поверхневої венозної
системи, зумовлює розширення підшкірних вен, роз
ширення та недостатність пронизних вен. Стаз крові
у поверхневій венозній системі зумовлює порушення
гемодинаміки в нижній кінцівці, появу ліподермоск
лерозу та утворення трофічних виразок. Це утруднює
можливості оперативного лікування ПТС.
Мета роботи — вивчити зміни у фасціях гомілки
хворих з ПТС нижніх кінцівок та обгрунтувати мето
ди хірургічного лікування.
В період з 2007 по 2009 р. у 20 хворих з діагнозом:
ПТС ІІІ ступеня, виразкова форма, гомілковий сег
мент, яких лікували у відділенні судинної хірургії Іва
но—Франківської обласної клінічної лікарні, під час
виконання оперативного втручання з розрізу по
медіальній поверхні гомілки у середній третині заби
рали фрагменти фасції. Контрольну групу склали 10
хворих, госпіталізованих у невідкладному порядку з
приводу травматичного пошкодження судин або
кісток гомілки, в яких не виявлено ХВН (фрагменти

фасцій забирали з непошкодженої зони по внутріш
ній поверхні гомілки). Гістологічні дослідження ма
теріалу проводили після забарвлення гематоксиліном
та еозином при збільшенні × 100.
У контрольній групі за відсутності ХВН фасції ут
ворені щільною волокнистою сполучною тканиною,
в якій переважали колагенові волокна, що перетина
лися в різних напрямках. З ними чергувалися шари
еластичних волокон, що утворювали сітку. Клітинних
елементів у фасції мало, переважно фіброцити. Кро
вопостачання здійснюється по артеріолах, відток —
по венулах.
За даними гістологічного дослідження фрагментів
фасцій гомілки хворих з ПТС нижніх кінцівок вияв
лені морфологічні ознаки, що свідчили про хроніч
ний неспецифічний процес. Зокрема, колагенові во
локна у фасції розташовані пухко, спостерігали му
коїдний набряк колагенових волокон, які збільшува
лись, що свідчило про запальний процес у фасції;
значну кількість фібробластів, ядра окремих фіброб
ластів заокруглені. Також спостерігали зміни у стінці
фасціальних судин, артеріоли місцями були обліте
ровані, просвіт судин нерівномірний, окремі з них
спазмовані, у стані спадіння, спостерігали плазматич
не просякнення стінки, ядра окремих ендотеліоцитів
округлі, набряклі. Отримані дані вказують на
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ущільнення та склерозування фасції, яка втрачає ела
стичність. Внаслідок цього порушується функціону
вання "м'язової помпи", що зумовлює рефлюкс з по
дальшим підвищенням венозного тиску крові у гли
боких венах кінцівки. За фізіологічних умов при нор
мальній роботі "м'язової помпи" хвиля скорочень
завжди поширюється у проксимальному напрямку та
співпадає з напрямком руху крові. В момент скоро
чення вени стискаються, і клапани під дією кров'яно
го тиску відкриваються та знову змикаються після
зникнення компресії. При склерозуванні фасції
гомілки тиск крові у венах недостатній. При приєд
нанні до патологічного процесу дилатації судин та
недостатнього змикання клапанів в період скорочен

ня виникає зворотний кровоток з одночасним рухом
крові у проксимальному напрямку. Втративши
функцію регулюючих шлюзів, клапани неспроможні
регулювати поток крові під час скорочення м'язів в
одному напрямку. Внаслідок дії маси тіла у положенні
стоячи кров повертається, а при роботі "м'язової пом
пи" — неадекватно поступає до серця.
Отже, аналіз даних гістологічного дослідження
свідчив, що у хворих з ПТС у пізніх стадіях відбува
ються дистрофічні зміни фасцій гомілки, що спричи
няє втрату їх еластичності, відповідно, зниження
функції "м'язової помпи" та порушення венозної ге
модинаміки.

ПРОКАЛЬЦИТОНІН — РАННІЙ БІОМАРКЕР СЕПСИСУ ЗА ТЯЖКОЇ
ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ
Б. В. Гузенко, С. В. Слєсаренко
Дніпропетровська державна медична академія,
Дніпропетровський центр термічної травми

Мета роботи — підвищення ефективності ранньо
го виявлення септичних ускладнень за тяжкої опіко
вої хвороби (ОХ).
Проведене дослідження вмісту біомаркеру про
кальцитоніну (ПКТ) у сироватці крові 24 пацієнтів з
ОХ, індекс тяжкості ураження (118,38 ± 13,25) од., за
гальна площа опіку ІІІ А — ІІІ Б ступеня (43,08 ±
3,79)%. Сформовані три групи пацієнтів залежно від
рівня ПКТ: до 0,5 нг/мл, 0,5 — 2 нг/мл та 2 — 10 нг/мл
для проведення кореляційного аналізу з клінічними
симптомами — температурою тіла, частотою дихання
(ЧД), частотою скорочень серця (ЧСС); лабораторни
ми показниками — вмістом С—реактивного протеїну
(СРП), загальною кількістю лейкоцитів, кількістю мо
лодих форм лейкоцитів (МФЛ) та лімфоцитів у фор
мулі крові, лейкоцитарним індексом інтоксикації,
індексом резистентності організму, кількістю ознак
синдрому системної запальної відповіді (ССЗВ) та
кількістю балів за модифікованою прогностичною
шкалою (МПШ) (патент України на корисну модель
22442 від 25.04.07).
В групах хворих за підвищеного рівня ПКТ у сиро
ватці крові були достовірно підвищені ЧД — (22,90 ±

2,29) за 1 хв, та ЧСС — (103,80 ± 4,30) за 1 хв, рівень
СРП — (154,20 ± 34,62) ум од. та кількість МФЛ —
(27,10 ± 4,12)%, кількість ознак ССЗВ 3 і більше, МПШ
18 балів і більше. При проведенні кореляційного
аналізу встановлений помірний позитивний коре
ляційних зв'язок між збільшенням рівня ПКТ у сиро
ватці крові і вмістом СРП у сироватці крові (r = 0,57),
кількістю МФЛ (r =0,53) та кількістю балів МПШ (r =
0,51). Для визначення клінічної цінності тестів з виз
начення рівня ПКТ, СРП і тяжкості стану за МПШ у 6
хворих з опіковим сепсисом обчислені показники
чутливості та специфічності. Для ПКТ чутливість ста
новила 90,91%, специфічність — 85,71%; для СРП —
відповідно 100 та 8%; для МПШ — 85 і 64,86%.
Отже, при підвищенні рівня ПКТ у сироватці крові
(понад 0,5 нг/мл) достовірно збільшуються ЧД і ЧСС,
вміст СРП та кількість МФЛ, при цьому кількість ознак
ССЗВ становить 3 і більше, МПШ — 18 балів і більше.
Визначення вмісту ПКТ з чутливістю 92% та спе
цифічністю 86% до септичних ускладнень тяжкої ОХ
можна застосовувати як один з ранніх біомаркерів
виникнення сепсису у хворих з опіками.
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ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН
Б. М. Даценко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Основным методом лечения гнойных ран являет
ся их местное лечение, которое осуществляют раз
личными путями, однако наиболее часто — под по
вязкой с использованием лекарственных средств.
Применение системной антибактериальной терапии
раневой хирургической инфекции показано, если
проведение местного лечения не обеспечивает в пол
ном объеме локализацию воспаления: при его рас
пространении в виде перифокальной инфильтрации
тканей, лимфангиита или гнойного тромбофлебита
либо при выявлении признаков генерализации ин
фекции, системной воспалительной реакции. Важно
отличить гнойно—резорбтивную лихорадку от гене
рализованной воспалительной реакции.
В течение длительного времени требованиям оп
тимального препарата для проведения системной ан
тибактериальной терапии соответствовали антибио
тики цефалоспоринового ряда I — II поколения: це
фазолин (кефзол), цефотоксин, цефомандол и осо
бенно цефуроксим (Зинацеф). Ситуация изменилась
с появлением метициллинрезистентных Staphilococ
cus aureus (MRSA), на которые указанные антибиоти
ки не действуют, как и на многие грамотрицательные
микроорганизмы.
Поэтому проведение стандартной, эскалацион
ной системной терапии начинают с назначения ан

тибиотика цефалоспоринового ряда III поколения
(цефтазидима). До получения результатов бактерио
логического исследования больному проводят эмпи
рическую антибактериальную терапию. После иден
тификации возбудителя гнойной инфекции назнача
ют направленную антибактериальную терапию.
Для лечения гнойной инфекции, вызванной
Enterobacter spp., показано назначение фторхиноло
нов III — IV поколения (левофлоксацин, моксифлок
сацин) в сочетании с метронидазолом или аминогли
козида III поколения (амикацин) в сочетании с ме
тронидазолом.
При выявлении Pseudomonas aeruginоsa назнача
ют цефалоспорины III — IV поколения (цефтазидим,
максипим) в сочетании с аминогликозидами (амика
цин) либо фторхинолонов (ципроксол) в сочетании
с амикацином.
Наиболее эффективны в отношении Klebsiella spp.
карбапенемы, что определяет их как препараты вы
бора при лечении этой тяжелой инфекции.
Для подавления роста MRSA целесообразно назна
чение цефалоспоринов IV поколения (максипима), а
также антибиотиков новых групп: гликопептидов
(тейкоплакина) или оксазолинов (линезолида).

РАНОВІ УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГРИЖІ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
І. Я. Дзюбановський, В. І. П'ятночка
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Хірурги оцінюють нові види сітчастих матеріалів
та способи алогерніопластики досить стримано, що
пояснюється виникненням різних ускладнень: ін
фільтратів, сером, нагноєння операційної рани, ліга
турної нориці, секвестрації, відторгнення трансплан
тата, крайового некрозу шкіри. Використання сітчас
тих протезів спричинило і деякі нові ускладнення, що
спостерігають при використанні стандартних мето
дів герніопластики, а саме: руйнування сітки, утво
рення кіст імплантата, міграція протеза в просвіт ки
шечнику з утворенням нориці.
Мета роботи — на підставі аналізу характеру та ча
стоти виникнення ранових післяопераційних усклад

нень розробити алгоритм їх профілактики та хірур
гічного лікування післяопераційної грижі черевної
стінки з використанням сучасних синтетичних ма
теріалів.
За період з 2000 по 2008 р. в клініці оперовані 632
хворих з приводу післяопераційної грижі різної ло
калізації. Частота ранніх і пізніх післяопераційних
ускладнень вивчена у 414 пацієнтів групи порівння,
аналіз якої дозволив розробити шляхи покращання
результатів хірургічного лікування, впроваджені у 218
пацієнтів основної групи. Для вивчення характеру та
частоти післяопераційних ускладнень застосовували
наступні методи дослідження: клінічні, ультразвукове
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дослідження передньої черевної стінки, черевної
прожнини з допплерографією, цитологічна характе
ристика ранового ексудату, загально—клінічні лабо
раторні, статистичні дослідження.
З ранніх післяопераційних ускладнень у хворих
групи порівняння найчастіше виявляли серому (у
8,5%), тривалу лімфорею (у 6,8%), частота цих усклад
нень корелювала з типом оперативного втручання і
становила 18,7% — у пацієнтів, яким виконано ало
герніпластику за типом оnlay та у 3,4% — sublay (P <
0,05).
Незважаючи на проведену інтраопераційну ан
тибіотикопрофілактику, у контрольній групі у 3,9%
пацієнтів виникло нагноєння, у 4,3% — інфільтрат
операційної рани. У пацієнтів основної групи нами
застосований оригінальний метод обробляння сітча
стого імплантата ліпосомальним комплексом з вклю
ченням у нього антибіотика (деклараційний патент
України 56938 А), що дозволило зменшити частоту
нагноєння та утворення інфільтрату операційної ра
ни відповідно до 0,5 і 2,3%. Аналізуючи динаміку змін
цитограм у І фазі ранового процесу при викорис
танні поліпропіленової сітки, відзначали тривалу
присутність у рановому ексудаті еозинофільних гра
нулоцитів та лімфоцитів, що свідчило про стабільно
високу місцеву алергічну реакцію тканин. Все це —
ознаки млявого перебігу ранового процесу з
схильністю до загоєння вторинним натягом, яке не
завжди супроводжувалося нагноєнням операційної
рани. Натомість, за умови обробляння сітчастого
імплантата ліпосомальним комплексом з включен
ням у нього антибіотика у рановому ексудаті до
стовірно менше містилося нейтрофільних грануло
цитів та лімфоцитів.
У 2,9% оперованих хворих групи порівняння ви
ник крайовий некроз шкіри, що зумовлене обшир

ним відсепаруванням шкірно—жирового клаптя під
час виконання пластики за типом оnlay та додатко
вою ішемізацією при накладанні вузлових швів на
шкіру. Впровадження внутрішньошкірного безпе
рервного шва з використанням монофіламентного
шовного матеріалу дозволило зменшити частоту ви
никнення крайового некрозу шкіри до 0,5%.
З пізніх післяопераційних ускладнень переважало
утворення лігатурної нориці — у 5,3% хворих. Його
спостерігали лише у пацієнтів, яким сітку фіксували
поліфіламентним шовним матеріалом. Застосування
монофіламентних ниток дозволило уникнути утво
рення лігатурної нориці у хворих основної групи. Ус
кладнений перебіг раннього післяопераційного
періоду спричинив утворення кіст імплантата у 2,2%
хворих, його відторгнення — в 1,9%, що зумовило ре
цидивування грижі у 9 (2,2%) пацієнтів. Міграцію
імплантата в підшкірному прошарку спостерігали у 3
хворих.
Висновки
1. Виконання алогерніопластики переважно за ти
пом sublay, обробляння сітчастого імплантата ліпосо
мальним комплексом з включенням у нього ан
тибіотика, його фіксація монофіламентним шовним
матеріалом, впровадження внутрішньошкірного без
перервного шва дозволили зменшити частоту ранніх
і пізніх післяопераційних ускладнень відповідно з
28,5 і 13,0% — у групі порівняння до 13,8 і 2,3% — в ос
новній групі.
2. Обов'язковим вважаємо виконання в ранньому
післяопераційному періоді ультразвукового моніто
рингу, що дозволяє виявити рідинні утворення в
різних шарах операційної рани, оцінити ехострукту
ру тканин передньої черевної стінки в зоні оператив
ного втручання і, як наслідок, попередити виникнен
ня ранніх післяопераційних ускладнень.

ИНФИЦИРОВАНИЕ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ:
ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
А. Б. Доминяк, Г. Г. Влайков
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

Инфицирование сосудистых трансплантатов
(ИСТ) считают тяжелым осложнением послеопераци
онного периода. Это особенно справедливо при ло
кализации ИСТ в аорто—бедренной позиции с вовле
чением одного аортального или обеих бедренных
анастомозов, что наблюдают более чем у 75% боль
ных. ИСТ после реконструктивных операций на аор
то—бедренном сегменте выявляют у 2 — 12% боль
ных.
Диагноз ИСТ устанавливают при возникновении
аррозивного кровотечения, острой ишемии нижних

конечностей, что значительно повышает опасность
возникновения тяжелых послеоперационных ослож
нений и обусловливает летальность 75 — 90%.
Причиной смерти 30 — 50% больных при ИСТ яв
ляется образование аорто—кишечного свища, 20 —
30% — острое аррозивное кровотечение при полном
или частичном отрыве центрального анастомоза. Ча
стота ампутации конечности у пациентов при ИСТ
составляет 30—45%. Поэтому актуален поиск методов
ранней диагностики и оптимальной тактики лечения
больных при ИСТ.
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Цель исследования — оценить информативность
методов ранней диагностики ИСТ и разработать хи
рургические методы лечения больных с ИСТ в аор
то—бедренной и бедренно—подколенной области.
В клинике после реконструктивных операций на
брюшной части аорты и магистральных артериях у
190 (3,64%) из 5216 больных выявлено ИСТ, у 34
(0,65%) — инфицирование ложных аневризм анасто
моза (ЛАА).
Диагноз ИСТ устанавливали на основании анали
за клинических признаков, данных ультразвукового
дуплексного сканирования, ангиографии, радиоизо
топного исследования с использованием лейкоци
тов, меченных 99m—технецием, бактериологическо
го исследования удаленного аллопротеза, стенки ар
терии, отделяемого из раны и парапротезных ин
фильтратов. У 45 больных сформировался незажива
ющий парапротезный свищ, у 17 — свищ мочеточни
ка, у 35 — ЛАА, у 30 — возникло аррозивное кровоте
чение, у 18 — острая ишемия нижних конечностей,
интраоперационно гематома в области анастомоза и
парапротезного пространства выявлена у 16, у 21 —
некроз кожи в области раны бедра.
В зависимости от выраженности клинических
проявлений и распространения инфекции выделяем:
локальное инфицирование трансплантата — у 62
(32,6%) больных, тотальное — у 70 (36,8%), ангиоген
ный сепсис — у 58 (30,5%). ИСТ, независимо от нали
чия сопутствующей бактериемии, считаем абсолют
ным показанием к хирургическому лечению.
Нами разработана тактика комплексного лечения
больных в зависимости от зоны и распространения
инфицирования, вовлечения в гнойный процесс ана
стомозов, сохранения проходимости протеза, степе
ни недостаточности кровообращения (состояния со
судов оттока), общего состояния больного, тяжести
гнойной инфекции. Основным принципом разрабо
танной тактики является раннее и тотальное удале
ние ИСТ с одномоментным восстановлением крово
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обращения в нижних конечностях. У больных при
локальном ИСТ частично или полностью удаляли
протез и восстанавливали кровоток с использовани
ем одного из следующих методов: аорто—бедренное
латеральное аллошунтирование с размещением алло
трансплантата вне зоны инфицирования (через мы
шечную лакуну) и наложение дистального анастомо
за с поверхностной артерией (у 16 больных); чрезос
сальное подвздошно—бедренное шунтирование (у 8);
надлобковое шунтированеие (у 3); замена инфициро
ванного аутовенозного или аллошунта в бедренно—
подколенной области на гомовенозный (у 20); плас
тика анастомоза при возникновении аррозивного
кровотечения (у 16). У больных при тотальном ИСТ
тактика радикальная — удаление протеза с одномо
ментным внеанатомическим билатеральным шунти
рованием с аутотканной защитой анастомоза и ново
го трансплантата (у 17) или подмышечно—бедренное
шунтирование (у 5); аорто—внутриподвздошное ау
товенозное шунтирование (у 16), одностороннее
аорто—бедренное аутовенозное шунтирование (у
12); замена трансплантата с аутотканной защитой (у
13).
При ангиогенном сепсисе — полное удаление ИСТ
с одномоментной аутотканной реконструкцией ма
гистральных артерий и проведением антибактери
альной терапии с аутотканной защитой зоны анасто
моза: аутовенозное бифуркационное аорто—бедрен
ное шунтирование (у 20 больных) или односторон
нее аутовенозное аорто—бедренное шунтирование (у
10). При возникновении полиорганной недостаточ
ности удаляли протез без восстановления кровотока
(у 15 больных).
В целом 172 (90,5%) из 190 больных, которым бы
ли выполнены повторные операции, спасены, хоро
шая проходимость трансплантатов без их инфициро
вания через 12 мес после операции отмечена у 135
(71%) больных, у 37 (19,4%) — выполнена ампутация
конечности; умерли 18 (9,4%) больных.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО(НЕКРОТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ
НИЖНІХ КІНЦІВОК
О. А. Жернов, А. О. Жернов
Інститут гематології та трансфузіології АМН України, м. Київ

Гнійно—некротичні дефекти (ГНД) нижніх кінці
вок характеризуються повільним перебігом запален
ня, своєрідним та тривалим загоєнням, часто спричи
няють тяжкі функціональні розлади. Ускладнення, що
виникають у таких хворих, пов'язані з порушенням
кровообігу в зоні ураження та частим запальним ура
женням глибоких анатомічних структур.

Адекватне відновлення дефектів м'яких тканин і
шкіри в ділянці ураження є актуальною проблемою
хірургічного лікування ГНД нижніх кінцівок.
Метою дослідження є розробка реваскуляризую
чих оперативних втручань в системі відновного ліку
вання хворих з ГНД нижніх кінцівок.
Обстежені 37 хворих з ГНД нижніх кінцівок, в то
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му числі чоловіків — 29, жінок — 8, віком від 6 до 73
років. ГНД у 16 хворих локалізувались в ділянці
гомілки, у 15 — на стопі, у 2 — в ділянці надп'ятково—
гомілкового, у 4 — колінного суглоба. Залежно від ме
тодів хірургічного лікування хворі розподілені на дві
групи. До основної групи включений 21 хворий, у них
застосовували пластику васкуляризованими клаптя
ми. У контрольну групу увійшли 16 пацієнтів, яким
для закриття ран використовували загальноприйняті
методи пластики, у 8 хворих виконано по два втру
чання і більше.
Хірургічне лікування ГНД у хворих основної групи
здійснювали у двох варіантах. За поширеного ура
ження тканин з пошкодженням магістральних судин
на протязі та ознаками порушення периферійного
кровообігу в ураженому сегменті виконували пласти
ку клаптями на тимчасовій судинній ніжці з проти
лежної кінцівки. Використовували шкірно—фасці
альні клапті на задній великогомілковій артерії (в 1
хворого) та шкірно—м'язові клапті з включенням
присередньої чи бічної головки литкового м'яза (у 4)
для закриття ГНД гомілки та стопи.
За відсутності порушень кровообігу в ураженому
сегменті застосовували клапті на постійній судинній
ніжці з однойменної кінцівки. Під час пластики де
фектів стопи та надп'ятково—гомілкового суглоба ви
користовували клапті з тилу стопи на тильній артерії
стопи (в 1 хворого), шкірно—фасціальні клапті на
задній великогомілковій артерії (у 4), клапті литково
го м'яза (у 3). ГНД гомілки закривали шкірно—м'язо
вими клаптями з включенням присередньої чи бічної
головки литкового м'яза (у 4), пропелероподібний
клапоть на пронизних судинах зовнішньої поверхні

гомілки (в 1). Для пластики ран колінного суглоба
формували шкірно—м'язові клапті на присередній го
ловці литкового м'яза (у 4 хворих).
У хворих контрольної групи ГНД гомілки та стопи
закривали шкірно—фасціальними клаптями з "випад
ковим" кровообігом з однойменної кінцівки (у 7), а
також шкірно—фасціальними (у 12) та шкірно—жи
ровими (у 4) клаптями з протилежної кінцівки на
тимчасовій живлячій ніжці.
Для іммобілізації та утримання кінцівок під час
пластики ГНД клаптями з протилежного сегмента в
усіх хворих основної групи застосовували апаратну
фіксацію. Найбільш зручною й універсальною вва
жаємо систему спице—стрижневої фіксації, що доз
воляла спростити техніку і зменшити тривалість на
кладення системи, а також знизити частоту усклад
нень. Хворим контрольної групи іммобілізацію
здійснювали за допомогою гіпсових пов'язок.
У найближчий період у 20 (95,23%) хворих основ
ної групи досягнутий позитивний результат лікуван
ня. В одного хворого виник частковий некроз клаптя,
який включав задню великогомілкову артерію, що бу
ло пов'язане з порушенням венозного відтоку внаслі
док варикозного ураження вен. У контрольній групі
позитивний результат досягнутий в 11 (68,75%) хво
рих. Некроз клаптів виник у 4 спостереженнях (3 —
шкірно—фасціальних, 1 — шкірно—жирового), в 1 —
виникло нагноєння рани.
За наявності ГНД нижніх кінцівок потрібна непря
ма хірургічна реваскуляризація клаптями з осьовим
кровообігом, як на постійній, так і тимчасовій су
динній ніжці, що дозволяє досягти позитивного ре
зультату у 95,23% спостережень.

ДЕЯКІ ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ
РАНИ ПІСЛЯ ВИСОКОЇ АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
М. М. Зюбрицький, Р. Є. Стришка
Кам'янець6Подільська міська клінічна лікарня № 1

Результати реконструктивно—відновних операцій
у хворих з приводу оклюзії артерій нижніх кінцівок
не завжди позитивні. У значної кількості хворих ви
конують їх високу ампутацію.
У таких ситуаціях попередження ускладнень заго
єння рани та формування адекватної кукси кінцівки
має важливе психологічне й соціальне значення для
пацієнта.
Проаналізовані результати лікування 132 хворих,
яким виконано високу ампутацію нижньої кінцівки за
останні 3 роки. Чоловіків було 84, жінок — 48, вік хво
рих від 39 до 88 років, у середньому 68 років. Обліте
руючий ендартеріїт з ішемією нижніх кінцівок IV сту

пеня (за Фонтеном — Покровським) діагностований у
4 хворих, атеросклеротична оклюзія артерій нижніх
кінцівок IV ступеня — у 86, тромбоемболія стегново—
підколінного сегмента з декомпенсацією кровотоку
— у 3, гнійно—некротичне ураження стопи на тлі цу
крового діабету — у 39. Ампутація нижньої кінцівки
на рівні верхньої третини гомілки виконана у 39 хво
рих, нижньої третини стегна — у 53, середньої та
верхньої третини стегна — у 40. Ускладнення за
гоєння рани виникли у 21 (15,9%) хворого, в тому
числі ішемічний крайовий некроз рани — у 5, на
гноєння рани — в 11, гематома — у 3, ретракція м'язів
стегна з формуванням патологічної кукси — у 2. По
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мерли після операції від супутніх захворювань 4 (3%)
пацієнта.
З метою покращання результатів лікування хво
рих з гангреною кінцівки нами розроблений спосіб
черезколінної ампутації стегна. На відміну від існую
чих способів черезколінної ампутації кінцівки, стег
нову кістку за нашим методом перепилювали в
нижній третині діафіза, а з видаленням наколінка
зберігається верхній заворот синовіальної складки
колінного суглоба після знищення її поверхневого
шару за допомогою плазмової коагуляції. Пересічен
ня м'язів стегна на рівні сухожиль попереджає їх
надмірну ретракцію і не потребує здійснення гемо
стазу, що в цілому зменшує травматичність операції
та підвищує опорність кукси.
З використанням запропонованого способу опе
ровані 24 хворих з приводу гангрени кінцівки, яка ви
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никла внаслідок оклюзії дистального чи стегново—
підколінного сегмента. В усіх хворих відзначений
тяжкий соматичний статус, що пов'язане з наявністю
численних супутніх захворювань. Після операції всі
пацієнти живі. Ускладнення виникли у 2 (8,3%) хво
рих (гематома — в 1, серома — в 1). Подальше вико
ристання активного дренування рани за Редоном
сприяло попередженню подібних ускладнень. Три
валість лікування хворого у стаціонарі становила у се
редньому (14 ± 3) дня.
Отже, застосування запропонованого способу че
резколінної ампутації нижньої кінцівки на рівні стег
на дозволило значно зменшити частоту ускладнень
загоєння операційної рани, поліпшити результати
лікування хворих, яким здійснена висока ампутація
нижньої кінцівки.

РЕГИОНАРНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОНЫ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
В. В. Иващенко, В. С. Ковальчук, А. В. Иващенко, Н. В. Ковальчук
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В клинике накоплен опыт лечения 52 пациентов с
флегмоной тканей нижних конечностей, вызванной
неклостридиальной анаэробной инфекцией.
Важнейшим этапом в комплексе лечения считаем
срочную операцию, которую выполняли под общим
обезболиванием сразу же после госпитализации
больного и установления диагноза. Вмешательство
предусматривало широкое рассечение и полное ис
сечение пораженных тканей без опасения образова
ния после операции обширной раневой поверхнос
ти.
После некрэктомии рану обильно промывали 3%
раствором перекиси водорода и в течение первых су
ток накладывали повязки, смоченные этим же раство
ром, в последующем использовали повязки с мазями
на водорастворимой основе. Общее лечение включа
ло сочетанное использование антибактериальных
препаратов, предпочтение отдавали линкомицину и
клиндамицину, производным имидазола — метрогил
(флагил) по 300 мг в сутки внутривенно или тинида
зол (1,5 г в сутки) с интервалом 8 ч в течение 5 — 8
сут. Выраженной антибактериальной активностью в
отношении неклостридиальной анаэробной инфек
ции обладает диоксидин, который вводили внутри
венно в виде 1% раствора в суточной дозе 120 мл и
озонированный изотонический раствор натрия хло
рида, который вводили внутривенно. Детоксикацион
ная терапия включала проведение по показаниям

форсированного диуреза и реинфузию обработан
ной ультрафиолетовыми лучами аутокрови, иммуно
коррекцию осуществляли путем введения гиперим
мунной антистафилококковой плазмы и гамма—гло
булина.
У 32 пациентов в целях повышения эффективнос
ти комплексного лечения регионарно вводили один
из антибиотиков и озонированный раствор пенток
сифиллина (5 мл в 100 мл изотонического раствора
натрия хлорида) путем катетеризации нисходящей
артерии колена и перфузии препаратов с помощью
аппарата ДЛВ—1 в течение 30 мин.
Очищение ран и стабилизация состояния у паци
ентов, которым проведена регионарная терапия, до
стигнуто на 5 — 6 сут раньше, чем у 20 пациентов, у
которых на фоне такой же терапии регионарное ле
чение не проводили. Успешное аутопластическое за
крытие обширных раневых дефектов произведено
всем больным. Все пациенты основной группы живы,
в группе сравнения умерли 2 больных, продолжи
тельность лечения раневого процесса у них была в
среднем на 10 — 14 сут больше.
Таким образом, для успешного лечения тяжелой
анаэробной неклостридиальной инфекции тканей
нижних конечностей целесообразно расширение по
казаний к регионарному введению лекарственных
средств.
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ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА В ЗОНЕ РУБЦА БРЮШНОЙ СТЕНКИ
С ПРИЗНАКАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ
Ф. Н. Ильченко, Ю. Г. Барановский, М. М. Швец
Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь

Особенностью выполнения оперативного доступа
при наличии в его зоне очагов хронического воспа
ления (ОХВ) — лигатурных свищей, послеоперацион
ного рубца, обширных околошовных гранулем и аб
сцессов, воспалительных инфильтратов — является
высокий риск инфицирования тканей брюшной
стенки и возникновение после операции гнойно—
воспалительных осложнений заживления раны.
Обследованы 106 больных с различной абдоми
нальной хирургической патологией, у которых ранее
была выполнена лапаротомия и планировалась по
вторная операция. У всех больных после первой опе
рации возникли осложнения заживления раны. В ди
агностический алгоритм, помимо общеклинического
обследования больных, включено сканирование
брюшной стенки в области рубца и брюшной полос
ти. ОХВ обнаружены у 48 (45,3%) больных. У 19 боль
ных этой группы в зоне послеоперационного рубца
образовались лигатурные свищи, у 7 — в толще руб
цов выявлены воспалительные инфильтраты, у 14 —
по данным ультразвукового исследования (УЗИ) об
наружены изолированные полости диаметром от 0,5
до 1,5 см (околошовные гранулемы), у 8 — отмечены
трофические нарушения кожи с элементами инфи
цирования (мацерации, язвы). Кроме того, у 9 боль
ных наблюдали широкие деформирующие келоид
ные рубцы.
До операции больным с ОХВ назначали различ
ные консервативные мероприятия (физиопроцеду
ры, иммунокоррекцию, антибиотикотерапию, по по
казаниям — детоксикационную терапию). У больных
с лигатурными свищами осуществляли хирургичес
кую санацию до прекращения гнойного отделяемого,
накладывали повязки с димексидом, растворами ан
тисептиков, антибиотиков, назначали электрофорез
этих препаратов, удаляли свободно лежащие лигату
ры из свищевого канала. При отсутствии эффекта у
12 больных лигатурный свищ иссекали, считая это

первым этапом последующей абдоминальной опера
ции.
У 6 больных с послеоперационной грыжей при
наличии нескольких лигатурных свищей, обширных
лигатурных гранулем санацию гнойных очагов про
водили во время операции. При этом до операции, во
время сканирования живота на передней брюшной
стенке отмечали расположение гнойного очага, и, в
зависимости от его локализации, выбирали рацио
нальный оперативный доступ так, чтобы эти очаги
оказались вне зоны разреза. Для этого при использо
вании вертикального или горизонтального доступа
производили вначале один полуовальный разрез че
рез неизмененные ткани, позволяющий выполнить
грыжесечение. Обрабатывали элементы грыжи, вы
полняли пластику грыжевых ворот с применением
одного из принятых в клинике методов. По оконча
нии пластики вторым полуовальным разрезом по за
ранее намеченной линии иссекали участок кожи и
подкожной основы вместе с промаркированными
очагами хронического воспаления, по возможности
в пределах непораженных тканей.
Келоидные рубцы иссекали, рану зашивали по
оригинальному методу. После операции рану дрени
ровали различными способами. Контроль раневого
процесса осуществляли с использованием данных
УЗИ. По показаниям проводили те же профилактиче
ские и лечебные мероприятия, что и до операции. Ра
невые осложнения возникли у 6 пациентов.
Таким образом, при лапаротомии операционный
доступ в зоне рубца целесообразно выполнять с уче
том данных анамнеза, анатомических особенностей,
выраженности признаков хронического воспаления
в мягких тканях брюшной стенки на основании дан
ных УЗИ. При выявлении ОХВ в зоне послеопераци
онного рубца показана их предварительная консер
вативная и хирургическая санация.
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ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕСТРУКТИВНОГО
ПАНКРЕАТИТА
И. В. Иоффе, А. В. Пепенин
г. Луганск

В последнее время наблюдают увеличение заболе
ваемости острым панкреатитом (ОП) за счет его дес
труктивных форм (ОДП). Высокая частота инфици
рования, обусловливающая возникновение местных
и общих гнойных осложнений, а также значительная
летальность заставляют искать новые пути решения
этой проблемы.
Под наблюдением находились 45 пациентов, у ко
торых по данным ультразвукового исследования
(УЗИ) обнаружено острое скопление жидкости
(ОСЖ) вследствие ОДП. Мужчин было 35 (77,8%),
женщин — 10 (22,2%). Локализацию, форму и разме
ры ОСЖ определяли с помощью УЗИ. Профилактику
инфицирования проводили в соответствии с разра
ботанной схемой. Наличие и характер возбудителя
верифицировали по данным тонкоигольной пунк
ции (ТИП), которую проводили иглами Madayag 18 и
20 G, чрескожное дренирование (ЧД) осуществляли с
использованием дренажных систем Pig tail 6F и 9F.
Для санации очага через иглу или катетер вводили
растворы антисептиков.
Образование ОСЖ любых размеров и локализа
ции считаем абсолютным показанием к назначению
антибиотиков и проведению деконтаминации желуд
ка и кишечника. В большинстве наблюдений анти
бактериальную терапию проводили этапно. ОСЖ ди
аметром менее 50 мм, как правило, подвергаются ре
зорбции и не требуют проведения миниинвазивных
вмешательств. При ОСЖ диаметром более 50 мм про
водили ТИП. При локализации в парапанкреатичес

кой клетчатке и сальниковой сумке регресс ОСЖ от
мечен после второй — третьей ТИП у 15 из 17 пациен
тов. Показанием к проведению ТИП считаем быстрое
повторное образование ОСЖ после проведения двух
— трех ТИП; наличие густого, мутного отделяемого
через иглу. При наличии ОСЖ в двух зонах пораже
ния и более устанавливали два, три, в одном наблюде
нии — четыре дренажные системы для проведения
проточного лаважа. У 2 больных резорбция полости
ОСЖ достигнута после многократной ежедневной са
нации через чрескожный дренаж. Длительность ЧД
составила в среднем (8 ± 1) сут. В одном наблюдении
в связи с неэффективностью дренирования (крупные
фрагменты детрита) произведено вскрытие и дрени
рование сальниковой сумки с использованием мини
доступа.
При локализации ОСЖ в клетчатке забрюшинно
го пространства у 16 из 28 пациентов удалось достичь
его регресса. В остальных наблюдениях проведение
ТИП и ЧД позволило замедлить распространение экс
судата по клетчатке, локализовать очаги, которые
адекватно дренировали с использованием минидос
тупа.
Таким образом, применение предложенного под
хода позволило уменьшить частоту гнойных ослож
нений ОСЖ, а при его инфицировании — адекватно
санировать очаг, избежать выполнения лапаротомии.
Осуществление ТИП при выявлении ОСЖ можно
считать способом профилактики гнойных осложне
ний ОДП.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО(НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Е. В. Калачев, Н. В. Ляшенко
Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь

Цель работы: анализ результатов хирургического
лечения больных по поводу различных форм синд
рома диабетической стопы (СДС) с использованием
патогенетически обоснованной консервативной те
рапии и хирургической санации некротического
очага, а также преимущественно "малой" ампутации
конечности.

Обследованы 33 пациента с гнойно—некротичес
кими осложнениями различных форм СДС. Гнойно—
некротическое поражение тканей стопы наблюдали
при нейропатической форме СДС у 6 (16,7%) боль
ных, ишемической — у 7 (29,2%), нейро—ишемичес
кой — у 20 (52,6%). Использовали клинические, лабо
раторные и инструментальные методы диагностики.
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Для определения характера и объема поражения
нижних конечностей применяли: дуплексное скани
рование сосудов нижних конечностей, рентгеногра
фию, определение лодыжечно—плечевого индекса,
компьютерную томографию и термографию стоп.
В лечении больных использовали: комплексную
консервативную терапию (ангиотропную, нейрот
ропную, комбинированную в соответствующих груп
пах пациентов), хирургическую санацию некротиче
ского очага, "малую" ампутацию конечности.
Своевременное использование хирургической са
нации, некрэктомии, "малой" ампутации конечности
(ампутация пальцев, медиальная и латеральная резек
ция стопы) и комплексной консервативной терапии
позволило избежать высокой ампутации нижней ко
нечности и достичь стойкой ремиссии заболевания, а
также значительно улучшить качество жизни 31 боль
ного с гнойно—некротическими осложнениями СДС.
При ишемической форме СДС у 2 больных произве

дена высокая ампутация нижней конечности: у 1 — на
уровне нижней трети бедра, у 1 — верхней трети го
лени, что обусловлено поздней госпитализацией
больных, необратимыми изменениями тканей стопы,
полным разрушением ее костно—суставного аппара
та.
Таким образом, сочетание своевременного при
менения комплексной консервативной терапии с
тщательной хирургической санацией гнойно—не
кротического очага и использование активной хи
рургической тактики "малой" ампутации позволяет
расширить границы курабельности пациентов "высо
кого риска", какими являются больные с гнойно—не
кротическим поражением при различных формах
СДС. Использование такой тактики существенно
уменьшает частоту выполнения высокой ампутации
нижней конечности и улучшает качество жизни боль
ных.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНО—ПЛАЗМОВОГО АПАРАТА "ПЛАЗОН"
В ГНІЙНО—СЕПТИЧНІЙ ХІРУРГІЇ
М. А. Каштальян, О. С. Герасименко
Військово6медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса

Лікування гнійно—септичних захворювань є акту
альною проблемою сучасної хірургії. Це пов'язане з
збільшенням кількості таких хворих, значною часто
тою септичних ускладнень, поліорганної недостат
ності, високою летальністю, яка сягає 80 —95%.
Збільшення кількості пацієнтів з гнійно—септич
ними захворюваннями, полімікробне інфікування,
резистентність до антибактеріальної терапії, швид
кий розвиток септичного шоку та поліорганної недо
статності, імунорезистентність хворих спонукають до
пошуку нових методів лікування. В клініці у 2008 —
2009 рр. проведене дослідження впливу повітряно—
плазмового скальпеля—коагулятора—стимулятора
"Плазон" на перебіг гнійно—запального процесу.
Апарат "Плазон" застосований у 56 хворих, з них у
23 — з синдромом діабетичної стопи, у 15 — з поверх
невими гнійними ранами, у 10 — з остеомієлітом
трубчастих кісток, у 8 — з піддіафрагмальним абсце
сом.
В динаміці оцінювали показники клінічного
аналізу крові, специфічної та природної резистент
ності організму, маркери запальної відповіді, мікро
біологічні характеристики ран і абсцесів, а також ха
рактеристики загоєння ран. За наявності внутрішньо
черевного абсцесу застосовували ультразвукове до
слідження (УЗД), комп'ютерну томографію (КТ),
фістулографію. В основу медичної технології покла

дений вплив на тканини організму окремо або в
поєднанні: струменя повітряної плазми для отриман
ня хірургічного ефекту — коагуляції та стерилізації
ранової поверхні, випаровування та деструкції не
життєздатних тканин та патологічних утворень, роз
січення біологічних тканин; потоку газу, утвореного
шляхом охолодження повітряної плазми, що містить
молекули оксиду азоту, для отримання терапевтично
го ефекту (NO—терапія).
Під час динамічного спостереження і моніторингу
лабораторних показників встановлено, що після про
ведення комплексного місцевого лікування з застосу
ванням апарата "Плазон" спостерігали покращання
характеристик загоєння ран: до 2 — 4—ї доби від по
чатку лікування зменшувався перифокальний набряк,
до 5 — 8—ї доби — суттєво покращувались якість гра
нуляцій та епітелізація рани, до 10 — 14—ї доби —
нормалізувалися показники клінічного аналізу крові,
імунологічні показники, значно знижувався рівень
С—реактивного протеїну. На 5—7—му добу від почат
ку лікування у 75% хворих досягнуто повної еради
кації мікрофлори. На 15 — 17—ту добу лікування у
більшості (85,9%) хворих мікрофлору у виділеннях з
абсцесу не виявляли, на 5—8—му добу — підвищувала
ся чутливість мікрофлори до антибіотиків. За даними
УЗД, КТ та фістулографії, об'єм гнійних порожнин та
перифокальної інфільтрації тканин мав тенденцію до
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зменшення, до 18—ї доби гнійні порожнини не вияв
ляли.
Таким чином, включення до комплексу лікування
пацієнтів з гнійно—септичними захворюваннями
повітряно—плазмового скальпеля—коагулятора—
стимулятора "Плазон" сприяло швидкому усуненню
запальної реакції, відновленню показників специфіч
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ної та природної резистентності організму, що зумов
лене такими ефектами локальної дії, як поліпшення
мікроциркуляції в зоні впливу, імуностимулюючий,
протизапальний вплив, зниження патогенних влас
тивостей мікрофлори та підвищення її чутливості до
антибіотиків.

ТРУДНОЩІ І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН ПРОМЕЖИНИ
І СІДНИЦЬ
О. М. Коваленко, А. А. Коваленко
Національний медичний університет іменні О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Труднощі лікування опіків на сідницях і проме
жині зумовлені тим, що складно надійно захистити
рану від впливу зовнішнього середовища за допомо
гою пов'язок, великий ризик потрапляння вмісту пря
мої кишки на ці рани і постійного їх інфікування
кишковою мікрофлорою. Це є основною причиною
поганого приживлення аутологічних трансплантатів
шкіри. Перев'язки при опіках цієї локалізації займа
ють більше часу і потребують участі більшої кількості
медперсоналу.
Мета роботи — визначити клінічну ефективність
застосування запропонованої тактики лікування
опіків цієї локалізації.
В період 2006 — 2009 рр. в клініці лікували 37 дітей
з опіками, які локалізувалися на сідницях і проме
жині. Вік хворих від 1,5 до 18 років. В молодшій групі
(від 2 до 5 років) переважали "тазикові" опіки окро
пом і їжею, у віці 6 — 14 років — опіки полум'ям, у
старшій групі (від 15 до 18 років) — опіки полум'ям і
електроопіки, переважно високовольтним струмом.
Для оцінки впливу запропонованої тактики ліку
вання на перебіг ранового процесу застосовані
клінічні, мікробіологічні, цитоморфологічні та іму
нологічні методи дослідження у фазу альтерації (на 2
— 3—тю добу після травми) та демаркації (на 10 —
20—ту добу).
За даними ретроспективного аналізу аналогічної
групи хворих, яких лікували у 1989 — 1993 рр., ле
тальність в групі потерпілих з глибокими дермальни
ми і субдермальними опіками промежини і сідниць
становила 5,6%. У потерпілих виник рановий опіко
вий сепсис, що свідчило про труднощі лікування опі
ків цієї локалізації. При застосуванні сучасної техно
логії раннього хірургічного висічення глибокого не
кротизованого струпу у хворих основної групи ми
вичікували і не висікали в ранні строки ділянки не
крозу на сідницях і спині. Навпаки, висушували струп
з використанням гіперосмолярних розчинів антисеп
тиків. Тривале збереження струпу на цих ділянках за

хищає рану від суперінфекції з прямої кишки. Пе
рев'язки протягом (10 ± 3,3) доби до початку відторг
нення струпу мало болючі, що дозволяє робити їх 2 —
3 рази на добу. Після відторгнення некротизованих
тканих хворого перевертають на живіт. Аутодермо
пластику виконували у положенні хворого лежачи на
животі, що дозволило у 93% спостережень зберегти
всю пересаджену шкіру. Частину (25%) хворих виму
шено тримали в положенні лежачи на спині, у них
приживлення аутошкіри становило 72%. Перев'язки
двічі на добу дозволили зберегти цю шкіру. За даними
мікробіологічних досліджень опікових ран встанов
лено зменшення кількості збудникі на 7 — 10—ту до
бу після травми до 103 мікробних тіл в 1 г тканини, у
хворих контрольної групи — 105 мікробних тіл в 1 г.
Мікрофлора опікових ран у досліджувані строки була
змішаною. У потерпілих, яких лікували у положенні
лежачи на животі, в ранах переважали E. сoli, S. epi
dermidіs. У дітей, які перебували у положенні на спині,
в ранах сидниць переважали S. faecalis, P. аerugіnosa,
мало чутливі до більшості антисептиків. Кількість
мікробів в 1 г тканини менша у хворих основної гру
пи, при порівнянні чутливості мікрофлори до ан
тибіотиків відзначено тенденцію до зниження її рези
стентності, особливо при виявленні збудника у моно
культурі, що супроводжувалось зменшенням кількості
мікробних тіл в одиниці об'єму. При глибоких опіках
промежини і статевого члена з першої доби виника
ють труднощі катетеризації сечового міхура для
постійного контролю діуреза. У 7 хворих у першу до
бу виконана некректомія — висічення некротизова
ної передньої шкірочки статевого члена, у 4 —
розсічення її з двох боків для визволення головки і
сечівника.
Отже, ретельне маніпулювання на ранах проме
жини і сідниць дозволило зменшити частоту септич
них ускладнень на 25%, зберегти ресурси пересадже
ної аутологічної шкіри.
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ДЕРМАТОМ З РІЖУЧОЮ ГОЛОВКОЮ ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
А. О. Ковальчук
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Пластичне закриття глибоких опікових де
фектів розщепленими аутотрансплантатами шкі
ри посідає важливе місце в комплексі заходів,
спрямованих на зменшення тривалості лікування
хворих у стаціонарі та стабілізацію стану потер
пілих з глибокими опіками.
У теперішній час застосовують різноманітні
ріжучі інструменти для трансплантації шкіри з
різними механізмами дії, кожен з них має свої пе
реваги й недоліки. В хірургічній практиці широко
використовують роторні та зворотно—посту
пальні дерматоми для взяття розщеплених ауток
лаптів шкіри. Особливості конструкції цих інстру
ментів вимагають уважного дотримання всіх
етапів очищення та дезинфекції. Порушення ре
жиму стерилізації може спричинити зараження
медперсоналу та пацієнтів особливо небезпечни
ми інфекціями. Тому виникає необхідність впро
вадження уніфікованих, науково обґрунтованих
технологій очищення, дезинфекції та стерилізації
хірургічних інструментів, що гарантує їх повне
знезараження.
Нами сконструйований і запатентований зво
ротно—поступальний електродерматом, стериль
ну ріжучу головку якого використовують за прин
ципом одноразовості. В основу запропонованої
моделі поставлене завдання вдосконалити існую
чий дерматом, в якому шляхом зміни матеріалу і
загальної конструкції, спрямованої на забезпечен
ня технології одноразовості використання ріжу
чих елементів, досягають підвищення його епі
демічної безпеки для медперсоналу і хворого.
З використанням запропонованого приладу
проведені оперативні втручання у 29 хворих на

базі Тернопільського відділення опікової травми
та пластичної хірургії. Операції виконували у хво
рих віком від 18 до 63 років з опіками IIIБ — IV
ступеня (у 7 — некректомію, у 22 — аутодермопла
стику).
Оригінальність конструкції запропонованого
ріжучого інструмента забезпечувала швидку
підготовку його до операції та зручність у роботі.
Після виконання аутодермопластики у хворих
з приводу глибоких дефектів шкіри ускладнень не
було. Отримані клапті і відповідні донорські рани
були з рівними краями, характеризувалися не
значною кровоточивістю. Після операції пересад
жені клапті шкіри прижилися без ускладнень у
95% спостережень. Загоєння донорських ран було
швидким, без рубцевих ускладнень. Після взяття
тонких (товщиною 0,2 — 0,3 мм) донорських
клаптів шкіри, епітелізація донорських ран відбу
валась за 8 — 10 діб. Різні за товщиною клапті
шкіри в усіх клінічних ситуаціях використані за
призначенням з позитивним лікувальним ефек
том.
Таким чином, застосування запропонованого
дерматома забезпечує високу епідемічну безпеку
для медперсоналу і хворого. Застосування однора
зового дерматома повністю виключає ризик
інтра— та післяопераційного інфікування хворих
особливо небезпечними інфекціями.
Особливість та оригінальність конструкції
ріжучої головки дерматома, виконаної з пластма
си, забезпечує підвищення ефективності його ви
користання, що сприятиме широкому впровад
женню його в хірургічну практику.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН
И ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Г. П. Козинец, Ю. М. Васильчук, В. Н. Назаренко, О. М. Ищенко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев,
Киевская городская клиническая больница № 2

Сложной и актуальной проблемой является ле
чение длительно незаживающих посттравматиче
ских, постфлегмонозных ран, а также трофичес
ких язв, образовавшихся при хронической веноз
ной недостаточности, посттромботической бо

лезни, сахарном диабете, после глубоких ожогов
IV степени.
Нами проведен анализ результатов лечения
104 больных в возрасте от 26 до 68 лет с длитель
но незаживающими ранами различного генеза,
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трофическими язвами голеней и стоп площадью от
30 до 250 см2.
Основным методом лечения в настоящее время
является оперативный.
В клинике проведены общеклинические исследо
вания с учетом показателей свертывающей системы
крови, чувствительности микрофлоры к антибиоти
кам, а также дуплексное исследование артерий и вен.
У большинства больных отмечены атрофичные блед
ные грануляции, покрытые налетом фибрина, отде
ляемое серозно—гнойное, края дефектов неровные, с
выраженным перифокальным воспалением. Дно язв
представлено слоем фибрина. Для улучшения микро
циркуляции больным проводили эндотелиотропную,
реологическую терапию, применяли препараты,
улучшающие нейротрофику, магнитотерапию, ЛФК,
создавали возвышенное положение конечности. Еже
дневно проводили перевязки с растворами антисеп
тиков (декасан, октенисепт), мазевыми препаратами
на водорастворимой основе (мирамистиновая, мети
лурациловая с мирамистином, офлокаиновая мази).
При бактериологическом исследовании раневого
отделяемого в большинстве наблюдений выявлен
стафилококк. Оперативное лечение проведено у 104
больных. Перед операцией, наряду с активным мест
ным лечением, проводили вакуум—дренирование в
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постоянном или прерывистом режиме от 50 до 150
мм рт. ст. продолжительностью до 2 сут. Отмечено
уменьшение выраженности воспаления, очищение
раны, улучшение оттока серозно—гнойного отделяе
мого, исчезновение налета фибрина, улучшение ка
чества грануляционной ткани, у некоторых больных
— посттравматических ран, ускорение гранулирова
ния Продолжительность лечения больных в стацио
наре перед операцией составила в среднем 7 сут. Во
время операции иссекали дно и края ран и трофиче
ских язв, одномоментно осуществляли аутодермопла
стику. После оперативного вмешательства в течении
2 — 4 сут применяли трансфузионную эндотелиот
ропную поддержку с последующим переходом на
применение препаратов внутрь. Назначали антибак
териальные препараты: цефалоспорины III поколе
ния, фторхинолоны ІІІ поколения. У всех больных от
мечено приживление аутодермотрансплантатов на
90 — 100%.
Применение продленной вакуум—экстракции во
время подготовки к оперативному вмешательству
способствовало не только уменьшению продолжи
тельности пред— и послеоперационного периода (в
среднем длительность лечения в стационаре 21 день),
но и значительному улучшению результата лечения
больных.

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОТМОРОЖЕНИЯ
Г. П. Козинец, А. С. Садовой, Ю. М. Васильчук, В. П. Цыганков
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев,
Киевская клиническая больница № 2

Одной из актуальных проблем холодовой травмы
верхних и нижних конечностей является поражение
глубоких анатомических структур с присоединением
инфекционных осложнений.
Цель исследования — повышение эффективности
лечения больных с отморожением путем разработки
рациональных методов консервативного и оператив
ного лечения для профилактики инфекционных ос
ложнений.
За период с 2006 по 2009 г. лечили 74 больных по
поводу холодовой травмы различной тяжести. Боль
ные госпитализированы в сроки от 1 до 18 сут после
травмы. Поверхностное отморожение (I — ІІ степе
ни) наблюдали у 32 больных, глубокое (ІІІ — IV степе
ни) — у 38.
Основную группу составили 25 больных с глубо
ким отморожением, у которых использовали перво
очередные, очередные и отсроченные мероприятия,
в контрольную группу включены 13 больных, у кото

рых применяли общепринятые методы лечения. Всем
больным в реактивном периоде проводили трансфу
зионную терапию в течение 6 — 12 сут из расчета 15
— 20 мл/кг массы тела: сбалансированные солевые
растворы, препараты ГЕК (гекадез), антикоагулянты
(гепарин, клексан) и антиагреганты (латрен), направ
ленную на восстановление регионарного и, прежде
всего, капиллярного кровообращения.
Антибактериальную терапию проводили с первых
суток в виде монотерапии. Препараты первой линии:
фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин), бе
та—лактамы (цефалоспорины ІІІ поколения), дала
цин — назначали при угрозе возникновения ана
эробной инфекции. Препараты второй линии приме
няли при угрозе генерализации инфекционно—вос
палительного процесса (меронем, зивокс, тебрис) в
сочетании с заместительной иммунотерапией (био
вен), иммунокорригирующей терапией (полиоксидо
ний). Первичную обработку ран проводили с исполь
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зованием растворов антисептиков (декасан, октени
септ). Активная хирургическая тактика при глубоком
отморожении начиналась с некротомии и некрофас
циофенестротомии в первые 12 — 24 ч.
Основным принципом оперативного вмешатель
ства было органосохранение. При глубоком отморо
жении верхних конечностей в основном ограничива
лись экономной ампутацией пальцев, при необходи
мости использовали лоскуты с осевым питанием. На
нижних конечностях оперативная тактика направле
на на сохранение опороспособности, выполняли ра

дикальные операции в пределах непораженных тка
ней, использовали свободную и несвободную кож
ную пластику. В основной группе ампутация конеч
ности выполнена у 54,84%, в контрольной — у 71,34%
пострадавших.
Применение разработанных превентивных и ор
ганосохраняющих операций в комплексе первооче
редных, очередных и отсроченных мероприятий ле
чения отморожения обеспечило снижение частоты
инфекционных осложнений на 30%.

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ
ДЕРМАЛЬНЫХ ОЖОГОВ
Г. П. Козинец, В. П. Цыганков, В. Н. Назаренко, А. С. Садовой
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев,
Киевская городская клиническая больница № 2

Раневая инфекция у пострадавших с обширной
травмой обусловливает неблагоприятный исход ожо
говой болезни. При этом определяющими являются
площадь поражения и характер микрофлоры, вегети
рующей в ране.
В Киевском городском центре термической трав
мы и пластической хирургии лечили 39 пострадав
ших, разработана система хирургического и консер
вативного лечения поверхностных ожогов с приме
нением временных покрытий обожженной поверх
ности, а также современных высокоэффективных
препаратов для лечения ожоговых ран, имеющих ан
тибактериальную направленность и обеспечиваю
щих оптимальные условия для восстановления пол
ноценного общего покрова.
Раннее хирургическое лечение с последующим за
крытием раневой поверхности лиофилизированны
ми ксенодермотрансплантатами либо консервиро
ванной амниотической оболочкой, обеспечивающи
ми антибактериальную защиту раны, является наибо
лее эффективным методом у пострадавших с обшир
ными поверхностными дермальными ожогами, так
как позволяет в значительной мере снизить инфек
ционную нагрузку на организм пострадавшего и пре
дупредить возникновение генерализованных инфек
ционных осложнений. Однако в ряде ситуаций опе
ративное лечение поверхностных ожоговых ран не
целесообразно в силу их незначительной глубины и
площади (до 10% поверхности тела) или наличия
признаков местных инфекционных осложнений.
В этих условиях использование препарата "Титри
ол салфетка" оказалось высоко эффективным при ле

чении ограниченных свежих эпидермальных ожогов.
При наложении препарата на обожженную поверх
ность достигается антибактериальный эффект вслед
ствие нарушения структуры и функции клеточных
мембран микроорганизмов, охлаждение и обезболи
вание раны, сокращается количество перевязок. При
поверхностных дермальных ожогах, особенно с при
знаками вторичного инфицирования в программу
местного лечения включали препарат "Повисеп". Бла
годаря выделению при контакте с кожей ионизиро
ванного йода препарат оказывал выраженный анти
бактериальный эффект в отношении большинства
патогенных микроорганизмов, а кремовая основа
обеспечивала оптимальные условия течения ранево
го процесса, уменьшения сенсорного дискомфорта у
пострадавшего во время проведения перевязок, кото
рые выполняли ежедневно.
Использование разработанных схем лечения по
верхностных ожогов позволило уменьшить частоту
перевязок у пострадавших с эпидермальными ожога
ми на 60%, предотвратить инфекционные осложне
ния у больных с дермальными ожогами в 1,6 раза,
уменьшить продолжительность лечения больных с
ограниченными инфицированными дермальными
ожогами на 20%.
Опыт показал, что у больных с обширным терми
ческим повреждением скорейшее восстановление ут
раченного общего покрова в зоне поверхностных
ран оптимизирует течение раневого процесса в зо
нах глубокого повреждения.
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АНАЛЬНІ ТРІЩИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
НОВОГО РЕКОНСТРУКТИВНО—ПЛАСТИЧНОГО МЕТОДУ
І. М. Козловська
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Збільшення частоти анальних тріщин (АТ) в струк
турі колопроктологічної патології, тенденція до по
яви їх у пацієнтів молодого віку зумовлюють акту
альність проблеми. Зважаючи на патогенез та клініч
ні ознаки АТ, їх лікування повинне бути спрямоване
на усунення болю, пов'язаного з дефекацією, та спаз
му сфінктера відхідника, в подальшому — нормалі
зацію випорожнення та загоєння АТ. Ефективність
стандартної консервативної терапії досить низька (47
— 54%), адже спазм внутрішнього сфінктера відхідни
ка не можна усунути засобами стандартної терапії. До
того ж ефект консервативної терапії нетривалий, як
правило, 8 — 9 міс. З методів хірургічного лікування
АТ найбільш поширеним є підшкірна бічна внутрішня
сфінктеротомія, проте, й вона не забезпечує достат
ній радикалізм, про що свідчать як ранні (кровотеча,
утворення гематом, абсцесів, прорізування швів), так
і пізні післяопераційні ускладнення: нориці прямої
кишки (1 — 2%), нетримання (12 — 15%), рецидиви
захворювання (понад 10%), стриктура каналу відхід
ника (7 — 8%). Загалом частота післяопераційних ус
кладнень майже 35%.
Мета роботи — удосконалення хірургічного ліку
вання хронічних АТ та їх наслідків, зменшення ризи
ку виникнення та частоти післяопераційних усклад
нень.

Запропонований реконструктивно—пластичний
метод лікування АТ, який передбачає клиноподібне
висічення АТ в межах незмінених тканин, формуван
ня двох м'язових клаптів сфінктера відхідника з по
дальшою пластикою з використанням адаптуючих
П—подібних швів та накладенням на слизову оболон
ку окремих швів, що створює умови для швидкого за
гоєння АТ та регенерації тканин.
З використанням методу оперовані 32 хворих
віком від 21 до 65 років. Протягом 5 діб після операції
проводили ревізію ділянки промежини, перев'язки,
термометрію прямої кишки Сфінктерометрію прово
дили в усіх хворих перед операцією, на 5—ту добу, че
рез 2 і 6 міс після неї. Відзначено зникнення сфінкте
роспазму та нормалізацію тиску внутрішнього сфінк
тера відхідника. Ранніх післяопераційних ускладнень
не спостерігали. Пацієнтів виписували на 5 — 6—ту
добу після операції. Протягом 2 років спостереження
рецидивів захворювання, нетримання, звуження
просвіту каналу відхідника не спостерігали.
Отже, розроблений метод оперативного лікування
хронічних АТ технічно простий, не потребує викори
стання спеціального медичного інструментарію, не
має особливих протипоказань та вікових обмежень,
що дає можливість застосовувати його в будь—яких
хірургічних стаціонарах з метою покращання резуль
татів лікування хворих з хронічними АТ.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ АУТОДЕРМАПЛАСТИЧНОГО ЗАКРИТТЯ РАН
НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
О. В. Коноваленко
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Проаналізовані віддалені результати лікування 56
паціентів з гнійно—некротичним ураженням м'яких
тканин нижніх кінцівок на тлі цукрового діабету,
яким показане аутодермопластичне закриття рано
вих дефектів. Всі пацієнти оглянуті протягом року та
через 1 рік після лікування.
Жінок було 38 (67,9%), чоловіків — 18 (32,1%), вік
хворих від 42 до 86 років. В усіх хворих діагностова
ний цукровий діабет ІІ типу, всім проводили відпо
відну корекцію рівня глікемії. Порушення магістраль
ного кровотоку не виявлені (збережена чітка пульса
ція на артеріях стопи, реографічний індекс не пере

вищував 0,9). Причинами виникнення ранових де
фектів були: бешиха — у 12 (21,4%), запальне уражен
ня — у 36 (64,3%), травматичне пошкодження — у 8
(14,3%) хворих.
Площа ранової поверхні у середньому (18,6 ± 2,2)
см2. Усім хворим проведене однакове медикаментоз
не та місцеве лікування. З метою оцінки віддалених
результатів аутодермопластичного закриття ран паці
єнти розподілені на дві групи: у 18 (32,1%) хворих
(1—ша група) виконували пластичні втручання за
умови стабільної позитивної динаміки, значного
зменшення кількості ексудату та наявності поодино
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ких осередків грануляцій, як правило, в строки до 6
діб після виконання сануючих втручань та початку
лікування, у 38 (67,9%) хворих (2—га група) — за на
явності зрілих грануляцій на площі не менше 60% ра
нового дефекту в більш пізні строки — від 6 до 16 діб.
У 1—й групі загоєння після першої спроби ауто
пластичного закриття ран досягнуте у 15 (83,3%) хво
рих, після виконання повторного втручання — у 3
(16,7%). У 2—й групі загоєння після першого виконан
ня аутопластики спостерігали у 33 (86,8%) хворих, у 5
(13,2%) — рани загоїлися після повторної аутодермо
пластики. Таким чином, безпосередні результати ліку
вання в обох групах майже не відрізнялись.
Протягом 1 року після аутопластичного закриття у
2 (11,1%) хворих 1—ї групи виникли трофічні вираз

ки на місці попередніх ранових дефектів, що зумови
ло необхідність їх повторного лікування в умовах
стаціонару. У 2—й групі повторно госпіталізовані з
приводу утворення трофічних виразок на місці попе
редніх пластичних втручань 15 (39,5%) хворих, у 4
(10,5%) з них рани загоїлися після виконання третьо
го втручання.
Отже, вірогідність повторного втручання у відда
леному періоді у хворих, яким ранові дефекти були
закриті в більш пізні строки після основної операції,
збільшується. Це зумовлює прагнення до аутоплас
тичного закриття ран у найбільш стислі строки за на
явності початкових ознак активної регенерації. Цей
феномен потребує подальшого вивчення.

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ЗОВНІШНІЙ НОРИЦІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
В. М. Короткий, Р. А. Сидоренко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Лікування зовнішньої нориці підшлункової залози
(ПЗ) є предметом дискусії. Різні тактичні підходи до
усунення нориці — від активного використання тера
певтичних методів до виконання радикального
хірургічного втручання на ПЗ свідчать про невирі
шеність та актуальність проблеми.
У клініці лікували 112 хворих з зовнішньою нори
цею ПЗ, з них 55 чоловіків і 57 жінок. Вік хворих у се
редньому 48 років. У більшості хворих в анамнезі бу
ли відомості про раніше виконані оперативні втру
чання на ПЗ, у деяких — на інших органах панкреа
тобіліарної зони (на жовчовивідних шляхах, резекція
шлунка). Тривалість існування нориці у середньому
1,7 міс. Дебіт виділень з нориці від 15 до 1100 мл за до
бу. У 2 хворих з повною жовчно—панкреатичною но
рицею (після резекції шлунка за Більрот—ІІ) загаль
ний дебіт жовчі та панкреатичного соку досягав 2,5 л
за добу. Комплексне обстеження хворих включало:
фізичні, лабораторні та інструментальні методи
дослідження. З метою візуалізації норицевого ходу, а
також виявлення сполучення нориці з протоковою
системою ПЗ проводили фістулографію.
Поступове закриття нориці (протягом 1 — 3 міс)
під впливом консервативних заходів відзначене у 82
хворих після оперативного лікування гнійно—сеп
тичних ускладнень гострого панкреатиту. Хірургічне
лікування проведене 30 пацієнтам. Оперативне втру
чання передбачало формування панкреатодигестив
них анастомозів після висічення норицевого ходу
або резекції ділянки ПЗ, що містила норицю. У 2 хво
рих з жовчно—панкреатичною норицею виконана
панкреатобіліоєюностомія.

Слід зазначити, що у частини хворих питання що
до перспективності тривалого консервативного ліку
вання та необхідності виконання хірургічного втру
чання може бути вирішене вже у ранні строки існу
вання нориці. Основною ознакою такої нориці вва
жають значний дебіт панкреатичного соку (понад 500
мл за добу), що є проявом порушення його евакуації у
дванадцятипалу кишку. За відсутності ферментемії у
таких хворих ми не вважаємо за доцільне пригнічен
ня секреції ПЗ з використанням аналогів соматоста
тину (сандостатин) та цитостатиків, що, як правило,
мають тимчасовий ефект. Натомість, обгрунтованим
вважаємо забезпечення функціонального спокою ПЗ
(дієта, замісна терапія з використанням панкреатич
них ферментів), заходи з догляду за норицевим хо
дом (зовнішнє дренування, промивання розчинами
антисептиків, місцева дія на шкіру в ділянці виходу
нориці). Тривалість консервативної терапії слід виз
начати, зважаючи на прохідність протокової системи
ПЗ, динаміку втрат панкреатичного соку через нори
цю. Тому хворим за наявності стійкої зовнішньої но
риці ПЗ та органічних змін проток ПЗ (вірсунголітіаз,
рубцева стриктура) показане хірургічне лікування
після стабілізації їх стану. Зволікання з проведенням
операції за стійкої нориці спричиняє прогресування
фіброзно—атрофічних процесів у ПЗ, що виявляють,
зокрема, під час інтраопераційної ревізії, навіть за
умови достатньої дренувальної спроможності нориці.
Це може бути пов'язане з збереженням протокової
гіпертензії (наявність численних перепон у прото
ковій системі ПЗ) та виснаженням функціональних
резервів ПЗ внаслідок надмірної стимуляції секреції
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за відсутності достатнього надходження панкреатич
них ферментів у травний канал. Ще одним показан
ням до хірургічного лікування є наявність стійкої
гнійно—панкреатичної нориці з затьоками в пара
панкреатичну клітковину, що недостатньо дренується
через норицю. Радикальним способом усунення но
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риці є резекція ділянки ПЗ, що її містить. Проте, вва
жаючи наявність стійкої нориці ПЗ як ознаку блоку
протоковій системі органа, часто на різних її рівнях,
найбільш доцільним, з точки зору збереження функ
ції ПЗ, є здійснення поздовжньої панкреатоєюнос
томії.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН ПІД ЧАС ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ
НА ЛОР(ОРГАНАХ У ДІТЕЙ
А. Л. Косаківський, І. А. Косаківська
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Для розтину тканин під час хірургічного втручан
ня, як правило, використовують скальпель або моно
полярний електроніж. Недоліком застосування скаль
пеля є кровотеча, монополярного ножа — пропускан
ня електричного струму крізь весь організм, що особ
ливо небажано в дитячому віці. При використанні мо
нополярних електроінструментів нерідко виникають
опіки шкіри в місці накладення пасивного електрода.
Тому пошук нових ефективних методів є актуальним.
На кафедрі дитячої оториноларингології, аудіо
логії та фоніатрії розроблені, науково обґрунтовані та
успішно апробовані в клініці методи хірургічних
втручань на ЛОР—органах з використанням високо
частотного електрокоагулятора ЕК—300М1 та роз
роблених спільно з співробітниками Інституту елект
розварювання ім. Е. О. Патона НАН України біполяр
них інструментів, зокрема, видалення синехій носа,
септопластика, тонзилотомія, тонзилектомія, адено
томія, лікування гіпертрофічного риніту, видалення
рубців гортані, видалення серединної кісти та нориці
шиї, гайморотомія та інші.

Оперовані 35 пацієнтів віком від 3 до 17 років.
Хірургічні втручання виконували з використанням
розроблених власних пристроїв: біполярних адено
томів, біполярних скальпелів, електропристрою для
операцій на носових раковинах, електропристрою
для видалення синехій носа, пристрою для електроз
варювання біологічних тканин, електропристрою
для тонзилектомії тощо.
Електрохірургічний ефект різання й коагуляції
біологічних тканин під час виконання операцій ос
нований на забезпеченні досить високого ступеня
нагрівання біологічних тканин вузьким потоком ви
сокочастотного струму між двома електродами від
повідного пристрою. Температура тканин в ділянці дії
високочастотного струму в межах 40 — 70°С, що доз
воляло виконати коагуляцію судин і уникнути знач
ного некрозу тканин.
Використання запропонованих пристроїв дозво
лило звести до мінімуму, а під час деяких операцій —
уникнути кровотечі, зменшити тривалість оператив
ного втручання, запобігти рецидиву захворювання,
отримати значний економічний ефект.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ
АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
С. О. Косульников, С. И. Карпенко, К. В. Кравченко, С. А. Тарнопольский
Областной гнойно6септический центр, г. Днепропетровск

В областном гнойно—септическом центре им.
Святого Луки лечение больных по поводу абсцессов
брюшной полости, забрюшинного пространства, пе
чени, сальниковой сумки, селезенки проводят с 1984
г. До внедрения современных технологий леталь
ность таких больных в клинике составляла от 40 до
70%.

В настоящее время более чем у 60% больных по
поводу абсцессов брюшной полости выполняем ми
ниинвазивные вмешательства под контролем ультра
звукового исследования (УЗИ). Используем системы
Ившина (Россия) с катетерами Fr—12, при дрениро
вании забрюшинного пространства — дренажи диа
метром 0,5 — 0,8 см.
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По поводу абсцесса печени, над— и подпеченоч
ного углублений в течение 5 лет лечили 112 больных.
В 20% наблюдений абсцесс возник как осложнение
травмы, в 25% — генерализованной пневмонии, в 30%
— деструктивного холецистита, холангита без выпол
нения операции, в 5% — после операции на желчных
протоках, в 30% — выявить причину возникновения
абсцессов печени не удалось. В течение последних 5
лет 99% больных оперированы под контролем УЗИ.
При множественных, не сообщающихся абсцессах
устанавливали два дренажа и более, максимально — 7
дренажей. Летальность составила 6%.
Абсцесс сальниковой сумки и забрюшинного про
странства выявлен у 263 больных с панкреонекрозом.
Осуществляли пункционное или открытое миниин
вазивное дренирование сальниковой сумки. При ле
чении параколита отдавали предпочтение выполне
нию открытого вмешательства с применением мини
доступа. У 20% больных пункционное дренирование
было этапом лечения перед выполнением открытой
операции. Летальность составила 9%.

Абсцессы межпетельные непанкреатического ге
неза в течение 5 лет наблюдали у 32 больных, малого
таза — у 14, забрюшинные — у 59. Их пункцию тонкой
иглой под контролем УЗИ или компьютерной томо
графии выполняли с диагностической целью только
при отсутствии признаков непроходимости кишеч
ника. Закрытое дренирование применено у 8 боль
ных при расположении гнойника под апоневрозом, у
остальных — использовали открытый доступ.
Абсцесс селезенки выявлен у 21 больного. Стан
дартной операцией в такой ситуации является откры
тая спленэктомия. Пункционное дренирование пост
тромбоэмболического абсцесса селезенки на фоне
генерализованного сепсиса осуществили у 7 пациен
тов с тяжелым заболеванием сердечно—сосудистой
системы, посттравматического — у 3. Умерли 2 боль
ных вследствие декомпенсации деятельности сердца.
Таким образом, применение миниинвазивного
дренирования абсцесса брюшной полости значи
тельно облегчает лечение и способствует значитель
ному снижению летальности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ В КОМПЛЕКСЕ
ЛЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН
И. А. Криворучко, А. В. Сивожелезов, Д. В. Строна
Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины

Лечение ран и гнойно—воспалительных заболева
ний различной тяжести и локализации — одна из
сложных задач всех звеньев хирургической службы.
Одним из перспективных направлений создания
адекватных схем лечения длительно гранулирующих
ран является использование тканевой терапии, что
позволяет восстановить процессы физиологической
регенерации как с использованием стволовых клеток
разного уровня потентности, так и устранения дефек
тов тканей путем стимуляции пролиферации сохра
ненных дифференцированных клеточных популя
ций.
Целью исследования явилась оценка эффективно
сти и переносимости препарата "Платекс—хориаль
ный" в лечении длительно гранулирующих ран для
стимуляции репаративных процессов.
У 27 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 65
лет проведено лечение длительно гранулирующих
ран, образовавшихся на фоне сахарного диабета, ате
росклеротического поражения сосудов нижних ко
нечностей, хронической венозной недостаточности.
У 14 больных (1—я группа) в качестве биологическо
го покрытия ран применяли препарат "Платекс—хо
риальный", у 13 (2—я группа) — общепринятые мето
ды. Эффективность препарата "Платекс—хориаль

ный" оценивали на основании анализа субъективных
ощущений пациентов, результатов объективных ис
следований характера и динамики показателей за
живления ран, микробиологического исследования
ран, общеклинических лабораторных исследований.
Для статистической обработки результатов применя
ли методы параметрической статистики с проверкой
достоверности по критерию Пирсона.
По клиническим критериям группы больных бы
ли строго рандомизированы (χ2 = 1,219, Р = 0,875). По
данным проведенных исследований, у всех пациен
тов после назначения препарата "Платекс—хориаль
ный" побочные реакции не отмечены. При примене
нии препарата на 15—е сутки наблюдали достовер
ное улучшение характеристик основания раны,
уменьшение выраженности перифокального отека,
ангиогенеза, степени эпителизации раны.
Течение раневого процесса в современной хирур
гии делят на три последовательно—параллельные
клинико—морфологические фазы:
I — воспалительную или гнойно—некротическую;
II — образования грануляционной ткани;
III — эпителизации и реорганизации (перестрой
ки соединительной ткани) рубца. Наиболее сложно
лечение гнойно—воспалительных процессов в I, наи
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более острой фазе их течения. После первичной, и, в
интервалах между этапной (вторичной) хирургичес
кой обработкой гнойных ран, перевязками при ин
фекционно—воспалительных заболеваниях покров
ных тканей, лимфатических и венозных сосудов у
большинства больных применяли доступное для всех
уровней хирургической помощи лечение путем нало
жения повязки с медикаментами.
Препарат "Платекс—хориальный" представляет
собой комплекс структурных элементов хориальной
оболочки, замороженых при температуре —196°С,
что позволяет снизить энергетические затраты,
уменьшить потребность клеток в кислороде, накопле
ние метаболитов. Основными действующими веще
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ствами препарата являются α—фетопротеин в коли
честве от 3500 до 5000 МЕ/л, белок от 38 до 68 мг на
дозу, кортикотропный гормон, эстрогены, хориони
ческий гонадотропин, интерлейкины, церулоплаз
мин, каталаза, глутатион, витамины, микроэлементы
и другие соединения, соответствующие метаболизму
раннего онтогенеза.
Таким образом, полученные предварительные
данные свидетельствуют, что препарат "Платекс—хо
риальный" обеспечивает как местное противовоспа
лительное и иммуномоделирующее действие, так и
стимуляцию репаративных процессов в ране, что
позволяет использовать его в качестве биологическо
го покрытия длительно гранулирующих ран.

УРОВНЕВО—МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
И. А. Криворучко, В. Н. Шалдуга, Д. В. Строна
Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины

Для лечения большинства инфекций кожи и мяг
ких тканей достаточно хирургического пособия и ме
стной терапии. Существенной проблемой является
лечение тяжелых инфекций мягких тканей, неадек
ватность диагностики и лечения которых, с одной
стороны, чревата обширной утратой мягкотканных
образований, что в дальнейшем существенно влияет
на качество жизни пациентов и требует выполнения
сложных реконструктивных пластических операций.
С другой стороны, увеличение распространенности
антибиотикорезистентных штаммов грамотрица
тельных и грамположительных микроорганизмов
обусловливает определенные трудности в лечении
таких больных и негативно влияет на клинические
результаты. При выборе адекватного метода лечения
важную роль играет знание анатомии мягких тканей,
локализация инфекции, что в сочетании с анализом
конкретной клинической ситуации, учетом факторов
риска и знанием эпидемиологической обстановки
позволяет с достаточно высокой долей вероятности
определить потенциального возбудителя и назначить
адекватную стартовую антибактериальную терапию
(АБТ).
Принципиальными моментами лечения таких
больных, помимо совершенствования хирургичес
ких методов, являются следующие.
1. Использование классификации инфекций мяг
ких тканей в зависимости от уровня их поражения
(D. Н. Ahrenholz, 1991): 1—й — собственно кожи (ро
жистое воспаление); 2—й — кожи и подкожной осно
вы (целлюлит, карбункул, гидраденит, абсцесс); 3—й
— инфекции фасций (некротизирующий фасцит);

4—й —мышц и глубоких фасциальных структур (кло
стридиальный мионекроз).
2. Учет уровнево—микробиологической взаимо
связи в конкретной клинической ситуации, а также
знание эпидемиологической обстановки в конкрет
ных учреждениях и отделениях.
3. Адекватная стартовая АБТ.
4. Учет факторов риска (диабет, иммунодефицит
ное состояние на фоне ВИЧ инфекции, нозокомиаль
ная пневмония).
В настоящее время факторами, осложняющими
лечение больных с инфекциями мягких тканей, явля
ются частое выявление смешанной инфекции, исход
ная иммунная недостаточность у пациентов, неблаго
приятная динамика антибиотикорезистентности ос
новных возбудителей. К механизмам устойчивости,
создающим наибольшие проблемы в терапии, отно
сится продукция бета—лактамаз расширенного спек
тра микроорганизмами рода Klebsiella и E.coli. Мик
роорганизмы, продуцирующие эти ферменты, как
правило, устойчивы к цефалоспоринам I — III поко
ления. Устойчивы к цефалоспоринам III поколения
также микроорганизмы группы Enterobacter, Citro
bacter, Serratia (продукция хромосомных бета—лакта
маз класса С). Существенное практическое значение
имеет также устойчивость представителей семейства
Enterobacteriaceae к аминогликозидам и фторхино
лонам. Значительные трудности возникают при лече
нии инфекций, вызванных штаммами P. аeruginosa,
устойчивыми к антипсевдомонадным цефалоспори
нам (цефтазидиму), фторхинолонам и карбапене
мам.
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В период 2004 — 2009 г. в клинике проведено ком
плексное лечение 465 больных обоего пола в возрас
те от 18 до 89 лет. Летальность составила 3,9% (умер
ли 18 больных).
Таким образом, успешное лечение инфекций мяг
ких тканей включает своевременную диагностику,

адекватное оперативное пособие, рациональную АБТ,
полноценную интенсивную терапию, включая сред
ства иммунокоррекции, для чего крайне необходимо
правильное понимание анатомо—патофизиологиче
ских и микробиологических особенностей течения
этих инфекций.

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ РАН У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Я. Й. Крижановський, В. С. Кульбака, С. Л. Кіндзер, В. Г. Дубина, В. М. Перепадя,
В. І. Татарчук, О. М. Автомеєнко
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Проаналізовані результати лікування 632 хворих
на цукровий діабет (ЦД) віком від 14 до 74 років з за
пальним та некротичним ураженням нижніх кінці
вок, тулуба, шиї у відділенні гнійної хірургії МКЛ № 3
м. Києва. Тривалість існування ЦД становила у серед
ньому (18,9 ± 1,2) року. Переважав ЦД ІІ типу (у 93,5%
хворих), у 65 (10,3%) — ЦД виявлений вперше.
Радикальні органозберігальні хірургічні втручан
ня у 116 пацієнтів виконані в межах неуражених тка
нин і завершені накладенням первинних або первин
но—відстрочених швів з проточним дренуванням
ран. У 58 (57,2%) хворих після операції виникли на
гноєння, крайовий некроз, рани загоїлися шляхом
рубцювання та епітелізації.
У 86 хворих гранулюючі рани площею від 15 до
800 см2 закриті за допомогою аутодермопластики.
Раннє вторинне пересадження шкіри здійснене у 10
(11,6%) хворих через 2 — 5 діб після хірургічного об
робляння окремих ділянок тканин без ознак запален
ня. Одночасно виконували тангенційну некректомію
поверхневих змертвілих волокон сухожиль, що
містилися в рані, їх закривали ліофілізованою ксе
ношкірою, що сприяло збереженню гідрофільності,
кровообігу. Сухожилля не висихали, припинялось їх
змертвіння, прогресування й поширення запального
процесу. Ксеношкіру видаляли через 4 — 6 діб, на су
хожилля імплантували аутодермотрансплантати.
В оцінці стану рани, її придатності до пластичних
операцій використовували клінічні, бактеріологічні
та цитологічні тести. Клінічними симптомами очи
щення рани і придатності її до закриття вважали
відсутність запальних змін в рані і навколишніх тка
нинах, відсутність некрозу і нежиттєздатних тканин
на поверхні та в глибоких шарах рани, незначну
кількість серозного ексудату, наявність дрібнозернис
тих щільних ярко—рожевих грануляцій, що не крово
точили під час перев'язки, стабільну компенсацію
вуглеводного обміну.
Зменшення вмісту мікробних тіл до 102 — 103 в 1 г
тканини, виявлення монокультури мікроорганізмів у

вмісті рани дозволяло прогнозувати її успішне за
криття.
Вторинна пізня аутодермопластика гранулюючих
ран виконана у 76 (88,4%) хворих на ЦД в строки від
10 до 28 діб. Шкіру зрізали дерматомом в ділянці стег
на, на боці гнійно—некротичного ураження м'яких
тканин, маючи на меті зберегти активний режим хво
рого в післяопераційному періоді. Рани закривали в 1
— 3 етапи вільними розщепленими перфорованими
клаптями шкіри товщиною 0,1 — 0,3 мм.
Ретельне розправлення країв тонких клаптів за
безпечувало надійне прилягання до нерівного рель
єфу і країв рани. З огляду на повільну крайову
епітелізацію у хворих на ЦД, проміжки від країв рани
і між пересадженими клаптями шкіри не перевищува
ли 2—3 мм. Площа одномоментної аутодермопласти
ки від 15 до 359 см2. Залишки розщепленої шкіри
зберігали в розчині антисептика (антибіотика) в хо
лодильнику і за потреби імплантували між клаптями
або на рани, що стали придатними до дермопластики
протягом 7 діб.
Повне приживлення клаптів шкіри відзначене у
87,4% спостережень. Невдачі аутодермопластики (у
13,6%) пов'язані з наявністю незрілих грануляцій, не
дооцінкою стану хворих, порушенням режиму, не
професійними перев'язками тощо. Повторна ауто
дермопластика ран виконана через 4 — 7 діб з пози
тивними результатами.
Отже, прогноз і результати аутодермопластики
ран у хворих на ЦД залежать від локалізації і якості
підготовки гранулюючих тканин до операції, ступеня
компенсації вуглеводного обміну, стану кровопоста
чання нижніх кінцівок, проведення кваліфікованих
методичних заходів під час виконання операції і пе
рев'язок.
Поєднання ксено— та аутодермопластики дозво
ляє попередити прогресування некрозу сухожиль, по
ширення запальних ускладнень на стопі, збільшити
частоту позитивних наслідків пластичних операцій
на нижніх кінцівках.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОЇ МЕТАБОЛІТОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ
В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН М'ЯКИХ ТКАНИН
О. В. Лігоненко, І. О. Чорна, І. І. Дігтяр, М. І. Кравців, О. В. Стороженко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Загоєння ран — це складний метаболічний про
цес, тому використання в комплексі лікування мета
болітотропної терапії є перспективним напрямком в
лікуванні ран різного генезу.
Мета дослідження — вивчити вплив комбінованої
метаболітотропної терапії в комплексі лікування
гнійних ран м'яких тканин.
Проведене обстеження й лікування 54 хворих з
гнійно—запальним ураженням м'яких тканин. Хворі
розподілені на дві групи: контрольну — 29 та основну
— 25. Всім хворим проведене загальноприйняте ком
плексне лікування з огляду на фазу ранового процесу.
Хворим основної групи до комплексу лікування вклю
чали у І та ІІ фази ранового процесу внутрішньовен
не крапельне введення фосфатидилхолінових ліпо
сом — препарату Ліпін 500 мг на добу в 50 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду та метаболітот
ропного препарату мексидол 250 мг на добу в 200 мл
ізотонічного розчину натрію хлориду. В ІІ і ІІІ фази
ранового процесу в рану додатково 1 раз на добу на 5
— 6 год вводили серветки, змочені мексидол—ліпосо
мальною сумішшю, яку готували безпосередньо пе
ред використанням (до 50 мл ізотонічного розчину
натрію хлориду додавали 500 мг ліпіну та 250 мг мек
сидолу, інтенсивно струшували протягом 3 — 5 хв до
утворення однорідної суспензії). Контролювали пе
ребіг ранового процесу шляхом планіметричного
дослідження (за тестом Л. М. Попової), візуальної
оцінки набрякового синдрому, характеру та кількості
виділень з рани, вираженості епітелізації та грану
ляцій, кількісного визначення в гомогенаті біоптату
ран рівня РНК та ДНК з обчисленням індексу
РНК/ДНК за стандартними методами.
Больовий синдром у хворих контрольної групи
зникав через (6,13 ± 0,53) доби, в основній — через
(4,73 ± 0,47) доби (Р=0,047). Набряк тканин у хворих
контрольної групи спостерігали протягом (6,45 ±
0,47) доби, в основній — (4,35 ± 0,54) доби (Р=0,047).
Очищення ран в контрольній групі відбувалось через

(6,34 ± 0,57) доби, в основній — через (4,68 ± 0,49) до
би (Р=0,047). Виповнення ранової поверхні грану
ляційною тканиною в контрольній групі відзначене
через (7,17 ± 0,65) доби, в основній — через (6,03 ±
0,37) доби (Р=0,047). Загоєння ран в контрольній
групі відбулось через (17,29 ± 1,35) доби, в основній —
через (15,12 ± 1,11) доби (Р=0,001). Рівень РНК в
ділянці рани у 1—шу добу в обох групах становив
(0,18 ± 0,02) мг/г та зростав під час загоєння ран в
контрольній групі — до (0,39 ± 0,05) мг/г — на 7—му
добу та до (0,44 ± 0,04) мг/г — на 14—ту добу; в ос
новній групі — відповідно до (0,53 ± 0,06) та (0,63 ±
0,07) мг/г (Р < 0,001). Рівень ДНК в ділянці рани у 1—
шу добу в обох групах становив (0,61 ± 0,03) мг/г та
зростав в процесі загоєння ран в контрольній групі —
до (0,58 ± 0,09) мг/г — на 7—му добу та до (0,69 ± 0,07)
мг/г — на 14—ту добу; в основній групі — відповідно
до (0,72 ± 0,08) та (0,87 ± 0,09) мг/г (Р < 0,001). Індекс
РНК/ДНК в ділянці рани у 1—шу добу в обох групах
становив (0,54 ± 0,04) ум. од. та зростав в процесі за
гоєння ран в контрольній групі — до (0,65 ± 0,06) ум.
од. — на 7—му добу та до (0,61 ± 0,04) ум. од. — на 14—
ту добу, в основній групі — відповідно до (0,79 ± 0,04)
та (0,73 ± 0,03) ум. од. (Р=0,001). На 3—тю добу індекс
Попової не мав значущої різниці. На 7—му добу він
становив у контрольній групі — (6,61 ± 2,19)%, в ос
новній групі — (9,63 ± 1,97)% (Р < 0,001); на 10—ту до
бу — відповідно (11,59 ± 2,54) та (17,74 ± 2,51)% (Р <
0,001); на 14—ту добу — (12,39 ± 2,67) та (15,93 ±
1,71)% (Р < 0,001).
Таким чином, використання в комплексі лікування
гнійно—запального ураження м'яких тканин
комбінованої метаболітотропної терапії сприяло
зменшенню вираженості больового синдрому та на
бряку навколоранових тканин, підвищенню біосин
тетичної активності клітин в ділянці рани, приско
ренню очищення ран, утворенню грануляційної тка
нини, зменшенню тривалості загоєння ран.
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ЗАКРЫТАЯ ВАКУУМ—АССИСТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ — НОВЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ РАНАМИ
Ю. З. Лифшиц, Д. В. Паринов, С. В. Земсков, В. В. Крыжевский, П. А. Зайченко,
Ю. В. Рибинец, В. Л. Валецкий
Клиника "Борис",
Городская клиническая больница № 6,
Городская клиническая больница № 10, г. Киев

Закрытая вакуум—ассистированная терапия (vacu
um—assisted closure — VAC) — метод лечения ран, ос
нованный на принципе непрерывного вакуумного
разряжения, создаваемого в области раны, в сочета
нии с перемежающимся промыванием раневой по
верхности или без такового.
Простота в сочетании с высокой медицинской и
экономической эффективностью оценена врачами
разных хирургических специальностей. Способ рас
пространен более чем в 80 странах, накоплен опыт
лечения 3 млн. пациентов, в выполнении технологии
задействованы 7000 постоянно работающих специа
листов.
Необходимые компоненты и принцип VAC—тера
пии.
1. Устройство, позволяющее создавать продолжи
тельное вакуумное разряжение в диапазоне от 50 до
250 мм рт. ст.
2. Различные по форме и химическому составу по
ристые материалы, размер пор от 400 до 600 мкм. Ги
дрофобная структура пористого покрытия облегчает
удаление раневого экссудата и инфицированного от
деляемого.
3. Дополнительные приспособления включают
изолирующее клейкое покрытие, дренажные трубки,
переходники, канистры для сбора раневого экссуда
та.
Лечебный эффект VAC—терапии достигается не
прерывно создаваемым по всей раневой поверхнос
ти отрицательным давлением. При этом происходят
следующие процессы:
— уменьшается абсолютное количество патоген
ной микрофлоры в раневой зоне;
— активно удаляются продукты некротического
распада и раневой секрет;
— уменьшается отек тканей из области раневого
очага вследствие удаления интерстициальной жидко
сти;
— улучшается микроциркуляция в области ране
вого очага;
— стимулируется размножение гранулоцитоак
тивной ткани (фибробластов, миелофибробластов) в
регенераторную фазу раневого процесса.

Клейкая пленка создает герметичное покрытие
области раневого очага, что защищает ее от проник
новения новой патогенной микрофлоры.
Применения VAC—терапии показано для лечения
хронических, острых, травматических, ожоговых, ди
абетических ран и пролежней, инфекционных ос
ложнений после пластики лоскутом или пересадки
кожи.
Противопоказания к применению VAC—терапии:
— опухолевое перерождение раневой поверхнос
ти;
— не устраненная причина остеомиелита;
— кровотечение в области раны;
— рана, связанная со свищом полого органа;
— наложение повязки на неудаленную некротизи
рованную ткань.
Не рекомендовано наложение повязки при лече
нии ран методом отрицательного давления на откры
тые структуры: связки, сосуды, нервы, зону анастомо
зов.
Этапы лечения инфицированной раны методом
VAC—терапии.
1. Продолжительное поддержание отрицательно
го давления в ране в сочетании с интермиттирующим
промыванием полости. При этом повязку (VAC Granu
Foam Standart Dressing) меняют через 12 — 72 ч в за
висимости от обширности раны, контаминации и па
тогенности микрофлоры.
2. После очищения раны применяют перевязоч
ный материал, содержащий соединения серебра (VAC
Silver dressing). Повязку меняют через 3 — 7 сут.
Перевязочный материал стерильный, одноразово
используемый.
За последние 10 лет в развитых странах VAC—те
рапия стала стандартным методом лечения больных
по поводу ран различного генеза.
Для оценки эффективности VAC—терапии прове
дены 16 рандомизированных исследований, в кото
рых подтверждены уменьшение продолжительности
лечения, частоты осложнений и существенный эко
номический эффект по сравнению с таковыми при
применении общепринятых методов лечения ран.
Надеемся, что в ближайшее время VAC—терапия
займет достойное место в лечении ран у пациентов в
Украине.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОДНОЕТАПНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НАГНОЄНИХ
ПІЛОНІДАЛЬНИХ КІСТ КРИЖОВО(КУПРИКОВОЇ ДІЛЯНКИ
І. А. Лурін, А. А. Шудрак, Є. В. Цема, О. І. Уманець, В. С. Нечай, О. П. Біба
Головний військово6медичний клінічний центр МО України, м. Київ

Мета дослідження: оцінити результати одноетап
ного радикального хірургічного лікування пацієнтів з
приводу нагноєних пілонідальних кіст крижово—ку
прикової ділянки з використанням різних методів за
шивання операційної рани.
У відділенні загальної та онкологічної колопрок
тології в період з 2005 по 2008 р. лікували 82 пацієнтів
з приводу нагноєних пілонідальних кіст крижово—
курикової ділянки. У контрольній групі у 35 (42,7%)
пацієнтів з приводу нагноєних пілонідальних кіст
крижово—куприкової ділянки виконане радикальне
висічення кіст з підшиванням країв рани шкіри до її
дна (за типом марсупіалізації). Вік пацієнтів кон
трольної групи становив у середньому (29,6 ± 3,2) ро
ку, більшість — 33 (94,3%) з них чоловіки. В дослідну
групу увійшло 47 (57,3%) пацієнтів, яким виконане
радикальне висічення кіст з первинним зашиванням
рани з використанням запропонованого нами спосо
бу — модифікованого вертикального 8—подібного
вузлового адаптуючого шва (патент України 41933).
Вік пацієнтів дослідної групи становив у середньому
(31,5 ± 4,8) року, більшість — 43 (91,5%) з них — чо
ловіки.
Результати лікування простежені у строки до 1 ро
ку. Після операції у контрольній групі спостерігали

ускладнення: у 6 (17,1%) хворих — нагноєння опе
раційної рани, у 3 (8,6%) — прорізування швів з пер
винним розходженням країв рани, у 7 (20,0%) — після
зняття швів вторинне розходження країв рани,
внаслідок чого рана загоювалася вторинним натягом
з утворенням грубого післяопераційного рубця; у 2
(5,7%) — рецидив пілонідальної кісти. Хворі кон
трольної групи, у яких виникло первинне розходжен
ня країв операційної рани, оперовані повторно, їм
накладені пізні вторинні шви; з приводу рецидиву ос
новного захворювання виконане повторне висічення
кіст крижово—куприкової ділянки. В дослідній групі у
2 (4,3%) пацієнтів після операції відзначали часткове
розходження країв операційної рани, що не потребу
вало її додаткового зашивання та не спричинило
формування грубого післяопераційного рубця. Таким
чином, частота рецидивів та ускладнень в післяопе
раційному періоді в контрольній групі була до
стовірно (Р < 0,05) більше, ніж у дослідній.
Використання запропонованого способу заши
вання операційної рани після радикального висічен
ня нагноєних пілонідальних кіст дозволяє достовірно
(Р < 0,05) покращити результати лікування хворих.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТОЧНО(ПРОМИВНОГО ДРЕНУВАННЯ
ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО РАДИКАЛЬНОГО ВИСІЧЕННЯ
НАГНОЄНИХ КІСТ КРИЖОВО—КУПРИКОВОЇ ДІЛЯНКИ
І. А. Лурін, Є. В. Цема, О. І. Уманець
Головний військово6медичний клінічний центр МО України, м. Київ

Мета дослідження: оцінити ефективність проточ
но—промивного дренування операційної рани після
первинного радикального висічення нагноєних кіст
крижово—куприкової ділянки.
Оцінені результати лікування 75 пацієнтів з при
воду нагноєних пілонідальних кіст крижово—купри
кової ділянки у відділенні загальної та онкологічної
колопроктології в період з 2005 по 2008 р. У кон
трольній групі у 39 (52%) пацієнтів проводили ліку
вання в два етапи: першим етапом — розкриття, са
націю та дренування нагноєної пілонідальної кісти;
після усунення гострого запального процесу в крижо

во—куприковій ділянці другим етапом — радикальне
висічення кісти з накладенням первинних швів. Вік
пацієнтів контрольної групи становив у середньому
(28,5 ± 4,8) року, більшість — 35 (89,7%) з них — чо
ловіки. В дослідній групі у 36 (48%) хворих, проводи
ли радикальне висічення пілонідальних кіст крижо
во—куприкової ділянки з накладенням первинного
шва та подальшим проточно—промивним дренуван
ням операційної рани (патент 43079) протягом 3 — 6
діб за допомогою двох однопросвітних поліхлорвіні
лових трубок, проведених в рану крізь контрапертуру.
Вік пацієнтів дослідної групи становив у середньому
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(30,2 ± 4,5) року, більшість — 31 (86,1%) з них — чо
ловіки.
У 3 (7,7%) хворих контрольної групи після прове
дення двох етапів лікування відзначене нагноєння ра
ни, що потребувало зняття швів і подальшого ведення
рани відкритим способом. В дослідній групі після
операції у 2 (5,6%) пацієнтів виникло нагноєння опе
раційної рани, з приводу чого застосований відкри
тий спосіб ведення рани. Достовірної різниці частоти

нагноєння операційної рани в дослідній та кон
трольній групах не було (Р < 0,05).
Отже, застосування розробленого способу про
точно—промивного дренування операційної рани
дозволяє провести лікування нагноєних пілонідаль
них кіст крижово—куприкової ділянки в один етап з
накладенням первинного "глухого" шва, при цьому
частота нагноєння рани не перевищувала таку при
використанні двохетапного методу лікування.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
В. І. Ляховський, О. П. Матьоха, П. П. Сакевич, В. І. Ляховський, Д. Г. Дем'янюк, А. Л. Боркунов
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Одним з поширених ускладнень цукрового діабе
ту (ЦД) є синдром діабетичної стопи (СДС), який ви
никає внаслідок порушення кровообігу і функціону
вання мікроциркуляторного русла нижніх кінцівок,
виникнення діабетичної полінейропатії, остеоартро
патії. Це ускладнення виявляють майже у 70% хворих
на ЦД, смертність від гнійної інфекції при СДС стано
вить від 6 до 22%. Для попередження гнійно—некро
тичних ускладнень, обмеження патологічного проце
су доцільне проведення ефективної консервативної
терапії. Оскільки у теперішній час не існує єдиного
лікарського засобу, який би ефективно діяв на всі лан
ки патогенезу СДС та його ускладнень, питання
профілактики та лікування такого патологічного ста
ну актуальне.
Мета роботи: вивчити ефективність застосування
імуномодуляторів та атигіпоксантів у консервативно
му лікуванні СДС.
Обстежені 35 хворих, яких лікували у відділенні
судинної хірургії Полтавської обласної клінічної
лікарні у 2007 — 2008 рр. (І група), та 30 хворих, яких
в той же період лікували у хірургічному відділенні
Полтавської ЦРКЛ (ІІ група). В усіх хворих діагносто
ваний СДС ІІІ — V ступеня (за Вагнером). За статтю,
віком, тривалістю захворювання, типом та тяжкістю
перебігу ЦД групи були співставні. Для діагностики
клінічної форми СДС всім хворим проведені ультра
звукове кольорове ангіосканування та допплеро
метрія з визначенням гомілково—плечового індексу.
Ішемічну форму СДС у дане дослідження не включа
ли. Хворим проведені клінічні, лабораторні
дослідження, визначення імунних показників.
Нейропатична форма СДС виявлена у 22 (33,8%)
хворих, нейро—ішемічна — у 43 (66,2%). Всім хворим
проведене загальноприйняте лікування, яке включа
ло: повне розвантаження ураженої стопи, раннє по

етапне оперативне втручання, корекцію глікемії шля
хом дозованого введення в основному інсуліну корот
кої дії з постійним лабораторним контролем, ан
тибіотики широкого спектру дії (з огляду на результа
ти антибіограм), протизапальну терапію, вазодилата
тори, дезагреганти. Крім того, пацієнтам І групи при
значали імуномодулятор (природний препарат "Ліас
тен") та антигіпоксант актовегін.
Відзначений позитивний вплив консервативної
терапії, яку застосовували у пацієнтів І групи. Спос
терігали зниження середньодобового рівня глікемії,
починаючи з 2 — 3—ї доби лікування, швидке зни
ження температури тіла. Суб'єктивно хворі І групи з 3
— 4—ї доби лікування відзначали зменшення інтен
сивності болю в ураженій стопі чи операційній рані.
Під час лікування гомілково—плечовий індекс у І
групі збільшився у середньому в 1,8 разу, у ІІ групі — в
1,3 разу. Напруження кисню збільшилося на 10 — 15%
у І групі у порівнянні з таким у ІІ групі. Крім того, спо
стерігали зменшення тривалості ІІ та ІІІ фаз раново
го процесу у І групі у порівнянні з ІІ групою у серед
ньому відповідно на 3,4 та 2,7 доби, зменшення часто
ти виконання високої ампутації кінцівки на рівні
стегна і гомілки: у 4 (11,4%) хворих — у І групі, у 7
(23,3%) — у ІІ групі. У більшості хворих І групи
збільшилися кількість імуноглобулінів, насамперед,
IgG, імунорегуляторний індекс (внаслідок збільшення
кількості CD4). У І групі тривалість лікування хворого
у стаціонарі становила у середньому 17,9 дня, у ІІ
групі — 24,3 дня.
Отже, застосування імуномодуляторів та антигіпо
ксантів у консервативному лікуванні хворих з СДС
сприяло поліпшенню процесів регенерації й віднов
лення функціонального стану тканин стопи, що доз
волило знизити рівень ампутації кінцівки та зменши
ти тривалість лікування таких хворих у стаціонарі.
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ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ З ПРИВОДУ РУБЦІВ ТКАНИН
С. В. Маль, М. В. Байгушева, Ю. И. Яременко
Курський державний медичний університет, Російська Федерація

Рубці, а також їх деформація є актуальною пробле
мою у відновній хірургії. Це особливо важливо, коли
рубці містяться на функціонально або естетично зна
чущих ділянках тіла.
Проблеми відновлення дефектів тканин, особливо
на відкритих ділянках тіла (верхні кінцівки, шия, го
лова), не зважаючи на більш ніж 1000—літню історію
їх вивчення, досі не вирішені. Виникнення атрофіч
них, гіпертрофічних або келоїдних рубців спричиняє
косметичні й функціональні порушення, які потребу
ють проведення спеціального комбінованого хірур
гічного лікування. Сучасні хірургічні втручання з
приводу рубцевої деформації не забезпечують належ
них результатів.
Лікування таких пацієнтів найчастіше здійсню
ють, спираючись на власний досвід того чи іншого
практичного лікаря, або деякі засади тих чи інших
лікувальних закладів.
Відновна хірургія має метою корекцію невірнос
тей шкіри, деформації тіла людини, що виникла з
будь—яких причин. Важливе відновлення анатоміч
ного зразка, тобто, зовнішнього анатомічного виду
відповідної частини тіла — обличчя, кінцівок, тулуба.
Під час вибору методу лікування рубців важливим
є баланс між консервативними та оперативними ме
тодами. Чи буде ефективнішою консервативна тера
пія, чи оперативне втручання, покаже відповідний

час. Неможливо передбачити реакцію рубця на той
чи інший спосіб лікування, це залежатиме від адекват
ності або переважання деяких факторів лікування за
лежно від характеру патологічного процесу, який
відповідає реальності самої тканини рубця.
Отже, необхідне обґрунтоване й найменш травма
тичне хірургічне та консервативне лікування.
З 1998 по 2006 р. лікували 300 пацієнтів, у яких ут
ворилися рубці різної етіології. З них 150 — вкючені
до основної групи, 150 — до групи порівняння. В ос
новній групі пацієнтам проводили виправлення та
зближення країв рубця шляхом інфільтрації ФІБС—
новокаїнового
розчину
(авторський
метод
№ 387256784) протягом 4 — 6 діб. Далі у 75 (50%)
пацієнтів відбулось зближення країв рубців на місці
колишніх ран без накладення повторних швів, у 75
(50%) — виконували невеликі висічення тканин для
зближення країв шляхом накладення повторних швів.
Рецидивів у цій групі не було. В групі порівняння у
125 (83,3%) хворих зближення країв здіійснювали
шляхом колового висічення. У 30 (20%) пацієнтів ви
никли рецидиви рубців.
Запропонований метод комбінованої ФІБС—но
вокаїнової інфільтрації, застосований у пацієнтів ос
новної групи, має переваги у порівнянні з загально
прийнятими методами лікування.

ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИННО ЗБЕРІГАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГЕМОРОЮ
В. І. Мамчич, В. С. Андрієць, Р. К. Палієнко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження — покращання результатів хі
рургічного лікування хронічного геморою.
В основу роботи покладені результати лікування
26 хворих з хронічним гемороєм ІІІ ступеня. До ос
новної групи включені 10 пацієнтів, у яких виконано
тканинно зберігальну операцію, до контрольної гру
пи — 16 пацієнтів, яким здійснено операцію Мілігана
— Моргана. Групи були співставні за віком і статтю
пацієнтів. Тканинно зберігальна операція передбача
ла прошивання незміненої слизової оболонки каналу
відхідника над гемороїдальними вузлами на 1, 5, 9 год
за умовним циферблатом. На 3, 7, 11 год прошивання
слизової оболонки доповнювали спіралеподібним

прошиванням гемороїдальних вузлів (гемороїдо
пексія) ниткою, що розсмоктується ("Dexon", "Vicryl"),
з елевацією та фіксацією вузлів у каналі відхідника.
Тривалість спостереження від 4 тиж до 12 міс.
В основній групі тривалість лікування хворих у
стаціонарі становила у середньому 2,5 дня, у кон
трольній групі — 5 днів. При використанні тканинно
зберігальної операції вираженість больового синдро
му зменшувалася з 6 до 2 балів (за візуально—анало
говою шкалою) протягом 3 діб, в контрольній групі —
з 8 до 2 балів протягом 14 діб.
Тривалість періоду непрацездатності в основній
групі становила 6,5 дня, в контрольній — 23 дні. В
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ранньому та віддаленому післяопераційному періоді
в основній групі ускладнень не було, в контрольній
групі в 1 хворого виникла гостра затримка сечі, в 1 —
хронічна тріщина відхідника, яку лікували консерва
тивними засобами.

Отже, використання тканинно зберігальних опе
рацій сприяло зменшенню періоду непрацездатності
хворих у 3,5 разу, інтенсивності болю — на 2 бали, йо
го тривалості — у 4 рази за відсутності ускладнень в
ранньому й віддаленому післяопераційному періоді.

ПРОФІЛАКТИКА НЕСПЕЦИФІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ОПЕРАЦІЙ
НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ
В. І. Мамчич, О. В. Погорєлов, О. Ю. Воскобойнік
Національна медична академія післядипломної освіти імені. П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

З неспецифічних інфекційних ускладнень раннь
ого післяопераційного періоду найбільш частими є
нагноєння рани, запальний інфільтрат.
Завдяки підвищеній васкуляризації щитоподібної
залози загоєння операційної рани відбувається, як
правило, швидко і первинним натягом. За тривалої
операції, супутнього цукрового діабету можливе
інфікування операційної рани, що проявляється за
пальним інфільтратом. Процес локалізується у м'яких
тканинах шиї вище чи нижче лінії швів і супровод
жується набряком, почервонінням та підвищенням
температури шкіри. У таких ситуаціях ми застосо
вуємо антибіотики, спиртові пов'язки, фізіотерапев
тичні процедури. Серозну або серозно—геморагічну
рідину, що накопичується, видаляємо шляхом пункції
рани зондом. Такі ускладнення спостерігали в 1,5%
пацієнтів за період 2005 — 2009 рр.
Особливу увагу приділяємо надійному гемостазу
під час оперативного втручання на щитоподібній за
лозі. За умови підвищеної кровоточивості м'яких тка
нин шиї, тиреоїдної тканини вважаємо за доцільне
застосування кровоспинних плівок типу "Тахокомб",
"Геласпон" або гемостатичної губки з амбеном во
флаконах, які вміщуємо в рану перед зашиванням.
З огляду на значну васкуляризацію щитоподібної
залози, часто спостерігають паренхіматозну кровоте
чу з зони резекції органа, зокрема, під час виконання
операцій з приводу тиреотоксичного, рецидивного

та загруднинного зоба. При цьому має значення по
рушення системи коагуляції крові, як загальне, так і
локальне. Припинення кровотечі під час операцій на
щитоподібній залозі має певну специфіку, після вияв
лення й усунення джерела кровотечі рану проми
ваємо розчином антисептика, вводимо гемостатичні
плівки та дренуємо, після операції призначаємо ан
тибіотики. За даними літератури, частота виникнен
ня інтраопераційної кровотечі становить 0,25 — 8,9%,
за період з 2005 по 2009 р. наші показники становили
3%.
У хірургічному відділенні на кожного пацієнта
після виконання будь—якого оперативного втручан
ня заповнюють карту спостереження "Епідеміологіч
ний нагляд за інфекціями ділянки хірургічного втру
чання та їх профілактика", де вказують вид операції,
клас рани, тривалість операції, збудник, заходи ан
тибіотикопрофілактики, антибактеріальну резис
тентність та локалізацію інфекції.
У тиреоїдній хірургії велике значення мають есте
тичні наслідки операції — вигляд післяопераційного
рубця. Для формування нормотрофічного рубця до
тримуємось адекватного вибору розташування та до
вжини доступу, гострого препарування, уникнення
захоплення шкіри гострими інструментами, натягу
вання її під час накладання швів, помірного користу
вання коагуляцією. З консервативних методів засто
совуємо мазі типу "Контрактубекс".

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО—СЕПТИЧНИХ ПАРАСТОМНИХ
УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА АЛІМЕНТАРНИМ
ОЖИРІННЯМ
Б. О. Матвійчук, В. Т. Бочар
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У міру зростання захворюваності на колоректаль
ний рак збільшується частота виконання невідклад
них операцій, які завершуються формуванням енте

ро— чи колостоми. Часто у таких пацієнтів після опе
рації виникають гнійно—септичні парастомні усклад
нення. Високий ризик їх появи у пацієнтів за
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надмірної маси тіла, що пов'язане з певними техніч
ними труднощами під час формування у них стоми.
Проаналізовані результати хірургічного лікування
18 хворих з ускладненим колоректальним раком та
надмірною масою тіла (індекс маси тіла — ІМТ понад
25 кг/м2), яким під час невідкладного оперативного
втручання сформовані різного типу стоми. У 4 (23%)
з них виявлене аліментарне ожиріння (ІМТ понад 30
кг/м2). Переважали жінки віком у середньому (69,4 ±
6,2) року. У 14 пацієнтів виникла гостра обтураційна
непрохідність кишечнику, у 6 з них — з перфорацією
пухлини або розривом частини кишки прокси
мальніше від пухлини. Чотири пацієнти госпіталізо
вані з симптомами перитоніту, інтраопераційно ви
явлено перфорацію пухлини без вираженої не
прохідності кишечнику. Пухлини локалізувалися у
висхідній ободовій кишці — в 1 хворого, у правому
згині — в 1, поперечній ободовій кишці — у 3, лівому
згині — в 1, сигмоподібній ободовій кишці — у 8, рек
тосигмоїдному відділі — у 2, прямій кишці — у 2.
Колостома сформована у 16 пацієнтів (трансвер
зостома — у 5, сигмостома — в 11), ілеостома — у 2. У
більшості хворих інтраопераційно були труднощі під
час формування стоми (складність вибору адекватно
го місця на передній черевній стінці через надмірно
виражений підшкірний прошарок, виведення достат
нього сегмента кишки без натягу після широкої ре
зекції товстої кишки). Парастомні гнійно—септичні
ускладнення виникли у 5 (27,4%) хворих, у 2 (1 — з
ожирінням ІІІ ступеня) — парастомна флегмона, у 3
(у тому числі у 2 — з аліментарним ожирінням І та ІІ
ступеня) — некроз стоми з ретракцією кишки та ви
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никненням перитоніту, що в подальшому спричини
ло смерть хворих. Загалом, померли 5 хворих, основ
на причина смерті — ракова інтоксикація та поліор
ганна недостатність. Післяопераційна летальність
становила 27,7%.
Всім хворим під час передопераційної підготовки
проводили антибіотикопрофілактику з використан
ням цефалоспоринів І — ІІ покоління чи фторхіно
лонів у поєднанні з метронідазолом.
У пацієнтів з гнійно—септичними парастомними
ускладненнями після усунення перитоніту чи роз
криття та дренування гнійника, крім системної
раціональної антибактеріальної терапії, широко ви
користовували місцеве лікування. Позитивний ефект
при очищенні та загоєнні рани навколо стоми спос
терігали при використанні розчину діоксидину з
лідокаїном.
Отже, з метою профілактики гнійно—септичних
парастомних ускладнень у хворих за надмірної маси
тіла та аліментарного ожиріння, крім антибіотико
профілактики з використанням лікарських засобів,
які накопичуються у стінці кишки (цефалоспорини
І—ІІ покоління, ципрофлоксацин), під час формуван
ня стоми необхідно дотримувати певних правил: ви
водити достатній сегмент кишки разом з брижею для
збереження адекватного її кровопостачання, форму
вати стому у місці з найменш вираженим підшкірним
прошарком, наприклад, над пупком. При виникненні
парастомних ускладнень після хірургічної корекції
доцільно використовувати навколо стоми місцеві ан
тисептики, зокрема, діоксидин, які сприяють швидко
му очищенню та загоєнню рани.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ РАН ПІСЛЯ РОЗКРИТТЯ ПОШИРЕНИХ
ФЛЕГМОН ШИЇ
В. А. Мельников, А. С. Барвінська, Д. Л. Романчак, Р. В. Яремкевич
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Поширені флегмони шиї (ПФШ) характеризують
ся великих обсягом уражених тканин, необхідністю
виконання об'ємних хірургічних втручань, внаслідок
чого утворюються складні операційні рани.
Мета: вдосконалення методів лікування опе
раційних ран у пацієнтів з ПФШ.
Проспективно проаналізовані результати лікуван
ня 14 пацієнтів, оперованих з приводу ПФШ в ІІ
хірургічному відділі комунальної міської лікарні
швидкої медичної допомоги в 2005 — 2009 рр. ПФШ
займали 2 анатомічні зони шиї і більше.
В усіх пацієнтів внаслідок хірургічного лікування
ПФШ утворилися обширні численні рани в ана
томічних зонах шиї (у 5 — з додатковими розрізами

на грудній стінці та плечі), які були глибокими, не
правильної форми, з численними рановими канала
ми, у більшості спостережень одна з стінок формува
лася судинно—нервовим пучком шиї або прилеглими
органами (стравохід — у 2, трахея — у 3). Незважаючи
на радикальність хірургічного втручання, в силу спе
цифічності збудника ПФШ аеробно—анаеробної
мікрофлори — у 12 (85,7%) спостереженнях у ранньо
му післяопераційному періоді рани характеризували
ся наявністю мозаїчних зон інтенсивної гнійної ексу
дації та площинного некрозу, ділянок ішемізації, на
бряку та локального тромбування судин у тканинах,
що формували рану. Поряд з цим усі рани були
завідомо несприятливих косметичних параметрів:
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розташування на доступних огляду ділянках, невід
повідність розрізів лініям Лангера (у 10 спостережен
нях), виражене зяяння внаслідок поперечної дистрак
ції (у 14).
Зазначені характеристики зумовлювали необхід
ність застосування трьох складових програми ліку
вання ран після операцій з приводу ПФШ, які підляга
ли адаптації до особливостей ранового процесу: дре
нування, усунення ділянок некрозу, мінімізація кос
метичних дефектів. Опрацьовані модифікації дрену
вання передбачали впровадження принципу тоталь
ного широкого дренування, відмову від жорстких
дренажів і тампонів (усунення компремуючого ефек
ту на сусідні органи й судини), застосування м'яких
гумових площинних дренажів (повноцінна евакуація
та аерація рани) та адсорбційно—лікувальних дре
нажів з алоксенотрансплантатів (ліофілізована сви

няча ксеношкіра імпрегнована антисептиком). Ос
новним методом ефективного усунення вогнищ не
крозу тканин була етапна ощадна некректомія. Міні
мізації косметичних дефектів досягали шляхом засто
сування ранніх антиконтракційних швів—петельок,
біотампонади глибоких ранових порожнин власни
ми тканинами (м'язовий клапоть на живлячій ніжці),
зближення за допомогою лейкопластиря країв рани
шкіри, використанням вільної пересадки шкіри та
вторинних швів для закриття гранулюючих ран. За
стосування наведених принципів дозволило збільши
ти частоту повного загоєння ран у стаціонарі (до
71,4%) та сформувати підґрунтя для подальшої косме
тичної корекції дефектів.
Таким чином, особливості ранового процесу після
ПФШ слід брати до уваги під час формування ліку
вальної програми.

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА МИКРОФЛОРЫ И ЕЕ СВЯЗИ С ТЯЖЕСТЬЮ
ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА
Н. Н. Милица, Д. С. Гребенников
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Проблема лечения острого парапроктита (ОПП)
чрезвычайно актуальна, несмотря на успехи антибак
териальной терапии, совершенствование диагности
ки и хирургической техники. Данные литературы по
следних лет свидетельствуют о существенном изме
нении микробного пейзажа гнойной параректальной
раны, что, безусловно, влияет на выбор антибактери
альных препаратов и тактику лечения.
Целью работы явилось определение возбудителя
и его чувствительности к антибиотикам, выявление
корреляции между типом микрофлоры и тяжестью
ОПП.
Изучены в сравнительном аспекте результаты ми
кробиологического исследования раневого отделяе
мого у 128 больных ОПП. ОПП 1—й степени сложно
сти (по классификации В. Г. Сахаутдинова, 1987) на
блюдали у 42 (32,81%) пациентов, 2—й степени — у 35
(27,34%), 3—й степени — у 37 (28,90%), 4—й степени
— у 14 (10,93%).
Микробиологическое исследование содержимого
гнойных очагов включало бактериоскопию, иденти
фикацию возбудителей инфекции, определение их
чувствительности к современным антибактериаль
ным препаратам, а также уровень микробной обсеме
ненности.
При анализе микрофлоры из гнойного очага при
ОПП 1—й степени сложности соотношение грамот
рицательной и грамположительной микрофлоры со
ставило 1,18 : 1 с преобладанием микроорганизмов в

виде монокультуры; при ОПП 2—й степени — 2,6 : 1,
что достоверно (Р < 0,05) больше, чем при ОПП —
1—й степени сложности, также преимущественно вы
являли микроорганизмы в виде монокультуры.
При ОПП 3—й степени сложности установлено су
щественное изменение спектра микрофлоры. При
практически равном соотношении грамотрицатель
ной и грамположительной микрофлоры отмечено
появление анаэробных возбудителей как в виде мо
нокультуры, так и в ассоциациях с аэробными микро
организмами. Та же тенденция отмечена и при ОПП
4—й степени сложности с увеличением частоты выяв
ления анаэробных возбудителей как в виде монокуль
туры, так и в ассоциациях с аэробами более чем в 50%
наблюдений. Эти результаты подтверждены данными
бактериоскопии. Бактериальная обсемененность ра
ны во всех наблюдениях превышала допустимый по
рог, составив (3,6 ± 0,8) × 106 микробных тел в 1мл
взвеси при ОПП 1—й степени сложности, достигая
(3,1 ± 0,7) × 107, а при наличии анаэробной микро
флоры, как в монокультуре, так и в ассоциациях —
(2,9 ± 0,6) × 107 — при ОПП 4—й степени сложности.
Наши результаты согласуются с данными других
авторов, которые также отмечают, что, вероятно, вы
сокая вирулентность и протеолитическая активность
анаэробной микрофлоры в сочетании с аэробной
определяют глубину и распространенность пораже
ния параректальной клетчатки при сложных формах
ОПП.
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При анализе чувствительности к антибиотикам
отмечено, что наиболее адекватным антимикробным
спектром обладают фторхинолоны и цефалоспори
ны II и III поколения, что позволяет применять их в
сочетании с производными метронидазола или
клиндамицина в качестве стартовой антибактериаль
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ной терапии, как при простых, так при сложных фор
мах ОПП. Однако при выборе адекватной эмпириче
ской антибактериальной терапии необходимо учи
тывать доказанное нами наличие анаэробных возбу
дителей в 50% наблюдений при сложных формах
ОПП.

ВАРИАНТЫ ГНОЙНО—НЕКРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Н. Н. Милица, В. В. Солдусова
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Хирургическое лечение осложненных форм синд
рома диабетической стопы (СДС) предусматривает
адекватное дренирование, удаление нежизнеспособ
ных тканей. К сожалению, ни одна из классификаций
СДС в полной мере не учитывает тяжесть гнойно—не
кротического процесса (ГНП). Нами предпринята по
пытка более глубокого анализа вариантов ГНП на ос
нове классификации Вагнера. Учитывали глубину по
ражения, локализацию первичного гнойного очага,
возможные пути распространения процесса.
Приводим пример классификации.
По Вагнеру III ст. — это глубокая язва с образова
нием абсцесса (флегмоны), с поражением кости. Вы
делены следующие формы ГНП: IIIа — трофическая
язва подошвенной поверхности стопы в области пер
вого плюсне—фалангового сустава. При этом путь
распространения ГНП может быть различным: IIIа. 1
— без распространения ГНП; IIIа. 2— с затеком в ме
диальное ложе; IIIа. 3 — с затеком в медиальное и рас
пространение в срединное ложе; III б— трофическая
язва подошвенной поверхности стопы в области пя
того плюсне—фалангового сустава; IIIб. 1 — без рас
пространения ГНП; III б. 2 — с затеком в латеральное
ложе; II б. 3 — с затеком в латеральное и распростра
нением в срединное ложе; IIIв— трофическая язва пя
точной области; IIIв. 2 — с затеком в срединное ложе;
IIIв. 3— с затеком в медиальное, латеральное и сре
динное ложе.

Такие же формы выделены и для IV ст. ГНП с уче
том локализации первичного гнойного очага и путей
распространения гноя.
Использование данной классификации позволяет
выявить связь формы СДС с локализацией ГНП. Так,
при нейро—ишемической форме (НИ) СДС распрост
ранение гноя на тыл стопы и в латеральное ложе,
формирование лимфангита отмечено в 2 раза чаще,
чем при нейропатической форме (НП) СДС. При
НПСДС в 3 раза чаще отмечали распространение гноя
в медиальное и срединное ложе, поражение глубоко
го клетчаточного пространства, чем при НИСДС. При
анализе результатов лечения выявлены прогностиче
ски неблагоприятные формы: распространение гноя
из переднего и заднего отделов стопы на подошвен
ную поверхность, что обусловило необходимость вы
полнения высокой ампутации нижней конечности у
12,5% больных — при НПСДС и у 7,3% — при НИСДС.
Предложенное дополнение к классификации и
выделение вариантов (форм) ГНП позволяет опреде
лять доступ и объем оперативного пособия, прогно
зировать течение раневого процесса, что способству
ет уменьшению частоты выполнения повторных опе
раций, продолжительности лечения пациента, сохра
нению опорной функции стопы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕКСА—ХОРИАЛЬНОГО В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ С ОБШИРНЫМИ РАНЕВЫМИ
ДЕФЕКТАМИ
Н. Н. Милица, В. В. Солдусова
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Основным методом лечения больных с синдро
мом диабетической стопы является хирургический. К
сожалению, не всегда удается завершить оперативное
вмешательство закрытием раны первичными швами,
что обусловливает формирование обширных дефек
тов тканей. У больных сахарным диабетом раны ха
рактеризуются скудным отложением экстрацеллю
лярного матрикса, замедлением пролиферации кле
ток, апоптозом, нарушением кровоснабжения тканей,
что, наряду с другими патогенетическими причина
ми, не позволяет в кратчайшие сроки закрыть ране
вой дефект.
Использование различных методов свободной
пластики, кожно—фасциальных и кожно—мышеч
ных лоскутов у таких пациентов не всегда эффектив
но. Применение культур клеток и тканевой инжене
рии с использованием кератиноцитов и фиброблас
тов возможно в специализированных клиниках при
наличии соответствующей лаборатории. Потому не
обходим поиск альтернативных методов лечения та
ких пациетов с возможностью использования метода
практическим врачом, независимо от оснащенности
стационара.
Методом лечения обширных раневых дефектов
является использование платекса—хориального (П—
Х), способствующего активации репаративных про
цессов в ране благодаря содержанию в ткани значи

тельного количества рибонуклеопротеидов, высоко
молекулярных полисахаридов, гликогена, гиалуроно
вой кислоты, хондроитинсульфата. Секреция клетка
ми цитокинов и факторов роста, стимулирующих в
тканях пациента миграцию и пролиферацию клеток
соединительной ткани, способствует закрытию ране
вой поверхности, а формирование соединительнот
канного матрикса на раневой поверхности и замеще
ние клеток эпидермиса и дермы происходит за счет
донорского материала.
Препарат использовали путем наложения на очи
щенную раневую поверхность. Перевязку проводили
1 раз в сутки. Метод использован у 18 больных. Заме
щение раневого дефекта П—Х способствовало появ
лению грануляционной ткани к 3—м суткам; умень
шения площади раневой поверхности на 5,4% в сред
нем за 3 сут, в отличие от таковой при использовании
общепринятых методов местного лечения, где этот
показатель составлял 3,2%.
Таким образом, метод закрытия дефекта тканей с
использованием П—Х позволяет активизировать ре
паративные процессы, уменьшить площадь раны
практически в 2 раза по сравнению с таковой при ис
пользовании общепринятых методов местной тера
пии за одинаковый период. Метод простой, общедос
тупный для практического хирурга.

ТРОФІЧНІ РОЗЛАДИ ОРГАНІВ І ТКАНИН ВНАСЛІДОК
ЇХ КРИТИЧНОЇ ІШЕМІЇ І ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ:
УНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
В. Г. Мішалов, В. А. Черняк, А. В.Черняк
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Метою дослідження були вивчення патогенезу
трофічних розладів органів і тканин, критеріїв їх кри
тичної ішемії, аналіз діагностичної цінності різних
методів обстеження хворих, опрацювання сучасного
лікувально—діагностичного алгоритму.
За період з 2002 по 2009 р. на трьох клінічних ба
зах кафедри проведене комплексне обстеження 1101
хворого, в тому числі:

— 399 пацієнтів з ішемічною хворобою серця і
постінфарктним кардіосклерозом;
— 268 пацієнтів з ішемічною хворобою головного
мозку (134) та венозним стазом головного і спинного
мозку (134);
— 171 хворого з облітеруючим атеросклерозом су
дин нижніх кінцівок (85) і хронічною венозною не
достатністю (86);
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— 71 хворого з ішемією верхніх кінцівок (35) і
синдромом Педжетта — Шреттера (36);
— 64 хворих з оклюзійно—стенотичним уражен
ням ниркових артерій (32) і екстравазальною ком
пресією лівої ниркової артерії (32);
— 60 хворих з хронічною постемболічною (30) і
венозною (30) легеневою гіпертензією;
— 40 хворих з патологією черевної частини аорти
(20) і нижньої порожнистої вени (20);
— 28 пацієнтів з ішемічною хворобою органів та
за (14) і венозною гіпертензією в органах малого та
за (14).
Обов’язковими методами дослідження були: ульт
развукова допплерографія, пряма й непряма ангіог
рафія, дуплексне сканування артерій і вен, комп’ю
терна чи магніторезонансна томографія внутрішніх
органів.
Хворі розподілені на 2 групи: з хронічною іше
мією (ХІ) і хронічною недостатністю венозного від
току (ХНВВ). Розроблені критерії критичної ішемії і
характеристик венозного відтоку для всіх судинних
басейнів, у 350 хворих відзначене поєднання ар
теріального і венозного ураження та ізольованих тро
фічних змін, зумовлених венозною гіпертензією.
Розроблений алгоритм діагностики ХІ та ХНВВ ор

61

ганів і тканин на основі вивчення діагностичної
цінності інвазивних та неінвазивних методів дослід
ження.
Результатом проведених досліджень було опрацю
вання уніфікованої схеми патогенезу трофічних змін
при ХІ та ХНВВ органів і тканин.
Відповідно до наведеної схеми, основним компо
нентом комплексу засобів корекції патологічних змін
слід вважати препарати вітчизняного виробництва:
ксилат, реосорбілакт, сорбілакт. Реосорбілакт — ком
плексний інфузійний розчин на основі багатоатом
ного спирту та натрію лактату. Він має реологічну,
протишокову, дезинтоксикаційну, дезагрегантну дію,
покращує мікроциркуляцію та перфузію тканин. Рео
сорбілакт рекомендують застосовувати в передопе
раційній підготовці та післяопераційному періоді,
при тромбооблітеруючих захворюваннях судин. Рео
сорбілакт застосований нами у передопераційній
підготовці в дозі 400 мл (6 — 7 мл/кг), крапельно, од
норазово та після операції з розрахунку 8 — 10 мл/кг
на одну інфузію, крапельно, через день. На курс ліку
вання 5 інфузій. Використання зазначених препара
тів сприяло значному покращанню гемодинаміки та
мінімізації трофічних розладів як артеріального, так і
венозного походження.

РАННЄ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ З ПРИВОДУ ДЕРМАЛЬНИХ
ПОВЕРХНЕВИХ ОПІКІВ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
В. В. Нагайчук
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Опіки голови та шиї можуть бути ізольованими
або поєднуються з опіками іншої локалізації. Одно
моментне пошкодження кількох периферійних ана
лізаторів (зору, слуху, нюху, ротової порожнини), яке
часто поєднується з опіками дихальних шляхів, від
сутність єдиної тактики лікування дермальних по
верхневих опіків, висока частота незадовільних есте
тичних і функціональних результатів лікування свід
чать про актуальність проблеми якомога швидшого
відновлення шкіри голови та шиї.
В останні роки в Україні з'явились публікації, при
свячені ранньому хірургічному видаленню некроти
зованих тканин з одномоментним закриттям опера
ційних ран голови та шиї з використанням ліофілізо
ваних ксенодермотрансплантатів. Проте, деякі хворі
сьогодні фінансово нездатні їх закупити, що спонука
ло нас до пошуку альтернативних, економічно знач
но вигідніших та не менш ефективних способів ліку
вання.
Метою дослідження було підвищення ефективно
сті лікування хворих з приводу дермальних поверх

невих опіків голови та шиї шляхом їх швидкого за
гоєння після раннього хірургічного видалення некро
тизованих тканин в умовах вологої камери з викори
станням біогальванізації.
Проведені клінічні спостереження за 35 по
терпілими з дермальними поверхневими опіками го
лови та шиї, які розподілені на основну (20) та кон
трольну (15) групи. В основній групі після раннього
хірургічного видалення ділянок опікового некрозу
шляхом дермабразії чи з використанням електрично
го дерматома до "кров'яної роси", надійного забезпе
чення капілярного гемостазу рани лікували в умовах
вологої камери з застосуванням біогальванізації. В
контрольній групі операційні рани закривали ліофі
лізованими ксенодермотрансплантатами. Ефек
тивність лікування оцінювали за даними мікробіоло
гічних досліджень, шляхом вивчення ранових відбит
ків, строків епітелізації, естетичних і функціональних
результатів.
Опікові рани голови і шиї первинно інфіковані са
профітною грампозитивною мікрофлорою в моно
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культурі, зокрема: S. аureus, S. еpydermidis, S. faecalis.
Після ранньої хірургічної некректомії з подальшим
лікуванням операційних ран в умовах вологої камери
з використанням біогальванізації кількість хворих, у
яких виявляли мікрофлору, була в 1,7 разу менше, ніж
у контрольній групі. В основній групі в ранах на 12,4%
рідше виявляли сегментоядерні нейтрофільні грану
лоцити, на 8,9% частіше — лімфоцити, на 4,5% — мо
ноцити. Строки епітелізації ран в основній групі були
в 1,8 разу менші, ніж у контрольній.
Більш високий бактерицидний ефект, який спос
терігали в основній групі, вірогідно, зумовлений ан
тимікробною дією біогальванічного струму. Змен
шення тривалості лікування хворих основної групи
пов'язане, з одного боку, з фізіологічними умовами
лікування ран у вологій камері, з іншого боку, пози

тивним нормалізуючим впливом біогальванічного
струму на функціональну діяльність калій—натрієвих
насосів, зокрема, та покращанням клітинного мета
болізму, загалом.
Естетичні та функціональні результати були хоро
шими в обох групах. Разом з тим, зменшення строків
загоєння дермальних поверхневих опікових ран го
лови та шиї в поєднанні з мінімальними фінансови
ми витратами і хорошими естетичними та функціо
нальними результатами дозволяють рекомендувати
запропонований спосіб лікування до широкого впро
вадження в практику опікових відділень.
Запропонований метод економічний, високое
фективний, гіпоалергенний, простий у використанні,
доступний у кожному стаціонарі.

ФІКСАЦІЯ СІТЧАСТИХ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТІВ ДО ГРАНУЛЮЮЧИХ
РАН З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ
ТКАНИН
В. І. Нагайчук, С. М. Бевз, O. A. Дишловий
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Успіх відновлення шкіри при використанні сітчас
тих трансплантатів у хворих з приводу дермальних
глибоких поширених опіків залежить від багатьох
чинників, зокрема, надійної їх фіксації до гранулюю
чих ран.
В останній час набуває широкого впровадження в
практику спосіб електрозварювання біологічних тка
нин, розроблений групою вчених Інституту електроз
варювання ім. Є. О. Патона та співробітниками дея
ких хірургічних клінік України, насамперед, м. Києва.
В рамках міжнародного проекту "Зварювання живих
біологічних тканин", здійсненого за програмою Між
народної асоціації "Зварювання" і за фінансової під
тримки компанії SCMG (США) розроблене устатку
вання та проведено апробацію деяких хірургічних
методів. Результатом цих наукових досліджень стала
розробка у 1993 р. прибора, який дозволяє зварювати
живі тканини способом біполярної коагуляції, а та
кож спеціалізованого зварювального хірургічного
комплексу ЕК 300 МІ, який з 1998 р. почали впровад
жувати у клінічну практику.
Сьогодні електрозварювання живих м'яких тка
нин з успіхом використовують в таких галузях хірур
гії, як абдомінальна (в тому числі лапароскопічна) та
торакальна, онкологія, урологія, гінекологія, прокто
логія, нейрохірургія, хірургія щитоподібної залози,
травматологія та ортопедія.

Мета роботи — вивчити можливості та перспекти
ви застосування методу електрозварювання аутодер
мотрансплантатів, ксенодермотрансплантатів та їх
фіксації до гранулюючих ран.
В опіковому відділенні Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова метод електрозва
рювання використовують з 2007 р. Проведене спосте
реження за 42 хворими, з яких у 22 — здійснене зва
рювання клаптів ксеношкіри один до одного та до
грануляцій. Зварювання аутошкіри та фіксацію її до
гранулюючих ран проведене у 20 хворих. Ефек
тивність електрозварювання біологічних тканин
оцінювали за кінцевими результатами лікування.
Встановлено, що розроблений співробітниками
Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона спосіб
електрозварювання м'яких тканин внаслідок елект
рофізіологічних властивостей шкіри в комбустіології
неефективний.
Нами розроблені і запатентовані інструменти та
способи електрозварювання клаптів ауто—, ксе
ношкіри один з одним та їх фіксації до гранулюючих
ран.
Високочастотний зварювальний імпульс невисо
кої напруги при дії на живу тканину пошкоджує
клітинні мембрани та спричиняє їх часткове руйну
вання, при цьому у міжклітинний простір виходить
рідина, багата на білок, еластин та колаген. Під час

Клінічна хірургія. — 2009. — № 11—12

зварювання тканин відбувається їх часткове згортан
ня при стисканні електрозварювальним інструмен
том та проходженні через тканини високочастотного
електричного імпульсу.
Відзначено, що механізм електрозварювання
біологічних тканин через електрофізіологічні особ
ливості шкіри може бути реалізований тільки за умо
ви індивідуального підбору режимів зварювання, по
дальшого вдосконалення інструментів та прибора.
Перші результати електрозварювання ауто—, ксе
нодермотрансплантатів, отримані у відділенні, пози
тивні. Трансплантати добре з'єднані один з одним.
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Точкові місця зварювання на 5 — 7—му добу візуаль
но не визначались. Сітчасті аутодермотрансплантати,
не скорочуючись, добре фіксувались до ран.
Отже, метод електричного зварювання біологіч
них тканин є прогресивною новітньою хірургічною
технологією, що має низку переваг — безкровність,
бездимність, відсутність некрозу, зменшення кілько
сті шовного матеріалу та загального впливу на орга
нізм.
Необхідна подальша розробка режимів електроз
варювання дермотрансплантатів, вдосконалення ін
струментарію та прибора.

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
М. Е. Ничитайло, А. В. Скумс, В. П. Шкарбан, А. И. Литвин, И. И. Булик, Ю. П. Цюра
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

В последние десятилетия отмечено совершенство
вание техники операции и медикаментозного обес
печения, однако панкреатодуоденальная резекция
(ПДР) и сегодня относится к операциям высокого ри
ска. Одним из наиболее ответственных этапов ее яв
ляется формирование панкреатодигестивного анас
томоза, несостоятельность швов которого является
основной причиной летальности.
В отделе лапароскопической хирургии и холели
тиаза за период с 1996 по 2008 г. ПДР выполнена у 110
пациентов, 64 мужчин и 46 женщин. Возраст больных
от 17 до 73 лет, в среднем (52,0 ± 9,97) года. ПДР вы
полнена по поводу злокачественных опухолей голо
вки поджелудочной железы — у 43 (39,0%) больных,
большого сосочка двенадцатиперстной кишки — у 30
(27,3%), дистального отдела общего желчного прото
ка — у 21 (19,0%), двенадцатиперстной кишки — у 7
(6,5%), осложненных форм хронического панкреати
та — у 9 (8,2%). При проведении ретроспективного
анализа пациенты разделены на 2 группы: 49 пациен
тов I (группа) оперированы в период с 1996 по 2004 г.
по стандартным методам с использованием различ
ных способов обработки культи поджелудочной же
лезы, 61 (II группа) — оперированы в период с 2005
по 2008 г. с применением трансплантационных тех
нологий и формированием панкреатоеюноанасто
моза duct—to—mucosa, независимо от состояния па
ренхимы поджелудочной железы и ее протока.
Трансплантационные технологии включали при
менение широких доступов типа "мерседес", разъеди
нение тканей с использованием моно— и биполяр
ной коагуляции, тщательный гемостаз во время опе
рации, использование бинокулярного увеличения,

прецизионной техники и микрохирургических инст
рументов, максимально бережное отношение к куль
те поджелудочной железы как при мобилизации пан
креатодуоденального комплекса, так и формирова
нии панкреатоеюноанастомоза. В группах больных
изучали частоту общих и специфических осложне
ний, длительность операции, объем операционной
кровопотери, продолжительность лечения больного
в стационаре после операции.
После выполнения ПДР все пациенты живы. При
сравнении результатов в группах отмечено уменьше
ние средней длительности операции с (510,7 ± 66,12)
до (352,9 ± 50,05) мин (P = 0,001), объема операцион
ной кровопотери — с (860,6 ± 167,59) до (480,4 ±
163,61) мл (P=0,001), продолжительности лечения па
циента в стационаре после операции — с (30,12 ±
24,32) до (18,2 ± 9,98) дня (P=0,0005). При этом общая
частота послеоперационных осложнений снизилась
с 32,6% — в I группе до 19,6% — во II группе, частота
несостоятельности швов панкреатоеюноанастомоза
(панкреатического свища различной степени тяжес
ти) — с 18,3 до 4,9% (Р=0,0321).
Выводы
1. Использование трансплантационных техноло
гий при выполнении ПДР позволило существенно
снизить как общую частоту осложнений (с 32,6 до
19,6%), так и частоту несостоятельности швов панкре
атоеюноанастомоза (с 18,3 до 4,9%).
2. Оптимальным способом обработки культи под
желудочной железы при выполнении ПДР, независи
мо от состояния паренхимы железы и диаметра ее
протока, является формирование панкреатоеюноа
настомоза duct—to—mucosa.
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ЛІКУВАННЯ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ КИСТІ
Н. М. Нор
Дніпропетровська державна медична академія,
Дніпропетровський центр термічної травми та пластичної хірургії

Мета роботи — покращання результатів лікування
постраждалих з термічною травмою кисті шляхом за
стосування оптимальної тактики лікування, визна
чення строків і методів хірургічного втручання.
В клініці лікували 44 хворих з поверхневими та
глибокими опіками шкіри та субфасціальними опіка
ми кисті загальною площею до 5% поверхні тіла в
2007 — 2009 рр. Чоловіків було 39, жінок — 5, віком від
20 до 60 років. Досліджено функцію кисті шляхом ви
мірювання активних і пасивних рухів у суглобах за
SFTR—методом, оцінки ступеня відновлення функції
кисті — за анкетами та якості життя — за опитуваль
никами (EUROQOL EQ—5D, MOSF—36 ). Проаналізо
вані результати змін гемодинаміки в артеріях верхніх
кінцівок за допомогою допплерографії. Статистична
обробка результатів здійснена за допомогою персо
нального комп'ютера з пакетом статистичних офіс
них програм.
Під час лікування хворих з термічною травмою
кисті нами застосований диференційований підхід.
Лікування включало два етапи: ранньої радикальної
некректомії з одномоментною або відстроченою на 2
— 3 доби пластикою. У 8 хворих з поверхневими
опіками шкіри виконана рання некректомія з одно
моментною ксенопластикою, у 16 хворих з глибоки
ми опіками шкіри — рання некректомія з одномо
ментною або відстроченою на 2 — 3 доби пластикою
з використанням аутодермотрансплантата, клаптя на
тимчасовій живлячій ніжці (у 2). У 2 хворих виконана
пластика острівцевими клаптями на судинній ніжці, у
16 — некректомію виконували у більш пізні строки, у
середньому через (17,6 ± 3,8) доби після травми з од
номоментним закриттям ранового дефекту аутодер
мотрансплантатом, клаптем на тимчасовій живлячій
ніжці (в 1) або на судинній ніжці (в 1).

При оцінці віддалених результатів у 89,4% паці
єнтів виявлене повне відновлення функції кисті, як за
даними об'єктивного обстеження, так і на суб'єктивну
думку пацієнтів; у 10,6% — утворилися рубці, це дещо
погіршувало вигляд кисті. У хворих, яким виконана
рання некректомія з одномоментною пластикою, че
рез 2 тиж спостерігали нормалізацію показників ге
модинаміки, значно покращились функція кисті, по
казники якості життя.
Труднощі лікування хворих з термічною травмою
кисті зумовлені складністю визначення глибини та
обсягу альтерації, пошкодженням та залученням до
запального процесу судинно—нервових і суглобово—
м'язових структур. Ці чинники зумовлюють збільшен
ня тривалості лікування хворих у стаціонарі і виник
нення необоротних дегенеративно—дистрофічних
змін з стійкою втратою функції кисті. Хірургічне ліку
вання опіків кисті вимагає комплексного та виваже
ного підходу. Першочерговим завданням є найшвид
ша реваскуляризація анатомо—функціональних
структур кисті з метою відновлення її функції.
Основними критеріями під час вибору методу
хірургічного лікування є глибина опіку, його лока
лізація і строки від моменту травми до звернення хво
рого до спеціалізованого центру. При локалізації
опіків на тильній поверхні кисті у хворих з поверхне
вими опіками шкіри методом вибору вважаємо ран
ню некректомію з одномоментною ксенопластикою;
при локалізації опіків на долоні — консервативне
лікування. У хворих з глибокими опіками шкіри на
тильній поверхні кисті і локальних опіках на до
лонній — ранню некректомію з закриттям ранового
дефекту аутодермотрансплантатами; при субфасці
альних опіках — ранню некректомію та пластику з
використанням клаптів на судинній ніжці незалежно
від локалізації.
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РОЛЬ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В ЗБЕРЕЖЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ
У ХВОРИХ З ТЯЖКИМИ ОПІКАМИ
О. І. Осадча
Інститут гематології і трансфузіології АМН України, м. Київ

Проблема термічного ураження є однією з склад
них розділів клінічної медицини. За даними ВОЗ,
опікова травма посідає третє місце в структурі трав
ми. З патологічних ланок опікової хвороби провідне
місце посідають порушення механізмів природної де
токсикації та антимікробної резистентності, що ус
кладнюють перебіг та прогноз процесу.
Мета роботи — вивчити клінічну ефективність
препарату Ентеросгель для збереження функціональ
них можливостей клітин—ефекторів антимікробної
резистентності при термічній травмі.
Обстежені 30 хворих основної групи віком від 14
до 40 років з опіками II — IIIA ступення з загальною
площею ураження від 10 до 20% поверхні тіла. Дезин
токсикаційну терапію здійснювали з використанням
препарату Ентеросгель. Контрольну групу склали 30
хворих з опіками, співставних за віком і тяжкістю
ураження. В усіх хворих досліджували вміст пептидів
середньої молекулярної маси (ПСММ), продуктів пе
рекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та функціональну
активність нейтрофільних гранулоцитів (НГ) в НСТ—
тесті (спонтанному та стимульованому).
У гострому періоді опікової хвороби відзначали
зміни всіх досліджуваних показників, що зумовлене
станом загальних токсичних проявів захворювання.
Вираженість ендогенної інтоксикації у хворих коре
лювала з тяжкістю клінічного перебігу опікової хво

роби і зміною досліджених показників. Встановле
ний зв'язок рівня досліджуваних показників з
тяжкістю перебігу опікової хвороби та ендогенної
інтоксикації.
Однією з основних причин виникнення ендоток
сикозу за тяжких опіків є накопичення продуктів дес
трукції тканин, зниження токсинзв'язувальної здат
ності альбуміну, збільшення вмісту ПСММ та про
дуктів ПОЛ. Ці тенденції є причиною декомпенсації
функціональної спроможності НГ як одного з основ
них чинників функціонування антитоксичної та ан
тимікробної резистентності у пацієнтів з тяжкими
опіками в гострому періоді опікової хвороби.
Під час вивчення клінічної ефективності препара
ту Ентеросгель у хворих з тяжкими опіками встанов
лено, що застосування ентеросорбції в гострому
періоді опікової хвороби сприяло зменшенню тяж
кості ендогенної інтоксикації, вмісту ПСММ та про
дуктів ПОЛ у хворих основної групи протягом усього
періоду дослідження. Використання досліджуваного
препарату в гострому періоді опікової травми у хво
рих основної групи зумовлювало зменшення токсич
ного навантаження на НГ як одного з основних чин
ників природної мікробної резистентності, що спри
яло зменшенню ризику виникнення та генералізації
інфекційних ускладнень у потерпілих за тяжкої
опікової травми.

ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ГЕРНІОПЛАСТИКИ
ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИНТЕТИЧНИХ
СІТЧАСТИХ ІМПЛАНТАТІВ
Ю. Ю. Переста, А. В. Туряниця, В. В. Долженко, О. В. Ігнатенко
Ужгородський національний університет

У світі понад 6% оперативних втручань на органах
черевної порожнини та заочеревинного простору в
найближчі строки після операції ускладнюються
післяопераційною грижею, а через 3 роки і більше
цей показник збільшується майже удвічі. Незважаючи
на велику кількість способів пластики дефектів черев
ної стінки і значні досягнення в лікуванні, тільки за
стосування синтетичних сітчастих матеріалів дозво

лило суттєво знизити частоту рецидивів післяопе
раційної грижі. Постійно вдосконалюються та більш
широко застосовуються способи герніопластики пе
редньої черевної стінки з використанням сучасних
синтетичних матеріалів.
Одним з найчастіших ускладнень таких оператив
них втручань є реакція тканин на чужорідний мате
ріал з подальшим утворенням сероми, інфільтрату,
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нориці, іноді — відторгнення імплантата, що також
спричиняє гнійні ускладнення загоєння операційної
рани.
В період з 1998 по 2009 р. нами проведене
хірургічне лікування 97 хворих з приводу грижі пе
редньої черевної стінки з застосуванням синтетич
них сітчастих імплантатів. Вік пацієнтів від 16 до 79
років. Жінок було 80 (82,48%), чоловіків — 17
(17,52%). Тривалість існування грижі передньої черев
ної стінки від 2 тиж до 15 років.
Всім пацієнтам проведене комплексне передопе
раційне обстеження з використанням клінічних, ла
бораторних та інструментальних методів. Супутні за
хворювання виявлені у 61 пацієнта. В основному це
ожиріння різного ступеня — у 29% пацієнтів,
ішемічна хвороба серця — у 19,5%, атеросклеротич
ний кардіосклероз — у 22%, гіпертонічна хвороба — у
12%, хронічний обструктивний бронхіт — у 10%, цук
ровий діабет — у 3,5%. Післяопераційні ускладнення
виникли у 9 хворих, в тому числі гематома — у 2
(2,06%), серома — у 3 (3,09%), лімфорея — у 2 (2,06%),
нагоєння рани — у 2 (2,06%).

Ускладнення усунуті за допомогою консерватив
них методів з використанням антибактеріальних за
собів, перев’язок та фізіотерапевтичних процедур.
Профілактику гнійних ускладнень проводили
шляхом інтраопераційного введення антибактеріаль
них засобів: ципрофлоксацину 100 мл × 2 рази на до
бу внутрішньовенно у поєднанні з метронідазолом
100 мл 3 рази на добу внутрішньовенно, з продовжен
ням курсу лікування на 5 — 7 діб залежно від клінічної
ситуації, забезпечення надійного дренування опе
раційної рани та ретельної санації. По можливості,
застосовували активне дренування шляхом створен
ня вакууму, що значно зменшувало ймовірність ви
никнення запалення й інфікування серозного вмісту
в підшкірному прошарку, запобігало нагноєнню ра
ни.
Також для попередження гнійних ускладнень за
наявності великої грижі черевної стінки видаляли
клапті надлишкової шкіри, усували відвислий живіт
для зменшення кишені над зоною імплантата. Важли
вим є ретельне висічення старих рубців за наявності
лігатурних гранульом, мікроабсцесу в ділянці грижо
вих воріт.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕВЫХ ЯЗВ
В. И. Перцов, А. В. Сех, Е. В. Пономаренко, М. В. Вирский
Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожский областной ожоговый центр

Пролежни являются тяжелым осложнением у
больных при нарушении питания тканей как под дей
ствием внешнего сдавления, так и вследствие различ
ных системных заболеваний. Летальность при нали
чии пролежней составляет 21 — 88,1%.
Цель работы — определение тактики хирургичес
кого лечения пролежней различной локализации и
степени тяжести.
С 2007 по 2009 г. в клинике лечили 8 больных с
пролежнями III — IV степени в области крестца и
больших вертелов бедренных костей. Из них у 3 па
циентов диагностирована ожоговая болезнь, у 4 —
спинальная травма, у 1 — болезнь Гиена — Барре. При
оценке состояния пролежня использовали классифи
кацию пролежней (AHCPR, 1992). Всем больным вы
полнены реконструктивные операции. Свободная
кожная пластика применена у 3 больных с большими
пролежнями III степени в области крестца, без подле
жащих "карманов", с ровными краями, признаками
эпителизации, раневая поверхность была покрыта
грануляциями. Использовали метод дерматомной ау
тодермопластики расщепленным лоскутом толщи
ной 0,3 мм. У 7 больных с пролежнями IV степени в
области крестца и больших вертелов произведена
пластика ротационным лоскутом. Операция предус

матривала иссечение измененных тканей с последу
ющей пластикой раневой поверхности двудольным
кожно—жировым лоскутом на ножке. Оперативному
вмешательству предшествовала подготовка пролеж
ня, которая включала детоксикационную, антибакте
риальную терапию с учетом чувствительности выде
ленной микрофлоры, восстановление электролитно
го, водного и белкового баланса организма, нейро
протекторы, ангиопротекторы.
У всех больных раны зажили первичным натяже
нием. Отторжение ротационного лоскута или лизиса
аутодермотрансплантатов не отмечали. У 2 больных
образовалась подлоскутная серома, которую эвакуи
ровали пункционным методом. В отдаленном перио
де (в сроки наблюдения до 12 мес) рецидивов про
лежневых язв не было.
Выводы
1. Осуществление пластики с применением рота
ционного лоскута обеспечивает создание полноцен
ного покрова и препятствует рецидивированию про
лежневых язвенных дефектов.
2. Выполнение кожно—пластических операций
позволяет значительно уменьшить длительность ле
чения пролежней, улучшить качество и продолжи
тельность жизни пациентов.
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ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН З ВИКОРИСТАННЯМ КСЕНОКЛАПТІВ
Б. В. Петрюк, М. В. Малейкий, І. Є. Семенюк, І. М. Малейкий, В. В. Проняєв
Лікарня швидкої медичної допомоги, м. Чернівці

У дітей основним етіологічним чинником опіку є
окріп та інша гаряча рідина, механізм травми — пере
кидання ємності з гарячим чаєм, кавою чи водою на
себе. Найчастіше у дітей виникає епідермальний опік
(ІІ ступеня за класифікацією Вишневського).
За наявності епідермального опіку після ретельно
го туалету ранової поверхні оптимальним є викорис
тання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів
шкіри свині. Їх попередньо занурюють у розчин ан
тисептика (декасан, хлоргексидину біглюконат,
мірамістин) на 8 — 10 хв. Після цього трансплантати
накладають на ранову поверхню по її контуру з напу
ском на шкіру до 1 см. При цьому клапті не повинні
перекривати один одного. Вони легко моделюються
на ураженій поверхні, щільно прилягають до неї. Не
зважаючи на це, їх надійно фіксують пов'язкою. При
розташуванні рани у проекції суглоба для поперед
ження зміщення клаптя бажано забезпечити іммобі
лізацію кінцівки. Залежно від швидкості просякання
пов'язок ексудатом перев'язки проводять через 2 — 3
доби, через раз знімаючи серветки до останнього ша
ру.
Бажано, щоб поверхню опіку до госпіталізації не
обробляли аерозолем чи засобами нетрадиційного
лікування (мука, терта картопля, яєчний білок, смета
на тощо). Наведена тактика лікування найбільш ефек
тивна, якщо потерпілий госпіталізований у перші го
дини після пошкодження. Її застосування дозволяє
значно зменшити інтенсивність болю, уникнути три
валого болісного висушування ран чи щоденних

болісних перев'язок. Використання цього методу за
безпечує прискорення епітелізації опікової поверхні
щонайменше на 2 доби навіть за умови часткової ма
церації клаптів чи їх незначного зміщення.
За наявності глибокого опіку утворені внаслідок
пластики шкіри донорські рани можна вести відкри
тим методом, вкривати суфра—тюлем, проте, опти
мальним також є використання ліофілізованих ксе
нодермотрансплантатів. Після зняття епідермо—дер
мального клаптя з метою зменшення кровотечі з до
норської рани доцільно накласти на неї стерильну
серветку, оросити її розчином натрію хлориду з адре
наліном (4 : 1). Після припинення кровотечі на рану
накладають ксенотрансплантат, попередньо змоче
ний у розчині антисептика, закриваючи її з напуском
1 — 1,5 см. Під ксеноклаптем можуть утворюватися
дрібні гематоми, тому на наступну добу після операції
здійснюють контрольну перев'язку, під час якої, за по
треби, видаляють скупчення крові, рану присипають
антибіотиками, наприклад, банеоцином.
Використання наведеної тактики лікування дозво
ляє значно зменшити інтенсивність болю, немає по
треби утримувати донорське місце постійно відкри
тим і висушувати його, що особливо складно у дітей;
на 3 — 4 доби прискорюється епітелізація донорсь
ких ран.
Таким чином, використання ліофілізованих ксе
нодермотрансплантатів свині ефективне й доцільне
як при поверхневих, так і глибоких термічних опіках.

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ ДОНОРСЬКИХ РЕСУРСІВ ШКІРИ
ПРИ ДЕРМАЛЬНИХ ГЛИБОКИХ ПОШИРЕНИХ ОПІКАХ
A. M. Поворозник
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Масивність уражених тканин, тяжкість шоку та ен
догенної інтоксикації, часте виникнення поліорган
ної дисфункції при дермальних глибоких поширених
опіках зумовлюють актуальність проблеми віднов
лення шкіри. Незважаючи на інтенсивне вивчення
патогенезу опікової хвороби, впровадження нових
методів лікування, питання дефіциту донорських ре
сурсів при глибоких поширених опіках не вирішене.
Хірургічний метод відновлення шкіри при дер
мальних глибоких опіках найбільш ефективний. Опе
рацією вибору у більшості потерпілих є трансплан

тація вільних аутодермотрансплантатів. Особливістю
хірургічного лікування потерпілих з тяжкими опіка
ми є етапна аутодермопластика. Поряд з цим, якщо
площа глибоких опіків перевищує 15% поверхні тіла,
виникає дефіцит донорських ресурсів аутошкіри,
який при глибоких опіках (понад 30% поверхні тіла)
стає проблемним.
В умовах некомпенсованої втрати шкіри
внаслідок поширених опіків особливого значення
набувають лікувальні заходи, які дозволяють в
мінімально короткі строки замістити максимальну
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площу опікової рани розщепленими аутотрансплан
татами. При цьому швидкість і якість загоєння до
норських ран справляє вирішальний вплив на мож
ливість виконання повторних операцій під час бага
тоетапного аутопластичного відновлення втраченої
шкіри. Прискорене загоєння донорських ран дозво
ляє, при необхідності, повторно забирати розщеп
лені трансплантати з тих самих ділянок шкіри, що
життєво необхідне за гострого дефіциту її ресурсів у
потерпілих з дермальними глибокими поширеними
опіками.
Мета дослідження — підвищити ефективність ліку
вання хворих з дермальними глибокими поширени
ми опіками шляхом швидкого загоєння донорських
ран на основі їх лікування в умовах вологої камери з
використанням біогальванізації.
Проведене спостереження за 80 потерпілими з
дермальними глибокими опіками, які розподілені на
дві групи. У 47 хворих (основна група) донорські ра
ни лікували у вологій камері з використанням біо
гальванізації. У 33 хворих (контрольна група) донор
ські рани лікували за загальноприйнятим способом
— під багатошаровими марлевими волого—висихаю
чими пов'язками, змоченими у розчинах антисепти
ків. Ефективність лікування оцінювали за методом
ранових відбитків, строками та якістю епітелізації до
норських ран, частотою ускладнень, естетичними й
функціональними результатами.
Під час аналізу результатів лікування донорських
ран у 80 хворих з дермальними глибокими пошире
ними опіками, у більшості з яких площа глибокого

ураження перевищувала 20% поверхні тіла, доціль
ність застосування вологої камери з використанням
біогальванізації доведена:
— клінічно: у хворих основної групи відсутні боль
овий синдром, відчуття стягування м'яких тканин,
розпирання, кровотеча при спробі активних рухів у
ліжку, особливо при намаганні сісти. За наявності
навіть поширених донорських ділянок на нижніх
кінцівках хворі вільно рухалися;
— за методом ранових відбитків: в основній групі
у ранах на 15,7% рідше виявляли сегментоядерні ней
трофільні гранулоцити, на 19,3% частіше — лімфоци
ти, на 9,5% — моноцити;
— за строками лікування: тривалість лікування до
норських ран у хворих основної групи зменшилися у
2,3 разу у порівнянні з такою у контролі;
— за наслідками лікування: у хворих основної гру
пи відсутнє нагноєння донорських ран, значно кращі
естетичні та функціональні результати, ніж у хворих
контрольної групи.
Висновки
1. В основі запропонованого методу лежить повна
атравматичність лікування донорських ран в умовах
вологої камери та біогальванізації, яка значно покра
щує клітинний метаболізм.
2. Швидке загоєння донорських ран значно поліп
шує загальний стан хворих з критичними і надкри
тичними опіками та надає можливість скоротити
інтервали між повторними аутодермопластиками, що
в ряді випадків зберігає їм життя.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ЗА ДАНИМИ
МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
С. Є. Подпрятов, О. М. Грабовий, В. В. Салата, С. В. Зайцев
Київська міська клінічна лікарня № 1

Хірургічне лікування гнійно—некротичного ура
ження стопи (ГНУС) у хворих на цукровий діабет
(ЦД) є однією з складних проблем внаслідок значної
тривалості та багатоетапності, частоти виконання ви
сокої ампутації нижньої кінцівки.
Мета роботи: вивчити ефективність прогнозуван
ня результату хірургічного лікування ГНУС у хворих
на ЦД за даними морфологічних досліджень.
Проведений аналіз ефективності лікування 485
хворих на ЦД з ГНУС за період 2005 — 2009 рр.
Виділені три типи клінічного перебігу ГНУС у хво
рих на ЦД: некротичне ураження, гнійне ураження,
утворення виразки.

Ефективність лікування некротичного ураження
визначалася можливістю усунення ішемії тканин.
При цьому за умови здійснення шунтування в артерії
стопи прогноз лікування можна було встановити че
рез 4 — 6 діб, при застосуванні алпростану черезшкір
но у 84% хворих — протягом 4 — 6 діб, у 14% — через
14 — 18 діб. У 2% спостережень встановлений діагноз
виразки стопи.
Прогноз лікування гнійного ураження стопи з за
стосуванням місцевої антибактеріальної терапії мож
на було визначити протягом 3 — 4 діб, при прове
денні місцевої та системної терапії — протягом 9 — 12
діб. В 1% пацієнтів встановлений діагноз виразки сто
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пи. За наявності виразки стопи застосування ан
тиішемічної, антибактеріальної терапії виявилося не
ефективним. За даними морфологічного досліджен
ня відзначено відсутність у тканинах фібробластів,
велику кількість макрофагів, лімфоцитів та колагено
вих волокон, потовщення зроговілого епітелію. За
значені зміни свідчать про зміну реакції загоєння ра
ни на реакцію хронічного запалення з спотвореною
імунною відповіддю. Це зумовлює безперспек
тивність місцевої антиішемічної та антибактеріаль
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ної терапії хронічної виразки стопи у хворих на ЦД і
спонукає до пошуку нових способів лікування.
Висновки
1. Утворення виразки на стопі у пацієнтів при ЦД
свідчить про якісно новий прояв захворювання, який
потребує особливого лікування.
2. Виконання біопсії та морфологічного дослід
ження тканин доцільне у хворих з ГНУС через 3 тиж
лікування з метою визначення прогнозу перебігу за
хворювання та раціональної тактики хірурга.

ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБІОТИКІВ У ХВОРИХ ПРОКТОЛОГІЧНОГО
ПРОФІЛЮ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ
ТКАНИН
С. С. Подпрятов, В. П. Корчак, З. Є. Сімонова
Київська міська клінічна лікарня № 1,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л.Шупика МОЗ України, м. Київ,
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ

Метою роботи є визначення ефективності анти
біотиків у лікуванні хворих проктологічного профі
лю на тлі застосування технології електрозварювання
тканин (ЕТ).
За період 2004 — 2009 рр. в клініці оперовані 258
хворих, в тому числі з приводу пухлини товстої киш
ки (52), геморою (56), тріщини відхідника (23), гос
трого парапроктиту (91), епітеліальних куприкових
ходів (36). Чоловіків було 146, жінок — 112, вік хворих
від 15 до 76 років, у середньому (44,2 ± 16,4) року. У 79
хворих (група дослідження — ГД), застосували ЕТ, у
179 (група порівняння — ГП) ЕТ не застосовували. Ан
тибактеріальну профілактику та терапію проводили з
використанням оригінальних та генеричних препа
ратів.
Хворим з злоякісною пухлиною в день операції
призначали цефтріаксон 2 г на добу, амікацин 1 г на
добу та метронідазол 1,5 г на добу. Нагноєння сере
динної рани в ГД спостерігали в 1 (4,5%) хворого, в ГП
— у 2 (6,7%), рани промежини — відповідно у 2 (40%)
та 4 (50%). За неспроможності швів анастомозу та
місцевого перитоніту нагноєння рани спостерігали у
4 (18,2%) хворих ГД та 6 (20%) — ГП, зміни антибіоти
ка потребували відповідно 9,1 та 4%. Підвищення тем
ператури тіла в ГД виявлене в 1 хворого протягом 1
доби. В ранах виявлено E.coli — у 42,1% хворих, B. fae
ces — у 26,3%, S. epidermidis — у 31,6%.
При поєднанні геморою та тріщини відхідника
нагноєння рани спостерігали на тлі одноразового
профілактичного введення 2 г цефтріаксону в ГП — в
1 (7,1%) хворого, без такого — в 1 (7,7%), у ГД —
відповідно в 1 (4,5%) та не спостерігали. Підвищення

температури тіла в ГД спостерігали у 2 хворих протя
гом 2 діб.
Висічення епітеліальних куприкових ходів здій
снювали на тлі призначення 2 г цефтріаксону протя
гом 3 діб. За умови збереження гіпертермії вище
37,3°С антибактеріальну терапію продовжували до 7
діб в ГП — у 55% хворих, в ГД — у 43,7%. У ГП на 10 —
16 добу після операції нагноєна гематома видалена в
1 хворого, серома — у 2. У ГД серома у 2 хворих дре
нована на 5 — 7—му добу без розведення країв рани.
В ранах виявлено E.coli — у 2 хворих, S. aureus — у 3.
У 44 хворих з гострим парапроктитом в останні 3
роки частота виявлення інфільтративної форми
збільшилася з 11,4 до 36,4%, гнилісно—некротичної —
з 12,8 до 15,9%. В ранах виявляли E. coli — у 38,2% хво
рих, B. fragilis — у 5,9%, P. mirabilis — y 5,9%, S. aureus —
у 23,5%, C. perfringens — y 17,6%, E. faecalis — y 5,9%, E.
cloacae — y 2,9%. Ефективним вважали поєднане за
стосування сульперазону 3 г на добу, амікацину 1 г на
добу та метронідазолу 1,5 г на добу.
Висновки
1. Застосування цефтріаксону для антибіотико
профілактики при видаленні геморою, епітеліальних
куприкових ходів є достатнім для попередження по
ширення гнійного запалення.
2. Розкриття просвіту товстої кишки, наявність
інфільтрату чи некрозу в рані є показаннями до
поєднаного призначення антибіотиків.
3. Тенденція до збільшення частоти виявлення
інфільтративних та некротичних форм запалення
свідчить про зміну спектру та властивостей мікроор
ганізмів у популяції.
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СПОСОБИ ПЕРЕКРИТТЯ КРОВОТОКУ ПРИ ЛІКУВАННІ ВИПАДІННЯ
ЗБІЛЬШЕНОГО ГЕМОРОЇДАЛЬНОГО ВУЗЛА
С. С. Подпрятов, В. Л. Міллер, В. П. Талавира, А. О. Четвериков
Київська міська клінічна лікарня № 1,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
клініка "Lastar", м. Київ

Мета роботи — встановити необхідний обсяг пе
реривання гемороїдального кровотоку (ГКр) при ви
падінні одного збільшеного гемороїдального вузла
(ЗГВ) залежно від реактивності відхідника (РВХ).
У 2003 — 2009 рр. оперували 61 хворого з приводу
геморою, у яких ЗГВ І — ІІ стадії був поєднаний з ви
падінням одного ЗГВ ІІ—ІІІ стадії, 25 чоловіків і 17
жінок віком від 19 до 70 років, у середньому (38,2±8,4)
року. У 34 (55,8%) хворих виявлено анальну тріщину
(АТ) та підвищення РВХ, з них сформовано групу
дослідження (ГД). До групи порівняння (ГП) включені
27 хворих на геморой без АТ. ГД та ГП співставні за
віком, статтю хворих, та формою ЗГВ. Інтенсивність
болю хворі оцінювали за 100—бальною шкалою. РВХ
визначали за розробленим методом балонної мано
метрії. ГКр на рівні прямокишково—відхідникового
ЗГВ оцінювали за даними ультразвукового дуплексно
го картування.
У ГД гіперестезивний тип РВХ відзначений у 13
(38,2%) хворих, гіперестезивно—гіпертонічний —
спазм сфінктера відхідника (ССВ) — у 21 (61,8%). До
операції всім хворим призначали венотоніки, дикло
фенак в дозі 0,15 г на добу.
В ГП висічення основного випадаючого ЗГВ
(ОВЗГВ) здійснили у 9 (33,3%), всіх ЗГВ — у 18 (66,7%)
хворих.
У ГД після висічення АТ, анопластики видалили
три ЗГВ у 20 (58,8%) хворих, черезслизове електрозва
рювання ЗГВ — у 3 (8,8%), трансанальну деар
теріалізацію (TАД) — у 2 (5,9%), видалення ОВЗГВ — у

9 (26,5%). ССВ у 10 (29,4%) хворих усунутий шляхом
часткової сфінктеротомії.
Інтенсивність болю до рівня прийнятної для пра
цездатності у хворих ГД після видалення ОВЗГВ змен
шилася через (18,4 ± 3,8) доби, РВХ стала нормоесте
зивною через (16,5 ± 3,7) доби, у ГП — відповідно че
рез (13,1 ± 2,2) та (11,3 ± 1,6) доби; після видалення
трьох ЗГВ у ГД — відповідно через (28,8 ± 4,1) та (21,6
± 3,5) доби, у ГП — через (22,5 ± 3,1) та (16,3 ± 2,6) до
би; після черезслизового електрозварювання у ГД —
через (18,3 ± 2,7) та (16,4 ± 3,1) доби, після TАД — че
рез (17,3 ± 3,2) та (15,4 ± 1,9) доби. Рецидив АТ не спо
стерігали.
Висновки
1. За нормоестезивного типу РВХ видалення
ОВЗГВ забезпечує швидше (Р < 0,05) зникнення болю
та відсутність загострення геморою.
2. Неперекриття ГКр в усіх ЗГВ після висічення АТ
за підвищеної РВХ підвищує (Р < 0,05) ризик їх після
операційного набряку.
3. Застосування TАД ЗГВ, порівняно з їх висічен
ням разом з АТ, прискорює нормалізацію РВХ на 6,2
доби, відновлення працездатності — на 11,5 доби (Р <
0,05).
4. Застосування способу черезслизового електроз
варювання ЗГВ, порівняно з їх висіченням разом з АТ,
забезпечує швидшу (Р < 0,05) нормалізацію РВХ та
відновлення працездатності, проте, потребує доопе
раційного картування судин у відхіднику.

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ГНІЙНИХ ПРОЦЕСАХ М'ЯКИХ ТКАНИН
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
В. П. Польовий, Ф. Г. Кулачек, С. Ю. Каратєєва
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Хворі на цукровий діабет (ЦД) надзвичайно
схильні до ускладнень, гнійно—некротичного ура
ження шкіри та підшкірного прошарку. При цьому па
тологічний процес характеризується швидким поши
ренням, утворенням великих ділянок некротичного
ураження, вираженої інтоксикації на тлі зростаючої
гіперглікемії, метаболічного ацидозу, високою ле
тальністю. Тому багато питань діагностичного, так

тичного та лікувального плану потребують поглибле
ного дослідження.
Метою дослідження було покращання результатів
лікування хворих з гнійно—запальними ускладнення
ми на тлі ЦД шляхом внутрішньовенного введення
озонованого ізотонічного розчину натрію хлориду.
Обстежені 58 хворих на ЦД з гнійно—запальними
ускладненнями. Хворі розподілені на дві групи: 23
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(39,6%) (основна група) поряд з комплексним ліку
ванням проводили внутрішньовенну подовжену
регіонарну озонотерапію, 35 (60,4%) (контрольна
група) — лікували з використанням загальноприйня
тих методів. У більшості (78,8%) хворих діагностова
ний тяжкий ЦД. Лікували хворих з приводу діабетич
ної гангрени дистальних відділів стопи, флегмони
стопи, гомілки, промежини, передньої черевної стін
ки, стегна, гнійного омфаліту, гнійних ран перед
пліччя.
У лікуванні використовували консервативні засо
би та оперативні втручання: хірургічну обробку ран,
ампутацію пальців нижніх кінцівок, розкриття та дре
нування гнійників, ампутацію нижньої кінцівки. В
усіх пацієнтів основної групи, крім консервативного
та оперативного лікування, проводили подовжене
внутрішньовенне введення озонованого ізотонічного
розчину натрію хлориду через катетер в ліктьову вену
(1 — 5 мг/л) курсом від 6 до 15 діб, залежно від тяж
кості перебігу гнійно—некротичного процесу.
Критеріями для виписування з клініки пацієнта
були припинення поширення гнійно—некротичного
вогнища, розростання в рані грануляційної тканини,
початок крайової епітелізації.
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Хворі, яким проводили озонотерапію, після 1 — 2
процедур відзначали зменшення інтенсивності болю,
інфільтрації та гіперемії навколо рани; після 2 — 3
процедур — зниження температури тіла, нормаліза
цію сну та апетиту. У контрольній групі ці показники
стабілізувалися лише на 10 — 12—ту добу лікування у
стаціонарі. Грануляції у хворих основної групи з'явля
лися на 3 — 9—ту добу, контрольної — на 10 — 17—ту
добу лікування у стаціонарі. Тривалість лікування у
стаціонарі хворих основної групи становила 9 — 12
днів, контрольної групи — 15 — 19 днів.
Таким чином, внутрішньовенне введення озонова
ного ізотонічного розчину натрію хлориду на тлі
симптоматичного лікування позитивно впливало на
перебіг ранового процесу у хворих на ЦД, що сприя
ло зменшенню тривалості їх лікування у стаціонарі
на 5 — 7 діб.
У хворих основної групи швидше припинялося
поширення гнійно—некротичного вогнища, розрос
талася в рані грануляційна тканина, починалася
крайова епітелізація, ніж у контрольній групі, мен
шою була тривалість їх лікування у стаціонарі.

РАНОВА ІНФЕКЦІЯ В ХІРУРГІЇ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
О. В. Пономаренко
Запорізький державний медичний університет

Хірургічна ранова інфекція, частота якої стано
вить від 3 до 25%, значно погіршує результати плано
вих та невідкладних операцій.
Мета дослідження: підвищити ефективнiсть діаг
ностики, лікування та профілактики iнфекцiйно—
гнiйних ускладнень у пацієнтів, оперованих з приво
ду облітеруючих захворювань артерій нижніх кінці
вок.
Після виконання оперативних втручань у 1715
хворих на різних судинних басейнах черевної части
ни аорти, у тому числі у 277 — ампутації кінцівки,
інфекційно—гнійні ускладнення виникли у 6,53%
спостережень.
Основними методами діагностики були: бак
теріологічний, імунологічні, ультразвукове дослід
ження, рентгеноконтрастна ангіографія та фістуло
графія, інтраопераційна ревізія ран.
Для вибору тактики використовували класифіка
цію хірургічної ранової інфекції І. І. Затєвахіна
(1996), модифіковану та доповнену у клініці. 1—ша
група — поверхнева інфекція рани (інфекційний
процес локалізується в межах м'яких тканин до рівня
фасції) — у 50 (44,64%) хворих; 2—га група — глибока

інфекція рани (супроводжується інфікуванням судин
ного протеза чи реконструйованої судини) — у 54
(48,21%); 3—тя група — прогресування інфекційного
процесу з активізацією власної умовно патогенної
мікрофлори, яка спричиняє інфекційно—гнійне ура
ження різної локалізації — у 18 (16,07%). До 1—ї групи
включені пацієнти з крайовим некрозом шкіри, по
верхневими інфільтратами операційних ран, поверх
невим нагноєнням ран. До 2—ї групи увійшли хворі, у
яких виявляли лімфорею, лімфоцелє, інфіковану ге
матому, глибоке нагноєння рани з ознаками неспро
можності швів судинного анастомозу і виникненням
арозивної кровотечі. До 3—ї групи включені пацієн
ти, у яких після операції виникли пневмонія, інфекція
сечових шляхів, сепсис.
У 1—й групі лікувальні заходи включали консерва
тивну терапію у поєднанні з хірургічною обробкою
рани. За наявності глибокої ранової інфекції ведення
хворих залежало від виду ускладнення. За наявності
гематоми її видаляли, встановлювали проточний дре
наж для постійного введення антибіотиків. У хворих з
лімфореєю проводили дренування рани гумовою
стрічкою, з метою склерозування використовували
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5% розчин йоду чи йоддицерину. Призначали курс
рентгенотерапії. У хворих з лімфоцелє виконували
пункцію та аспірацію вмісту, склерозування порож
нини. При інфікуванні протезів їх вилучали, здійсню
вали локальну дезинфекцію та екстраанатомічну ре
конструкцію. Хворим 3—ї групи з поширеним інфек

ційним процесом призначали курс патогенетично
обгрунтованої консервативної терапії. За період
дослідження частота інфекційно—гнійних усклад
нень у хворих зменшилася з 23,4 до 6,53%, летальність
— з 31 до 10,7%.

ТРИВАЛА РЕГІОНАРНА ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ІНФУЗІЯ В ЛІКУВАННІ
ГНІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ М'ЯКИХ ТКАНИН КІНЦІВОК
І. Я. Процик
Івано6Франківський національний медичний університет

Сучасна хірургічна тактика лікування гнійних
інфекційних захворювань м'яких тканин кінцівок
включає санацію і дренування з подальшою паренте
ральною антибактеріальною терапією. Проте, якщо
процес поширюється на регіонарні лімфатичні вузли
чи ускладнюється синдромом системної запальної
відповіді, стандартний підхід до лікування не дозво
ляє достатньо швидко й ефективно забезпечити очи
щення рани від гнійного вмісту і некротизованих тка
нин, що значно збільшує тривалість лікування хворих
у стаціонарі.
Поряд з дренуванням і санацією гнійного вогни
ща, нами проведена катетеризація нижньої надчерев
ної артерії у 27 пацієнтів з гнійними захворювання
ми м'яких тканин нижньої кінцівки і грудо—надпле
чової артерії (за оригінальним методом), в 11
пацієнтів з гнійними інфекціями м'яких тканин
верхніх кінцівок. У 10 хворих діагностували ураження
I рівня (за D.Ahrenholz) —бешихове запалення, у 28 —
II — IV рівня: у 7 — карбункули, у 15 — флегмону (це
люліт), у 6 — інфекцію м'язових футлярів нижньої
кінцівки. В усіх пацієнтів діагностували синдром сис
темної запальної відповіді.
Через катетеризовану артерію протягом 5 — 9 діб
проводили тривалу внутрішньоартеріальну інфузію

лікарських засобів з використанням пульсового доза
тора "Infusomat". В комплекс лікування включали ан
тибактеріальну терапію, дезагреганти (пентоксифі
лін), гемодинамічні кровозамінники (реополіглю
кін), гепатопротектори та вазопротектори (глутар
гін). Загальний об'єм інфузії 1200 — 1600 мл на добу.
При застосуванні запропонованого методу з 1 —
2—ї доби після операції спостерігали зникнення
клінічних ознак синдрому системної запальної
відповіді (нормалізацію частоти скорочень серця, ди
хання, температури тіла), швидке обмеження запаль
ного процесу, зникнення гнійних виділень, набряку
м'яких тканин, відновлення функції кінцівки. З 2 —
3—ї доби зменшувалася кількість лейкоцитів, нор
малізувалася лейкоцитарна формула, рана очищува
лася, з'являлися поодинокі яскраві грануляції. На 7 —
8—му добу відзначали активні репаративні процеси
ранової поверхні.
Таким чином, тривала внутрішньоартеріальна
регіонарна інфузія лікарських засобів в уражену
кінцівку при гнійних захворюваннях м'яких тканин
та синдромі системної запальної відповіді є ефектив
ним заходом у комплексі хірургічного лікування хво
рих.

СИСТЕМНА ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У НЕВІДКЛАДНІЙ ХІРУРГІЇ
Я. І. Пузич
Славутська центральна районна лікарня ім. Ф. Михайлова, Хмельницька область

Післяопераційні гнійні ускладнення є невиріше
ною проблемою хірургії, особливо невідкладної. Ак
туальність цієї проблеми визначається високою час
тотою таких ускладнень, які спричиняють поліор
ганні розлади та значні економічні витрати, пов'язані
з їх лікуванням.

Ці ускладнення зумовлені збільшенням частоти
виникнення внутрішньолікарняних інфекцій, пригні
ченням імунного статусу пацієнтів, з одного боку, та
підвищенням стійкості мікроорганізмів до загально
прийнятих антибактеріальних засобів, з іншого.
Найбільш частими умовами їх виникнення є:
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— недооцінка імунного стану пацієнта до і після
операції;
— неякісна обробка ран та раннє накладення швів;
— неадекватне дренування рани при гнійно—дест
руктивних процесах;
— порушення принципів асептики під час вико
нання операції та догляду за хворим після операції;
— порушення протиепідемічного режиму в опе
раційному блоці, відділенні та лікувальному закладі в
цілому.
Зменшення частоти післяопераційних гнійних ус
кладнень можливе лише за системного підходу до їх
профілактики.
В основу комплексу заходів, які ми використовува
ли під час надання невідкладної хірургічної допомо
ги, покладені заходи неспецифічної профілактики
післяопераційних гнійних ускладнень. Особливу ува
гу ми приділяли спеціальним заходам з зменшення
забруднення і оптимізації факторів госпітального се
редовища, профілактичним стерилізаційним захо
дам, засобам особистої і загальної гігієни та проти
епідемічного режиму.
Сьогодні актуальним є впровадження в хірургічну
практику випробуваних методів імунодіагностики й
імунокорекції як одного з важливих напрямків бо
ротьби з рановою інфекцією.
Для попередження гнійних ускладнень досить
ефективною вважають проведення антибіотикопро
філактики за 1 год до операції або безпосередньо на
операційному столі.
Не менш значущим в профілактиці післяоперацій
них гнійних ускладнень є підхід до виконання опера
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тивного втручання. На даному етапі до переліку за
ходів включаємо: суворе дотримання принципів
асептики під час підготовки хворого до оперативного
втручання та його виконання, ощадливу оперативну
техніку, ретельну санацію вогнищ інфекції та адекват
не дренування з використанням сучасних синтетич
них матеріалів, застосування біологічно активних
шовних матеріалів, активну аспірацію вмісту рани в
ранньому післяопераційному періоді, локальну гіпо
термію ділянки оперативного втручання.
Під час виконання оперативного втручання з на
ведених профілактичних заходів особливу увагу
приділяємо вибору адекватного методу знеболюван
ня.
Таким чином, попередження гнійно—септичних
ускладнень у невідкладній хірургії можливе лише за
умови реалізації комплексу наступних системних за
ходів:
— опрацювання стандартизованих схем обсте
ження, лікування та догляду за хірургічними хворими;
— забезпечення лікувальних закладів сучасною
медичною технікою, антибактеріальними та імунот
ропними засобами, ефективними антисептичними і
дезинфікуючими препаратами;
— впровадження у лікувальних закладах обов'язко
вого експертного контролю якості надання
невідкладної хірургічної допомоги, особливо при
внутрішньолікарняного інфікування;
— вдосконалення заходів адміністративної і дис
циплінарної відповідальності за порушення санітар
но—гігієнічних вимог та епідемічних правил.

ПРОФІЛАКТИЧНІ НАПРЯМКИ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТОТИ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАНОВИХ УСКЛАДНЕНЬ
А. П. Радзіховський, О. І. Мироненко, Р. В. Іванченко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: розробити методи прогнозу
вання виникнення, алгоритм діагностики, профілак
тики й лікування ранової хірургічної інфекції.
За даними ретроспективного аналізу після вико
нання планових операцій герніопластики з викорис
танням власних тканин без порушення цілісності по
рожнистих органів у 211 (7,3%) хворих з 2886 виник
ли ускладнення загоєння рани. Визначені існуючі та
анамнестичні фактори ризику виникнення ранової
інфекції.
1. Існуючі фактори:
—нориця з внутрішніми порожнистими органами
(бронхіальна, кишкова, параректальна, зокрема,
вагінально—ректальна);

— лігатурні нориці;
— незагоєні трофічні виразки;
— гнійничкове ураження шкіри.
2. Анамнестичні фактори:
— відомості в анамнезі про порушення (раніше
виконана спленектомія, онкологічні захворювання),
первинний та набутий імунодефіцитний стан (ВІЛ,
туберкульоз, цукровий діабет, гепатит, анемія тощо);
— відомості в анамнезі про алергічні реакції на
імплантовані синтетичні матеріали;
— відомості в анамнезі про захворювання сполуч
ної тканини (колагеноз), сечової системи та органів
дихання, ожиріння ІІ — ІІІ ступеня;
— пацієнти похилого віку.
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— відомості в анамнезі про ранові ускладнення
після будь—яких оперативних втручань;
— відомості в анамнезі про раніше виконані опе
ративні втручання з приводу гнійно—запальних за
хворювань та порушення цілісності порожнистих ор
ганів черевної порожнини в останні 2 роки;
— відомості в анамнезі про тривале лікування у
стаціонарі та високу вірогідність виявлення нозо
коміальної інфекції.
Індивідуалізовано прогностичну суть більшості
факторів високого ризику виникнення інфекційних
післяопераційних ускладнень та опрацьовано про
граму профілактики ранової хірургічної інфекції на
етапі передопераційної підготовки. Розроблена про
грама застосована у 262 пацієнтів при виконанні пла
нової герніопластики з використанням синтетичних
сітчастих ендотрансплантатів. Ускладнене загоєння
операційної рани відзначене у 16 пацієнтів.
При виконанні оперативного втручання усунення
чи зменшення ризику виникнення хірургічної рано

вої інфекції вбачаємо в суворому дотриманні прин
ципів асептики й антисептики, застосуванні пре
цизійної техніки під час маніпуляцій з адекватним
вибором трансплантата та шовного матеріалу, забез
печенні ретельного гемостазу, уникненні ішемії та
зневоднення тканин, раціональній тривалості опе
рації. Вважаємо за необхідне застосування антибіоти
копрофілактики.
В ранньому післяопераційному періоді особливу
увагу приділяли повноцінному відтоку ексудату, раці
ональній антибактеріальній профілактиці та терапії,
зважаючи на "мікробіологічний паспорт" закладу,
призначенню імуномодуляторів відповідно до імуно
грами.
Застосування індивідуалізованої системи прогно
зування виникнення інфекційних післяопераційних
ускладнень та впровадження профілактичних і ліку
вальних заходів дало змогу зменшити частоту усклад
неного загоєння рани до 6,1%.

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ
УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ
Д. В. Ротар, І. Й. Сидорчук, О. В. Ротар
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Інфекційні ускладнення гострого деструктивного
панкреатиту (ГДП) як в зоні панкреонекрозу, так і
операційної рани вважають основною причиною не
задовільних результатів його лікування. З метою вста
новлення взаємозв'язку стану мікрофлори кишечнику
та мікробного забруднення внутрішніх органів під
час ГДП нами проведені експериментальні дослід
ження у 120 білих щурів на аргініновій моделі ГДП.
Встановлено, що на тлі ГДП відбуваються глибокі
зміни видового складу та популяційного рівня мікро
флори порожнини та слизової оболонки товстої і
тонкої кишки, які прогресують протягом 24 — 120 год
захворювання внаслідок вираженого дефіциту та
елімінації автохтонних облігатних біфідобактерій,
лактобактерій та ентерококів, а також забруднення
патогенними та умовно патогенними ентеробак
теріями, пептококом, клостридіями та стафілокока

ми. Одночасно виявлено, що забруднення внутрішніх
органів ентеральними мікроорганізмами розпочи
нається через 6 год їх проникнення у ворітну вену та
мезентеріальні лімфатичні вузли у 13,4% тварин, стає
масивним через 24 — 48 год в усіх внутрішніх органах
і в строки до 168 год їх виявляють у підшлунковій за
лозі, лімфатичних вузлах очеревини, селезінці та пе
чінці. За видовим складом основними збудниками є
патогенні та умовно патогенні штами Е. coli, S. epider
midis та S. aureus в асоціації з K. pneumoniае, іншими
ентеробактеріями, B. fragilis та C. albicans.
Отже, інтенсивність мікробного забруднення
внутрішніх органів при ГДП залежить від ступеня по
рушення складу мікрофлори кишечнику, що свідчить
про необхідність застосування заходів, спрямованих
на його нормалізацію.
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БІОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗАГОЄННЯ МІЖКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ
О. В. Ротар, Ф. Г. Кулачек, В. І. Ротар
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Стримкий розвиток абдомінальної хірургії дозво
ляє все ширше виконувати складні, функціонально
вигідні оперативні втручання, які значно покращують
якість життя пацієнтів. Одним з найбільш відпові
дальних етапів під час їх проведення, з огляду на
тяжкість післяопераційних ускладнень, є формування
анастомозів між порожнистими органами черевної
порожнини, що зумовлює значний інтерес науковців
до розробки методів покращання їх загоєння. Проте,
методи, за допомогою яких найчастіше вивчають пе
ребіг загоєння — макроскопічне і гістологічне дослід
ження, визначення фізичної міцності лінії швів — ча
сто суб'єктивні та надають переважно якісну інфор
мацію.
Для виявлення більш інформативних кількісних
показників в товстокишкових анастомозах щурів
вивчали метаболізм сполучної тканини за концент

рацією оксипроліну, який є маркером колагену, та
гексозамінів, які відображають вміст глікопротеїдів.
Використовували моделі анемічної гіпоксії та недо
статнього регіонарного кровопостачання анасто
мозів. Проведені дослідження свідчили, що концент
рація оксипроліну вірогідно (Р < 0,001) корелювала з
частотою неспроможності швів, фізичною міцністю
та вмістом фібробластів в тканинах товстокишкових
анастомозів. Встановлена чітка обернена кореляція
між співвідношенням концентрації гексозаміни/ок
сипролін та вмістом фібрилярних структур на гісто
логічних препаратах, забарвлених за ван — Гізон.
Таким чином, визначення вмісту колагену та гліко
протеїдів у тканинах анастомозів дозволяє кількісно
оцінити характер їх загоєння та виявити найменші
порушення його перебігу.

ЛІКУВАННЯ НАГНОЄННЯ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО КУПРИКОВОГО ХОДУ
О. Б. Русак, А. Г. Іфтодій
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Епітеліальний куприковий хід (ЕКХ) — захворю
вання, яке виявляють у 5 — 7% дорослого населення,
його частота становить 7,1 на 1000 населення, 4 —
53,4% — в структурі всіх проктологічних захворювань
і 1 — 2% — всіх хірургічних захворювань. Показник
захворюваності серед дорослого населення 0,2 —
0,3%. Більшість (70 — 90%) хворих з ЕКХ звертаються
по медичну допомогу, коли виникає гнійне запален
ня. Чинником, що провокує нагноєння, може бути ту
па травма (падіння на куприк) або невеликі, проте,
часті ушкодження (тривала їзда на велосипеді чи ав
томобілі, верхова їзда), інфікування ділянки проме
жини.
Мета дослідження — поліпшення результатів ліку
вання гнійних форм ЕКХ шляхом впровадження но
вих методів на основі мікродренувальної елімінацій
ної електролізисної санації гнійної порожнини та пе
рифокального запалення.
У 12 хворих з нагноєнням ЕКХ (9 чоловіків, 3 жін
ки) застосований розроблений спосіб лікування з ви
користанням розчину антисептика октенісепту та
внутрішньотканинного електрофорезу (патент Украї
ни 43407).
Хворим, госпіталізованим з приводу нагноєння
ЕКХ, в умовах перев'язочної у положенні лежачи на
животі, після обробляння ділянки куприка розчина
ми антисептиків здійснювали пункційну санацію та

вводили хлорвініловий катетер. Через катетер у по
рожнину вводили розчин октенісепту (об'єм залежав
від розмірів порожнини і поступово зменшувалася), з
подальшим проведенням сеансу внутрішньотканин
ного електрофорезу. Електрод площею 100 см2, накла
дений на ділянку куприка, підключали до клеми
"мінус" апарату "Поток — 1", електрод площею 100 см2
накладали на лобкову ділянку так, щоб порожнина
гнійника була розташована в міжелектродному про
сторі, і підключали до клеми "плюс". Тривалість про
цедури 60 хв, щільність струму — 0,025 мА/см2. Перші
процедури електрофоретичної санації гнійника ви
конували під контролем загального стану хворих, ар
теріального тиску, пульсу, температури тіла. Процеду
ри хворі переносили добре, ускладнень та спе
цифічних скарг не було. Після 2 — 3 сеансів стан хво
рих значно поліпшувався, зменшувалися інтенсив
ність болю в ділянці ураження, набряк м'яких тканин
навколо ділянки ураження, збільшувалася кількість
ексудату з рани, нормалізувалася температура тіла,
перев'язки були менш болючі. Хворих, які не погод
жувалися на радикальне висічення ЕКХ, виписували
на 5 — 7—му добу в задовільному стані.
Застосування розробленого способу лікування на
гноєння ЕКХ дозволило зменшити тривалість ліку
вання хворих у стаціонарі у середньому на (4,8±0,27)
доби.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОМПРЕСИВНОЇ ФАСЦІОТОМІЇ У ЛІКУВАННІ ГНІЙНИХ
УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
С. А. Сапа, С. В. Горєлов, А. В. Сотніков, О. В. Оссовський
Цукровий діабет та його ускладнення за поширен
ням посідають третє місце в світі після серцево—су
динних та онкологічних захворювань. В Україні сьо
годні більш ніж 1 млн хворих на цукровий діабет.
У 84 — 92% хворих з синдромом діабетичної стопи
(СДС) деструктивний процес первинно локалізується
в межах стопи. Проте, обсяг оперативного втручання,
яке застосовують для усунення гнійного вогнища, у 21
— 34% хворих включає високу ампутацію кінцівки,
причому, у більшості з них — без достатнього обгрун
тування обраного рівня ампутації.
Нами висвітлений дослід лікування 172 хворих з
СДС, ускладненим гнійно—некротичним процесом.
Для діагностики захворювання проведені допп
лерівське, ангіографічне дослідження судин, сцинти
графічне дослідження м'яких тканин та кісткових
структур нижньої кінцівки.
Проводили етапне лікування гнійно—некротич
них ускладнень СДС.
Хірургічна складова є провідною в комплексі ліку
вання. Оперативне втручання складалося з двох
етапів: першим етапом виконували закриту підшкірну
декомпресивну фасціотомію футлярів гомілки, дру
гим етапом — хірургічну обробку гнійно—некротич
ного вогнища.
Перед початком лікування та після його завершен
ня хворим основної групи з СДС змішаної форми
вимірювали субфасціальний тиск в кістково—фасці
альних футлярах гомілки на боці ураження.
При аналізі частоти виконання високої ампутації
нижньої кінцівки встановлено, що в основній групі

він становив 13%, у контрольній — 21,6%. Тобто, вико
нання декомпресивної фасціотомії в поєднанні з
етапною обробкою дозволило зменшити цей показ
ник на 8,6%.
Отже, гнійно—некротичні ускладнення СДС ха
рактеризуються тяжкістю та поширенням деструктив
ного процесу. При СДС, ускладненому гнійно—некро
тичним процесом, підвищується субфасціальний
тиск в кістково—фасціальних футлярах гомілки.
Гнійно—некротичні ускладнення СДС супроводжу
ються контамінацією клінічно інтактних тканин
кінцівки збудниками, частина яких ідентична таким у
вогнищі деструкції, що слід мати на увазі під час вико
нання оперативного втручання. З огляду на підви
щення субфасціального тиску в кістково—фасціаль
них футлярах гомілки при гнійно—некротичних ус
кладненнях СДС, доцільно доповнювати хірургічну
обробку вогнища деструкції закритою підшкірною
декомпресивною фасціотомією гомілки, що дозволяє
знизити рівень ампутації кінцівки. Аналіз результатів
лікування гнійно—некротичних ускладнень СДС
свідчив, що використання запропонованого ком
плексу передопераційного обстеження та оператив
ного втручання в обсязі декомпресивної фасціотомії
футлярів гомілки в поєднанні з етапною хірургічною
обробкою гнійного вогнища сприяло зниженню ле
тальності на 5,3%, частоти виконання високої ампу
тації нижньої кінцівки — на 8,6%, зменшенню трива
лості лікування хворого у стаціонарі на (4,6 ± 1,1) дня,
що обгрунтовує переваги методу.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЦИТОКИНОВ ПРИ ГНОЙНО—НЕКРОТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ НА СТОПЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Н. В. Свиридов
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

При гнойно—некротическом поражении стоп у
больных сахарным диабетом (СД) переход воспали
тельного процесса в хронический сопровождается
увеличением продолжительности альтерации и фор
мированием длительно незаживающих ран. С точки
зрения выбора лечебной тактики после хирургичес
кой обработки (ХО) деструктивных очагов на стопе
важен поиск патогенетически обоснованных крите
риев течения заболевания. Таковыми могут быть из

менения гуморальных регуляторов раневого процес
са — цитокинов (интерлейкинов—ИЛ, факторов рос
та).
Для оценки прогностической ценности профиля
цитокинов в течении и смене фаз раневого процесса
нами обследованы 180 пациентов с деструктивными
формами синдрома диабетической стопы (СДС), со
ответствующие (по классификации PEDIS) условиям
P1 — 2E1 — 2D2 — 3I2 — 3, которым проведено ком
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плексное лечение в соответствии с общепринятыми
стандартами. После вскрытия гнойника и этапной
некрсеквестрэктомии оценивали площадь (Е1 —
менее 6 см2, Е2 — более 6 см2) и глубину (D) дефекта
тканей, на основании чего выделены 1—я группа
(Е1D2, Е1D3) и 2—я группа (Е2D2, Е2D3) больных. В
контрольные группы включены по 14 пациентов с
гнойно—некротическим поражением стоп (флегмо
на, абсцесс), сопоставимых площади и глубины, не
страдающих СД. Радиоиммунным методом исследо
вали содержание ИЛ — 1β, фактора некроза опухо
лей—α, ИЛ—4, γ—интерферона в плазме крови, про
ведено также морфологическое исследование тканей
краев раны, оценивали клиническую эффективность
раневых покрытий и аутодермопластики. Получен
ные данные обрабатывали статистически с использо
ванием пакета компьютерных прикладных про
грамм.
В 1—й контрольной группе у 78,6% пациентов ин
терцитокиновый коэффициент (ИЦК) после ХО уве
личился в 3,6 — 5,7 раза по сравнению с таковым до
лечения, у 21,4% — снизился на 25 — 28%. Во 2—й кон
трольной группе у 71,4% пациентов после ХО отмече
но увеличение ИЦК в 3,1 — 4,7 раза, у 28,6% — сниже
ние ИЦК на 9 — 18%. В группах больных с СДС дина
мика ИЦК была сходной, степень изменения показа
теля при площади раны до 6 см2 была значимо боль
ше, чем у пациентов при площади ран более 6 см2.
При этом у 65 — 71% больных, как 1—й, так и 2—й
групп ИЦК увеличился в 1,7 — 3,5 раза, у 29 — 35% —
снизился на 7 — 37%.
По данным морфологического исследования тка
ней краев ран отмечены более выраженная лейкоци
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тарная инфильтрация, отек волокнистой соедини
тельной и/или мышечной ткани, деструктивные из
менения многослойного эпителия, коллагеновых во
локон и сосудов микроциркуляторного русла у паци
ентов при снижении ИЦК после ХО. У пациентов обе
их групп с Е1D2 и Е2D2 на фоне увеличения ИЦК в
ранах отмечали менее выраженные признаки дест
рукции и воспаления тканей, а использование у них
раневых покрытий и местных стимуляторов регене
рации (гели, мази) способствовало в 98% наблюде
ний самостоятельному заживлению ран. У пациентов
с Е1D2, Е2D2 при снижении ИЦК аналогичное лече
ние после ХО было менее эффективным и более дли
тельным, им в последующем выполняли расширен
ную некрэктомию и многоэтапную аутодермопласти
ку. При наличии глубоких тканевых дефектов стопы и
увеличении ИЦК после первого этапа лечения у 86%
пациентов Е1D3 применение раневых покрытий или
аутодермопластики оказалось эффективным, у паци
ентов Е2D3 завершающий этап лечения оказался эф
фективным лишь у 64%. У 14% больных Е1D3 и 36%
больных Е2D3 ИЦК после ХО снижался, гнойно—не
кротический процесс прогрессировал, стандартное
лечение оказалось недостаточно эффективным, что
обосновывало необходимость выполнения малой
или большой ампутации конечностей.
Таким образом, динамика ИЦК до и после ХО от
ражает включение системных патогенетических ме
ханизмов, ограничивающих фазу альтерации в ране,
следовательно, этот показатель может быть использо
ван в качестве информативного прогностического
критерия тяжести течения воспалительно — репара
тивного процесса.

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЗБУДНИКІВ РАНОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
В. О. Сипливий, К. В. Конь, Д. В. Євтушенко
Харківський національний медичний університет

В структурі захворювань хірургічного стаціонару
значне місце посідають ранові інфекційні процеси як
побутового, так і післяопераційного походження. Для
успішного лікування ранових інфекцій необхідне
знання етіології та антибіотикорезистентності збуд
ників у конкретному стаціонарі, що стало метою да
ної роботи.
Проведене бактеріологічне дослідження матеріалу
з гнійних ран у 139 хворих, яких лікували у хірургіч
ній клініці.
У 110 (79,14%) хворих виділені 139 штамів мікро
організмів, у решти — збудники не виявлені. Провід
ними збудниками були Staphylococcus spp. — 66 шта
мів (у 60% хворих, що становило 47,48% від загальної
кількості виділених штамів), з них 46 штамів S. aureus

(відповідно 41,82 і 33,09%), 20 штамів S. epidermidis
(18,18 і 14,39%), 25 штамів E. coli (відповідно 22,73 і
17,99%), 13 штамів P. aeruginosa (11,82 і 9,35%), 12
штамів Proteus spp. (10,91 і 8,63%), 8 штамів K. pneu
moniae (7,27 і 5,76%), 6 штамів Enterobacter spp. (5,45
і 4,32%), 4 штами S. pyogenes (3,64 і 2,88%), 3 штами E.
faecalis (2,73 і 2,16%), 2 штами бактерій роду
Citrobacter (1,82 і 1,44%).
Перевірена чутливість до антибіотиків 128 штамів,
з них 85 (66,4%) виявилися полірезистентними. Про
аналізовані зміни антибіотикорезистентності в ди
наміці: у 2003 р. з виділених збудників полірезистент
ними були 92,31%, у 2004 р. — 60%, у 2005 р. — 61,29%,
у 2006 р. — 61,54%, у 2007 р. — 61,9%, у 2008 р. — 75%.
Таким чином, відзначене достовірне зниження часто
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ти виявлення полірезистентних збудників у 2004 р. (Р
< 0,05), а далі — поступове її збільшення. Полірезис
тентними були 53,33% штамів стафілококів, 84%
штамів кишкової палички, 69,23% штамів синь
огнійної палички, 70% штамів протею та всі виділені
штами клебсієли.
Найбільш чутливими виділені штами були до
іміпенему (72,73%), меропенему (61,82%), карбеніци
ліну (57,14%), цефтріаксону (45,1%) і гентаміцину
(40,24%), дещо менше — до азитроміцину (37,5%), по
ліміксину (37,14%) і цефалексину (36,36%). Найбіль
ша резистентність відзначена до канаміцину і ровамі

цину (по 100%), доксицикліну (92,68%), кларитромі
цину (91,8%), олеандоміцину (91,67%), ампіциліну
(89,69%), офлоксацину (89,29%), пеніциліну (85,71%) і
левоміцетину (83,05%).
Отже, серед збудників ранової інфекції значна
кількість (понад 66%) — полірезистентні, при цьому
ранові інфекції, спричинені кишковою та синьогній
ною паличками, клебсієлою і протеєм, мають, за рів
нем резистентності, переважно госпітальне поход
ження, що свідчить про необхідність посилення за
ходів з запобігання поширення госпітальних інфек
цій.

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ РАНОВОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПОСТРАЖДАЛИХ
З ТЯЖКИМИ ОПІКАМИ
С. В. Слєсаренко, Б. В. Гузенко, Н. М. Нор, С. В. Стажевський
Дніпропетровський центр термічної травми і пластичної хірургії,
Дніпропетровська державна медична академія

Мета дослідження: вивчення мікрофлори опіко
вих ран та її чутливості до сучасних антибактеріаль
них препаратів; визначення оптимальної системної
антибактеріальної терапії в лікуванні гострої стадії
тяжкої опікової хвороби.
Проведене мікробіологічне дослідження опікових
ран на етапах раннього хірургічного лікування. У 83
постраждалих з тяжкою опіковою хворобою визначе
но якісний склад ранової мікрофлори та її чутливість
до антибактеріальних препаратів у строки 2 — 3, 7 —
8—ма та 12 — 14—та доба та напередодні аутодермо
пластики ран.
Виділені 455 штамів грампозитивних і грамнега
тивних мікроорганізмів і грибів (віруси, анаеробні та
внутрішньоклітинні мікроорганізми не визначали).
Збудниками ранової інфекції у постраждалих з опіка
ми були P.aeruginosa (у 31,87% спостережень), S.aureus
(у 22,86%), інші види стафілококів (у 17,14%),
Klebsiella spp. (у 8,79%), Enterobacter spp. (у 8,13%), E.
coli (у 4,18%), гриби C. albicans (у 2,86%), інші (у
4,17%). Мікрофлора у 168 (56,19%) спостережень
виділена у вигляді монокультури переважно до 12 —
14—ї доби після опіку; у 112 (37,46%) — в двохкомпо
нентних асоціаціях; у 19 (6,35%) — у трикомпонент
них. Серед асоціацій мікроорганізмів переважали S.

aureus і P. aeruginosa — у 39,51% спостережень, S.
aureus та інші збудники — у 23,35%, P. aeruginosa та
інші збудники — у 26,35%, S. aureus, P. aeruginosa та
інші збудники — у 6,45%, поєднання інших збудників
— у 4,34%. Визначено чутливість ранової мікрофлори
до різних антибактеріальних препаратів, які застосо
вують в лікуванні таких хворих.
У 16,5% спостережень виявлений метицилін/окса
цилін резистентний S. aureus (MRSA), у 12,4% — P.
аeruginosa, мало чутливі або нечутливі до дослідже
них антибактеріальних препаратів.
Отже, серед збудників ранової інфекції переважа
ли штами P. aeruginosa та S. аureus (у 55% спостере
жень). Під час гострої стадії опікової хвороби (до 12
— 14—ї доби) мікрофлору виділяли переважно у ви
гляді монокультури, пізніше — як в монокультурі, так і
в двох— і трикомпонентних асоціаціях мікроор
ганізмів.
Таким чином, з огляду на визначену чутливість
збудників до антибактеріальних препаратів, лікуван
ня хворих з тяжкими опіками потребує проведення
комбінованої антибактеріальної терапії, спрямованої
на пригнічення розмноження збудників, що перева
жають (P. аeruginosa, S. aureus), та їх асоціацій.
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ПРИМЕНЕНИЕ АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ПЛАСТИКЕ
РАН И ОЖОГОВ АУТОТРАНСПЛАНТАТАМИ КОЖИ
С. В. Слесаренко, И. В. Баранов, А. Н. Прокопенко
Днепропетровский центр термической травмы и пластической хирургии

Цель работы: исследование возможности приме
нения аппликационной анестезии (5% крем Эмла)
для анестезии кожи при выделении аутотранспланта
тов.
Применение наркоза при проведении хирургиче
ских манипуляций сопряжено с определенным рис
ком. Интраоперационные и послеоперационные ос
ложнения при общей анестезии в хирургии часто
преобладают над осложнениями, возникающими по
сле оперативных вмешательств, и занимают сущест
венное место в практике. Риск выполнения операции
повышается при осложнениях, обусловленных непо
средственно наркозом — спазм гортани или бронхов,
рвота и аспирация рвотных масс, поздняя остановка
дыхания, которой обычно предшествуют вялость,
мышечное бессилие, поверхностное дыхание; кол
лапс, ателектаз легких вследствие закупорки соответ
ствующего бронха слизью или кровью, в основном —
аспирации рвотных масс, содержимого желудка (в 10
— 35% наблюдений).
При использовании местной и проводниковой
анестезии также невозможно полностью исключить
риск таких осложнений, как постинъекционный аб
сцесс, флегмона, некроз кожи, анафилактические ре
акции и др.

Поэтому актуален поиск и внедрение альтернатив
ных методов обезболивания, которые бы учитывали
такие качества, как безопасность и эффективность.
Эмла 5% крем — комбинированный препарат для
местной аппликационной анестезии, широко ис
пользуемый в косметологии, однако мы не встретили
данных относительно его применения в комбустио
логии.
В клинике аппликационная анестезия с примене
нием 5% крема Эмла осуществлена у 12 пациентов.
Время экспозиции от 1 до 2 ч под окклюзирующей
повязкой. Возраст пациентов от 17 до 71 года, ране
вые дефекты площадью от 0,5 до 2% поверхности те
ла. Аутодермотрансплантаты толщиной 0,3 мм, пло
щадью от 70 до 300 см2 забирали с помощью электро
дерматома. Осложнений и местных реакций не на
блюдали. Заживление ран без особенностей, все па
циенты выписаны по выздоровлении.
Таким образом, применение аппликационной
анестезии с использованием крема Эмла 5% обеспе
чивает обезболивающий эффект, достаточный для
комфортного взятия трансплантатов, при минималь
ном риске возникновения осложнений. Важным фак
тором достижения адекватной анестезии является со
блюдение метода нанесения крема, наложения ок
клюзирующей повязки и рекомендованной продол
жительности экспозиции.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОГЛИБЛЕННЯ РАН У ХВОРИХ З ВІДМОРОЖЕННЯМ
В. В. Стойка, М. Б. Присяжнюк, В. І. Нагайчук
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Порушення мікроциркуляції в уражених холодом
кінцівках є основним чинником необоротних змін
дистальних відділів кінцівок. Значна кількість хворих,
у яких виникає холодова травма за короткий час,
відсутність спеціалізованих ліжок та стаціонарів для
таких потерпілих, переважання (до 80%) потерпілих
працездатного віку, тривалий період непрацездат
ності, висока інвалідність, незадовільні естетичні й
функціональні результати зумовлюють соціальне і
медичне значення проблеми відмороження.
Весь арсенал як місцевого, так і загального, а та
кож фізіотерапевтичного забезпечення, спрямова
ний на якнайшвидше відновлення кровообігу в ура
жених кінцівках, є надзвичайно актуальним.

Мета дослідження — підвищення ефективності лі
кування хворих з холодовою травмою шляхом поліп
шення перебігу ранового процесу на основі раннього
відновлення мікроциркуляції в ішемізованих кінців
ках за допомогою біофорезу лікарських речовин та
активації тканин біогальванічним струмом.
Обстежені 36 хворих з холодовою травмою, які
розподілені на основну (24) і контрольну (12) групи.
У 18 (75,0%) хворих основної та 10 (83,3%) — кон
трольної групи виявлене глибоке відмороження, у 6
(25,0%) хворих основної та 2 (16,7%) — контрольної
групи відмороження було поверхневе.
В основній групі в комплекс лікування включений
метод біофорезу лікарських речовин. При цьому еле
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ктроди — донори електронів розміщували на дис
тальні відділи стоп чи кистей, електроди — акцептори
електронів накладали на нижніх кінцівках — в ділянці
колінних суглобів на точку дзу—сан—лі, на верхніх
кінцівках — в ділянці області плечових суглобів. Про
кладки під електродами — донорами електронів змо
чували розчином гепарину, нікотинової кислоти,
вітамінів, під електродами — акцепторами електронів
— ізотонічним розчином натрію хлориду. Біофорез
лікарських речовин проводили протягом 2 — 4 тиж.
В контрольній групі біофорез лікарських речовин
не проводили.
Хворим обох груп проводили загальноприйняту
інфузійну терапію, медикаментозне лікування.
Ефективність лікування оцінювали шляхом до
слідження мікроциркуляції в уражених кінцівках ме
тодом лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ), за
строками епітелізації, естетичним і функціональним
результатом.

Про покращання мікроциркуляції свідчило збіль
шення коефіцієнту варіації (КВ), внаслідок активації
ендотеліальної секреції, нейрогенного і міогенного
механізмів контролю.
На 2—гу добу після травми у хворих основної гру
пи з глибоким відмороженням показник мікроцирку
ляції в 1,7 разу, сигми — у 2,9 разу, КВ — у 0,8 разу бу
ли вищими, ніж у контрольній групі. За поверхневого
відмороження показник мікроциркуляції був у 2,4 ра
зу, сигми — у 3,6 разу, КВ — в 1,9 разу більші, ніж у кон
трольній групі. Рани загоїлися у 2,5 разу швидше у
хворих з глибоким відмороженням та у 3,7 разу — з
поверхневим. Естетичний і функціональний резуль
тат у хворих основної групи був значно кращим.
Отже, біофорез лікарських речовин та активація
пошкоджених тканин біогальванічним струмом
сприяли ефективному відновленню мікроциркуляції
в уражених кінцівках, що попереджало поглиблення
ран та зменшувало строки їх загоєння.

ЗАСТОСУВАННЯ СУБАТМОСФЕРНОГО ТИСКУ У ЛІКУВАННІ
РАН ПРИ НЕКРОТИЗУЮЧОМУ ФАСЦИТІ
І. В. Стояновський, І. Д. Герич, В. С. Савчин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Комунальна 86ма міська клінічна лікарня, м. Львів

Некротизуючий фасцит (НФ) — небезпечна для
життя хірургічна інфекція м'яких тканин, яка характе
ризується швидко прогресуючим некрозом поверх
невої фасції, прилеглих тканин та шкіри, супровод
жується вираженою токсемією з переходом у тяжкий
сепсис та поліорганну недостатність.
Хірургічне лікування НФ передбачає ранню ради
кальну санацію гнійно—некротичного ураження та
подальше комплексне лікування обширних ранових
дефектів. Як правило, після першої санаційної опе
рації показана регулярна ревізія ран під наркозом в
умовах операційної та виконання етапної санації.
Згодом, очищені та виповнені грануляціями рани під
лягають пластичному закриттю.
Етап лікування НФ між першою радикальною са
нацією та повним очищенням ран є одним з найс
кладніших у лікуванні хворих. Це зумовлене не
стабільністю їх стану у перші дні захворювання,
інтенсивним просочуванням пов'язок, потребою їх
частої заміни, ризиком забруднення ран внутрішньо
лікарняною мікрофлорою.
Сучасний метод місцевого лікування таких ран —
VAС (з англ. vacuum assisted closure) — закритий спо
сіб лікування з застосуванням субатмосферного або
від'ємного тиску сьогодні з успіхом використовують у
зарубіжних клініках. Метод набуває популярності за

вдяки швидкому очищенню та прогресивному змен
шенню об'єму рани, стимуляції розростання грану
ляцій, зручному догляду, пов'язаному з надійною гер
метизацією рани. Проте, він передбачає використан
ня спеціальних пристроїв та специфічних одноразо
вих витратних матеріалів, які мають високу вартість і
важкодоступні в Україні.
Пропонуємо альтернативний метод місцевого
лікування ран з використанням субатмосферного ти
ску. В асептичних умовах обробляють рану та навко
лишні тканини. Рану промивають ізотонічним розчи
ном натрію хлориду. Шкіру навколо рани ретельно
знежирюють, обробляють спиртовмісним розчином
антисептика і висушують. Дно та краї рани пухко ви
повнюють марлевими серветками, між якими роз
міщують стандартну дренажну трубку з силіконовим
покриттям (товщиною 4 — 5 мм). Ззовні над дрена
жем додатково накладають марлеві серветки, якими
повністю виповнюють порожнину рани. Рану ретель
но герметизують по периметру та навколо дренажної
трубки прозорою самоклейкою стерильною плівкою,
яку використовують для передопераційного об
робляння операційного поля. Вільний кінець дрена
жа під'єднують безпосередньо або через подовжуючу
трубку до одноразового шприца ємністю 60 мл. Від
тягнувши поршень шприца, у порожнині герметизо
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ваної рани створюють зону розрідженого тиску, за
вдяки чому пов'язка "втискається" у рану. Для підтри
мання від'ємного тиску після відтягування поршня
шприца дренажну трубку перетискають затискачем
або іншим доступним способом. Налагоджену систе
му залишають під цілодобовим наглядом медичного
персоналу — залежно від об'єму рани та активності
ексудації потрібно від 4 до 24 разів за добу поступово
підтягувати поршень шприца для підтримання
від'ємного тиску, або під'єднати новий шприц.
Запропонований спосіб апробований у 18 паці
єнтів, оперованих з приводу НФ, з метою підготовки
ран до подальшої аутодермопластки. Пов'язки з нала
годженими системами міняли щоденно. Тривалість
використання методу, залежно від площі рани, від 5
до 12 разів. Відзначене швидке очищення ран від за
лишків некрозованих тканин, виповнення ран зріли
ми яскравими грануляціями. Ускладнень та побічних
реакцій, пов'язаних з використанням цього способу,

81

не було. Суб'єктивна оцінка методу пацієнтами пози
тивна: вони відзначали надійну герметизацію рани,
відсутність виділень, очевидну лікувальну дію пов'яз
ки, охоче контролювали підтримання у ній від'ємно
го тиску.
Зазначений спосіб лікування у 8 пацієнтів допов
нений використанням ліофілізованих ксенодермот
рансплантатів шкіри, які відігравали роль бар'єру між
гранулюючою поверхнею рани та марлевими сервет
ками. Це сприяло формуванню гладенької поверхні
рани, придатної для здійснення вільної аутодермо
пластики.
Таким чином, альтернативний метод місцевого
лікування ран з використанням субатмосферного ти
ску придатний у комплексі лікування гнійно—некро
тичних ран, спричинених НФ, та підготовці їх до пла
стичного закриття і може бути рекомендований до
широкого використання в клініці.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН
Т. И. Тамм
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Многовековой опыт хирургии свидетельствует,
что основным методом лечения гнойных ран являет
ся местное, включающее два основных этапа: хирур
гическую обработку и последующее лечение под по
вязкой.
Хирургическая обработка гнойной раны является
обязательным элементом лечения и во многом фор
мирует направленность течения гнойно—воспали
тельного процесса. Она обеспечивает удаление не
жизнеспособных тканей и содержащихся в них мик
роорганизмов. Оставшиеся в ране возбудители, ли
шенные субстрата питания, становятся "доступными"
действию вводимых в вену лекарственных средств.
Для выбора антибактериального препарата, пред
назначенного для местного лечения гнойной раны,
необходимо знать чувствительность к нему микроор
ганизмов.
Определение чувствительности возбудителя ин
фекции к современным антибиотикам и антисепти
кам в последние годы приобретает все более важное
значение. Повышение антибиотикорезистентности
гноеродной микрофлоры, появление мультирезис
тентных возбудителей инфекции определили про
блему госпитализма, становятся все большим тормо
зом для успешного лечения гнойных ран. Так, при вы
явлении в ране золотистого стафилококка в стан

дартном варианте показано назначение левомице
тинсодержащих препаратов. Однако, если это штам
мы метициллинрезистентного S. aureus (MRSA), не
чувствительные к левомицетину, назначение мази Ле
восин абсолютно бессмысленно.
Второй фактор, определяющий выбор лекарст
венного препарата, это фаза раневого процесса.
Гнойная рана в I фазе характеризуется не только вы
сокой микробной обсемененностью тканей, но и их
избыточной гидратацией, а также нарушением об
менных процессов. Поэтому препараты для ее лече
ния должны оказывать разнонаправленное действие
на рану: антимикробное — за счет входящего в его со
став антибиотика или антисептика и сорбционное —
за счет гидрофильной мазевой основы, чаще всего
представленной смесью полиэтиленоксидов. Поли
этиленоксиды обеспечивают комбинированному
препарату высокую сорбционную активность, повы
шают чувствительность раневой микрофлоры к анти
биотикам и антисептикам, способность проникать в
глубь тканей, где локализуются микроорганизмы, по
давлять внутритканевую микрофлору, что определяет
направленность течения раневого процесса.
Таким образом, правильно назначенное местное
лечение гнойной раны в большинстве наблюдений
обеспечивает ее успешное заживление.
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ПРОФІЛАКТИКА РАНОВИХ ГНІЙНО—ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ХВОРИХ З ГІГАНТСЬКИМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
І. М. Тодуров, Л. С. Білянський, О. В. Перехрестенко, О. І. Плегуца
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, м. Київ

Рубцева грижа черевної стінки утворюється у 5 —
12% хворих після планових операцій на органах че
ревної порожнини, а гігантські дефекти черевної
стінки з масивним пошкодженням м'язів — у 17 — 26%
пацієнтів, яким здійснені повторні оперативні втру
чання з приводу травми або перитоніту. Вони є склад
ною хірургічною проблемою.
Гемомікроциркуляторні порушення в тканинах че
ревної стінки, наявність в анамнезі відомостей про
оперативні втручання створюють передумови для ви
никнення гнійно—інфекційних ускладнень в опе
раційній рані, особливо за умови застосування синте
тичних протезів. Частота таких ускладнень становить
від 4 до 8%.
Мета роботи: покращання результатів лікування
хворих з гігантськими дефектами черевної стінки
шляхом попередження виникнення інфекційних ус
кладнень.
Проведений ретроспективний аналіз результатів
лікування 52 хворих з гігантськими грижовими де
фектами черевної стінки за період з 2004 по 2008 р.
Чоловіків — 22, жінок — 30, вік пацієнтів від 16 до 73
років, у середньому — (57,4 ± 2,3) року. Рецидивна
грижа утворилася у 39 (75,1%) хворих, в тому числі
один рецидив спостерігали у 10 (19,3%), два — у 16
(30,8%), три і більше — у 13 (25%). У 9 (17,3%)
пацієнтів для пластики черевної стінки раніше вико
ристовували синтетичні протези з поліпропілену. В
усіх хворих ширина грижового дефекту перевищува
ла 15 см (тип W4 за класифікацією J. P. Chevrel та A. M.
Rath) і становила у середньому (28,4 ± 11,2) см. В ос
новну групу включені 25 хворих, у контрольну — 27.
За віком, параметрами фізичного розвитку, характе
ром основного та супутнього захворювання, видом
оперативного втручання, ступенем анестезіологічно

го ризику групи були співставні. В усіх хворих визна
чали внутрішньочеревний тиск (ВЧТ) через сечовий
міхур, проводили періопераційну антибіотикопрофі
лактику з використанням цефалоспоринів ІІ поко
ління (зинацеф). У хворих основної групи в комплек
сі передопераційної підготовки використовували ме
тод прогресуючого пневмоперитонеуму (ПП). ВЧТ
доводили до субкритичного рівня — 18 мм рт. ст., виз
начали перебіг адаптації. Хворих контрольної групи
оперували без застосування адаптивних методів в пе
редопераційному періоді. Повну санацію шкіри у
пацієнтів обох груп завершували за 7 діб до оператив
ного втручання. У 15 хворих основної групи та 14 —
контрольної виконано операцію за модифікованим
методом O. Ramirez з імплантацією композитного
протезу "Ultrapro" (Ethicon), у 3 пацієнтів основної та
3 контрольної груп — за методом Т. Fabian, у 5 паці
єнтів основної та 7 контрольної груп — преперитоне
альну алопластику з використанням власної очереви
ни, у 2 хворих основної та 3 контрольної груп через її
дефіцит застосовані полікомпонентні протези
"Proceed". ВЧТ після оперативного втручання стано
вив 14,2 мм рт. ст. — в основній групі та 15,3 мм рт. ст.
— у контрольній. Серома операційної рани виникла в
усіх хворих обох груп, санована консервативними за
собами. Нагноєння операційної рани, яке не вимага
ло видалення протеза та усунуте консервативними за
собами, виникло у 2 (7,4%) хворих контрольної гру
пи. Гнійно—інфекційні ускладнення в рані у хворих
основної групи не спостерігали.
Отже, використання в комплексі передопе
раційної підготовки хворих з гігантськими дефекта
ми черевної стінки адаптивного методу ПП дозволи
ло знизити частоту гнійно—інфекційних ускладнень
загоєння операційної рани.
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ВЫБОР МЕТОДА АНГИОПЛАСТИКИ ПРИ ТРАВМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ
Ю. А. Трегубенко, А. Г. Иванов, В. Н. Абашкин
Одесский государственный медицинский университет,
сосудистый центр Одесской областной клинической больницы

В последнее десятилетие в Украине отмечено уве
личение частоты травматического повреждения глу
боких сосудистых структур, что обусловлено как
ухудшением криминогенной ситуации, так и изно
сом производственного оборудования. Такая ситуа
ция требует детализации тактики лечения, унифика
ции методического подхода к технике выполнения
оперативных вмешательств, совершенствования зна
ний и умения ангиохирургов. Анализ собственного
опыта в решении таких вопросов может помочь в вы
работке единой ангиохирургической доктрины.
Целью исследования было определение адекват
ного вида восстановительной операции на магист
ральных сосудах в зависимости от уровня и протя
женности повреждения артерии.
Проанализированы результаты восстановитель
ных неотложных операций на магистральных арте
риях, выполненных в 2005 — 2008 гг. у 37 больных.
Мужчин было 28, женщин — 9. Возраст больных от 18
до 56 лет. Повреждение сосудов подвздошного сег
мента отмечено у 11 пациентов, бедренного — у 14,
подколенно—берцового — у 7, плече—локтевого — у
5. Протяженность повреждения артерии до 1,5 см от
мечена лишь у 6 больных, у остальных — от 2 до 5 см.
Двое больных доставлены в поздние сроки (более 6
ч) после травмы с признаками контрактуры мышц (у
них выполнена ампутация конечности). У остальных
больных выполнены ангиопластические операции с
восстановлением магистрального кровотока.
При травматическом повреждении артерий про
тяженностью до 1,5 см нами проведено экономное
иссечение краев раны сосуда с наложением прямого
шва атравматичной нитью у 6 больных (из них у 2

при продольном повреждении — с наложением ауто
венозной заплаты). При более протяженной травме
проведено протезирование артерий: в подвздошном
сегменте — с использованием аллопротеза "Север" у
10 больных, в бедренном сегменте — у 9 с использо
ванием аутовены, у 4 — аллопротеза, в плече—локте
вом и подколенно—берцовом сегментах — только ау
товенозное протезирование (у 12 больных). Эффек
тивность восстановления кровотока оценивали ин
траоперационно путем определения пульса на пери
ферических артериях, а после операции — с помо
щью дуплексного сканирования. У 2 больных в ран
нем послеоперационном периоде возник тромбоз зо
ны операции, устранен путем тромбэктомии с помо
щью зонда Фогарти. Все пациенты живы. У 3 больных
возникла лимфорея, устранена консервативными
средствами. Продолжительность лечения больных в
стационаре составила в среднем (8,1 ± 0,2) дня. Трудо
способность восстановлена у 35 больных (у 2 — уста
новлена инвалидность после ампутации конечнос
ти).
Выводы
1. Успех восстановительных операций при травме
магистральных артерий зависит от сроков выполне
ния реконструктивных вмешательств.
2. Выбор метода протезирования поврежденной
артерии зависит от уровня поражения сосудистого
сегмента.
3. Реконструкцию в подвздошном сегменте следу
ет выполнять с использованием аллопластического
материала, в более низко расположенных сегментах
— предпочтение отдают применению аутовен.

ЗМІНИ РІВНЯ ГЛІКЕМІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ УРАЖЕННЯ
СТОПИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
В. П. Федоренко, О. В. Загородній
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Львівська обласна клінічна лікарня

До ускладнень у хворих на цукровий діабет (ЦД),
які є показаннями до їх невідкладної госпіталізації до
хірургічного стаціонару, належить ураження стопи:
нагноєна мозоля, трофічна виразка, флегмона, аб
сцес, некроз (гангрена), незагоєна операційна рана,

сепсис, або їх поєднання. ЦД — це патологічний стан,
а точніше, гетерогенна група патологічних станів,
спричинених абсолютною або відносною недо
статністю інсуліну, що зумовлює гіперглікемію, пору
шення вуглеводного, ліпідного, білкового обміну та
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дезорганізацію внутрішньоклітинного метаболізму.
При хірургічних ускладненнях у хворих на ЦД коли
вання рівня глікемії можуть бути дуже значні, як у хво
рих з подібними клінічними проявами, так і в окре
мого хворого на етапах лікування. Стабілізації рівня
глікемії вдається досягти тільки після санації або по
вного усунення деструктивно—некротичного проце
су.
Мета роботи — проаналізувати рівень глікемії при
хірургічному лікуванні ураження стопи у хворих на
ЦД, зокрема, після госпіталізації і перед виписуван
ням з стаціонару.
Проаналізовані результати обстеження й лікуван
ня 634 хворих на ЦД (148 — типу І, 486 — типу ІІ) з
ураженням стопи, яких 855 разів госпіталізували до
відділень ендокринної (441), загальної (102) і судин
ної (92) хірургії. На час першої госпіталізації вік 634
хворих становив у середньому (59,9 ± 0,4) року, три
валість ЦД — (14,0 ± 0,3) року. Вміст глюкози у
капілярній та венозній крові визначали з викорис
танням імунохімічного аналізатора фірми BECMAN.
Для порівняльного аналізу амплітуди глікемії під
час лікування брали до уваги тип ЦД, збережене
(ЗКНК) чи порушене (ПКНК) кровопостачання
нижніх кінцівок, характер гіпоглікемічної терапії.
Хворі розподілені на 7 груп. До 1—ї групи включений
81 хворий на ЦД типу І з ЗКНК; до 2—ї групи — 67 хво
рих на ЦД типу І з ПКНК; до 3—ї групи — 85 хворих на
ЦД типу ІІ з ЗКНК; до 4—ї групи — 132 чоловіки, хворі
на ЦД типу ІІ з ПКНК; до 5—ї групи — 120 жінок, хво
рих на ЦД типу ІІ, з ПКНК; до 6—ї групи — 28 хворих
на ЦД типу ІІ з ЗКНК; до 7—ї групи — 121 хворий на
ЦД типу ІІ з ПКНК. Хворим 1 — 5—ї груп призначали
інсулін, 6 і 7—ї груп — пероральні цукрознижуючі
препарати.
Після госпіталізації рівень глікемії у хворих 1 —
5—ї груп становив відповідно (19,3 ± 0,5), (18,1 ± 0,5),
(17,0 ± 0,5), (15,9 ± 0,5) і (16,6 ± 0,4) ммоль/л, що було
достовірно більше, ніж у хворих 6—ї та 7—ї груп —
(12,7 ± 0,8) і (13,5 ± 0,4) ммоль/л (Р < 0,05).
Важлива правильна оцінка рівня глікемії. У здоро
вих осіб віком від 30 до 45 років межі норми станов
лять 3,3 — 6,6 ммоль/л. Про гіпоглікемію свідчить

зниження рівня глікемії (менше 3,3 ммоль/л). Проте,
в осіб старшого віку гіпоглікемія можлива за вмісту
глюкози 6,6 ммоль/л, який вважають нормальним в
осіб молодого віку.
За нашими даними, рівень глікемії менше 4,4
ммоль/л — це гіпоглікемічний стан, що не потребує
корекції у відділі інтенсивної терапії, від 4,4 до 20
ммоль/л — потребує корекції в умовах хірургічного
відділення, понад 20 ммоль/л — у відділі інтенсивної
терапії.
Визначаючи добову потребу в інсуліні, ми виходи
ли з таких міркувань. 1. У пацієнтів після видалення
підшлункової залози вона становить 20 — 40 ОД на
добу. 2. За наявності гіперглікемії (вміст глюкози до
13,9 ммоль/л) осмолярність сироватки крові не пере
вищує верхньої межі норми, що не створює загрози
гіперосмолярної коми. 3. При ЦД типу ІІ частково
збережена інсулінпродуктивна функція підшлункової
залози. 4. Для осіб віком старше 50 років гіпоглікеміч
ний стан більш загрозливий, ніж помірна гіпергліке
мія. 5. Призначаючи помірні дози інсуліну, легше за
побігти синдромові його хронічного передозування.
Оптимальними критеріями інсулінотерапії вважа
ють: призначення 20 — 40 ОД на добу інсуліну для
ін'єкцій 3 — 5 разів підшкірно; глікемія натще, а також
визначена через 1 — 2 год після їди у межах 10 — 11
ммоль/л, при амплітуді меж глікемії 4,4 — 5,5 ммоль/л;
глюкозурія до 5% цукрової цінності їжі, за добового
діурезу не більше 2 л; відсутність гіпоглікемічного ста
ну, явного або прихованого, у вигляді головного бо
лю, підвищеного апетиту, раптових змін зору; осмо
лярність плазми в межах 285 — 295 мосм/л; вміст
фруктозаміну до 2,7 ммоль/л.
Перед виписуванням з стаціонару рівень глікемії у
хворих 1 — 5—ї груп становив відповідно (6,8 ± 0,2),
(6,9 ± 0,3), (6,5 ± 0,3), (5,9 ± 0,2) і (6,3 ± 0,2) ммоль/л і
суттєво не відрізнявся від такого у хворих 6—ї та 7—ї
груп — (6,4 ± 0,5) і (5,6 ± 0,1) ммоль/л.
Таким чином, після усунення некротичного—за
пального процесу на стопі у хворих на ЦД досягнута
стабілізація рівня глікемії, незалежно від типу ЦД, ста
ну кровопостачання нижніх кінцівок та характеру
гіпоглікемічної терапії.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В КОМПЛЕКСЕ
РЕКОНСТРУКТИВНО—ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ
ОТКРЫТОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ
Э. Я. Фисталь, В. В. Арефьев, В. М. Оксимец
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака АМН Украины, г. Донецк,
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В структуре травмы конечностей тяжелая откры
тая травма, сопровождающаяся дефектами мягких
тканей, составляют от 1 до 5%. Клинико—морфологи
ческие проявления этих повреждений напоминают
таковые огнестрельных. Наряду с надежной фиксаци
ей костных фрагментов, необходимым условием для
консолидации перелома является их адекватное кро
воснабжение. В результате воздействия высокоэнер
гетического травмирующего агента, наряду с разру
шением тканей сегмента, в месте приложения силы
происходят выраженное нарушение кровообраще
ния и гибель клеточных источников остеорепарации
на значительном удалении от зоны повреждения.
Кроме того, сохранившиеся после травмы периос
тальные остеогенные клетки, находящиеся на удале
нии от линии перелома, утрачивают свои гистоблас
тические свойства. Все это обусловливает значитель
ное нарушение остеорепаративных процессов. Наря
ду с костными клетками—предшественницами, в ре
паративном остеогенезе активное участие принима
ют перициты, расположенные вдоль сосудов. Нали
чие раневого мягкотканного дефекта над областью
перелома обусловливает нарушение остеорепаратив
ных процессов вследствие нарушения кровоснабже
ния и создание ворот для инфицирования костной
раны.
Следовательно, одним из важных аспектов хирур
гического лечения повреждения конечностей, наряду
с остеосинтезом, является закрытие мягкотканного
раневого дефекта.

Такой подход использован при лечении 6 постра
давших с тяжелой травмой конечностей. У всех пост
радавших выявлен несросшийся перелом с дефекта
ми мягких тканей конечностей. У 4 больных обнару
жен открытый перелом диафиза большеберцовой ко
сти с дефектом мягких тканей, у 1 — плечевой кости,
у 1 — пяточной области. Оперативные вмешательства
выполняли в сроки от 2 до 11 мес после травмы. Заме
щение мягкотканных дефектов осуществили с помо
щью несвободной пластики лоскутом широчайшей
мышцы спины при рубцово—язвенном дефекте зад
ней поверхности плеча и островковым лоскутом го
лени — при дефекте тканей в нижней трети голени (у
1 больного) и подошвенно—пяточной области (у 1).
При дефекте мягких тканей на границе средней и
нижней трети голени произведена пластика раны ме
диальной головкой икроножной мышцы (у 3 боль
ных).
Клинические данные свидетельствуют о том, что
применение предложенного подхода при лечении
пострадавших с тяжелой открытой травмой конечно
стей способствовало созданию условий для предот
вращения и/или устранения гнойно—некротических
осложнений, восстановления остеорепарации в об
ласти перелома и максимально возможному восста
новлению функции поврежденного сегмента конеч
ности.

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВ В СТАДИИ ШОКА
Э. Я. Фисталь, В. М. Носенко
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Внедрение методов озонотерапии, создание в Ук
раине безопасных аппаратов для производства меди
цинского озона, проведение экспериментальных ис
следований дало возможность найти новые, патоге
нетически обоснованные способы лечения ожоговых
ран, в частности, при выполнениии операций в ста
дии ожогового шока (ОШ). Парентеральная озоноте

рапия (ПОТ) обеспечивает бактерицидное, антиги
поксическое, аналгетическое действие, улучшение
микроциркуляции, нормализацию иммунитета и ок
сидантно—антиоксидантного состояния крови и кле
ток.
Озон в высокой концентрации (более 40 мг/мл)
эффективен при необходимости достичь местного
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гемостатического эффекта во время и после выпол
нения хирургических вмешательств в стадии ОШ
(при декомпрессивных дренирующих операциях,
дермабразии, ксенотрансплантации, некрэктомии).
Для изучения стимуляции системы антиоксидант
ной защиты (АОЗ) при ПОТ проанализированы ре
зультаты лечения 35 пострадавших с ожогами в ожо
говом центре ИНВХ им. В. К. Гусака АМН Украины в
возрасте в среднем (45,21 ± 11,88) года с признаками
ОШ, индекс тяжести поражения (ИТП) составил в
среднем (93,43 ± 12,33) балла. Сразу после госпитали
зации больным внутривенно вводили озонирован
ный изотонический раствор натрия хлорида в объе
ме 200 мл, концентрация озона 4 мг/л (основная
группа). У 52 пострадавших с ожогами в возрасте в
среднем (39,3 ± 11,51) года, ИТП (95,71 ± 16,34) балла
лечение проводили без ПОТ (группа сравнения). Ис
следование системы АОЗ крови включало определе
ние активности каталазы, содержания церулоплазми
на и восстановленного глутатиона.
Отдельно исследовали эффективность интраопе
рационного введения озоно—кислородной смеси
под некротический струп перед его иссечением в це
лях достижения гемостаза и уменьшения тяжести
кровопотери. Изучены показатели гемостаза, объем
кровопотери (путем взвешивания пропитанных кро
вью салфеток), оценена интенсивность приживления
аутокожи у 34 взрослых больных (основная группа) с

ожогами III — IV степени площадью от 10 до 40% по
верхности тела. Результаты сравнивали на основании
изучения показателей у 46 пострадавших, которым
озон не вводили (группа сравнения), сопоставимых
по возрасту и тяжести ожога.
В основной группе отмечена нормализация сни
женной активности каталазы, уровня церулоплазми
на и восстановленного глутатиона, в группе сравне
ния такие изменения не выявлены. Изменения пока
зателей системы АОЗ при ОШ следует рассматривать
как компенсаторно—приспособительный механизм,
направленный на ограничение чрезмерной деструк
ции в ожоговой ране. Данные, полученные в основ
ной группе, свидетельствуют об уменьшении крово
потери в 2,7 раза, повышении интенсивности при
живления аутодермотрансплантатов в 2,6 раза по
сравнению с этии показателями у больных группы
сравнения.
Таким образом, проведение ПОТ в стадии ОШ спо
собствовало значительным положительным измене
ниям в системе АОЗ, нормализации сниженного
уровня церулоплазмина и восстановленного глутати
она, активности каталазы. Введение озона под струп
во время операции у больных в стадии ОШ позволи
ло почти в 3 раза уменьшить интраоперационную
кровопотерю, повысить интенсивность приживления
аутотрансплантатов.

ПЕРВИЧНАЯ КОЖНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
ОБШИРНОГО И ГЛУБОКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ
Э. Я. Фисталь, Я. А. Роспопа
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака АМН України, г. Донецк

В последнее время в специализированные ожого
вые стационары направляют все большее число пост
радавших из хирургических, травматологических,
нейрохирургических отделений и поликлиник с по
следствиями механической травмы, которым показа
ны пластические операции. Это гнойно—некротиче
ские осложнения, длительно незаживающие раны
и/или трофические язвы, требующие повторных опе
ративных вмешательств.
При этом в современной литературе и практичес
кой медицине отсутствуют сведения о тактике лече
ния обширных механических глубоких ран со значи
тельным дефектом мягких тканей. В то же время, на
копленный в клинике опыт показывает, что ранние и
отдаленные результаты лечения таких больных пол
ностью зависят от адекватности проведения первич
ной хирургической обработки (ПХО).

Этот опыт свидетельствует, что своевременно про
изведенная реимплантация кожи или другие виды
первичной кожной пластики по поводу обширных
скальпированных, размозженных ран, а также ран со
значительным дефектом мягких тканей и костей поз
воляет в сравнительно короткие сроки достичь жела
емого результата.
Нами проанализированы результаты лечения 150
пострадавших с механической травмой мягких тка
ней различной этиологии с 2005 по 2009 г. Мужчин
было 85 (56,7%), женщин — 65 (43,3%).
У 137 (91,3%) больных была травма только мягких
тканей, у 13 (8,7%) — повреждение покрова сочета
лось с переломами костей конечностей. У 56 (37,3%)
пострадавших были скальпированные раны, у 39
(26%) — ушибленые, у 24 (16%) — укушеные, у 16
(10,7%) — рваные, у 11 (7,3%) — размозженные, у 4
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(2,7%) — резаные. Площадь ран от 0,2 до 10% поверх
ности тела. У 58% пострадавших отмечено поражение
нижних конечностей, у 28% — верхних конечностей,
у 14% — головы.
Больные разделены на 3 группы в зависимости от
сроков их госпитализации в клинику: І группа — до 2
нед после травмы — 37 (24,7%) больных, из них 11 на
правлены в клинику в сроки до 48 ч после травмы; ІІ
группа — от 2 нед до 1 мес — 38 (25,3%) больных, ІІІ
группа — более 1 мес — 75 (50%).
Метод оперативного лечения выбирали в зависи
мости от глубины поражения (обнажение мышц и су
хожилий, магистральных сосудов и нервов). У 31
(20,7%) пострадавшего были обнажены глубокие
структуры тканей. Им произведены комбинирован
ные пластические операции с использованием ком
плексов тканей (пластика васкуляризированными ло
скутами с осевым кровообращением). Свободная ау
тодермотрансплантация разного объема, в том числе
в сочетании с несвободной кожной пластикой, про
ведена всем больным.
При анализе результатов лечения в группах не
учитывали сроки пребывания больных с поражением
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костей, которым производили этапные травматоло
гические вмешательства, а также больных, которым
было показано выполнение нескольких этапных пла
стических операций (всего 8 пациентов).
Продолжительность лечения пациентов І группы
в стационаре составила в среднем 11,9 дня (больных,
госпитализированных до 48 ч с момента травмы —
7,7 дня), ІІ группы — 18,3 дня, ІІІ группы — 23,1 дня.
Таким образом, осуществление ПХО с первичной
кожной пластикой при обширных механических ра
нах способствует значительному уменьшению про
должительности лечения, предупреждению нагное
ния и последующего образования обширных рубцов
и контрактуры суставов. Длительность лечения паци
ентов, госпитализированных в клинику в сроки до 2
нед после травмы, в 1,5 раза меньше, чем пациентов,
госпитализированных в сроки от 2 нед до 1 мес, и в 2
раза — чем пациентов, оперированных в сроки более
1 мес с момента травмы.
Между тем, метод реимплантации и первичной
кожной пластики недостаточно используется хирур
гами и травматологами.

РОЛЬ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ В ВЫБОРЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОЖОГАМИ
Э. Я. Фисталь, Г. Е. Самойленко, Н. Н. Фисталь, В. В. Солошенко
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака АМН Украины, г. Донецк

Для оценки влияния раннего хирургического ле
чения на состояние микроциркуляции нами проведе
но исследование микроциркуляторного кровообра
щения с использованием лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ) у 24 детей с ожогами, госпитали
зированных в клинику в состоянии шока.
ЛДФ—грамму записывали в течение 1 мин, для
сравнения использовали среднее из полученных зна
чений. Результат выражали в перфузионных едини
цах (ПЕ). При легком ожоговом шоке и шоке средней
тяжести первично определяли снижение средней ве
личины перфузии соответственно до (7,82 ± 1,23) и
(4,68 ± 1,08) ПЕ. Значительное снижение показателя
отмечено у пострадавших при тяжелом шоке — (2,05
± 0,23) ПЕ.
Затем выполняли дермабразию и вновь исследо
вали микроциркуляцию. Величина перфузии до и по
сле дермабразии отличалась на ±0,24 ПЕ, что свиде
тельствовало об отсутствии негативного влияния
оперативного вмешательства на течение ожогового
шока.
Парадоксальная ситуация выявлена при измере
нии показателей микроциркуляции в ране. После

дермабразии величина перфузии пораженных тка
ней значительно (почти в 2 раза) увеличивалась, до
стигая (15,84 ± 4,59) ПЕ —при легком шоке, (10,01 ±
1,44) ПЕ — при шоке средней тяжести и (5,22 ± 0,76)
ПЕ — при тяжелом шоке. Одновременное тотальное
закрытие раневой поверхности ксенотрансплантата
ми позволяло сохранить перфузию неповрежденных
слоев дермы, предотвращая вторичный некроз в ра
не. Динамическая оценка допплерограмм в первые
сутки после ксенопластики свидетельствовала о вос
становлении всех основных показателей капилляр
ного кровообращения и приближении их к значени
ям, близким к нормальным, в первые часы после опе
рации. При динамической оценке допплерограмм в
первые сутки после дермабразии и ксенопластики от
мечено, что восстановление всех основных показате
лей микроциркуляции при легком и средней тяжести
шоке происходило в первые часы после операции, а
при тяжелом — в течение первых суток, что способст
вовало прекращению ожоговой болезни либо умень
шению ее тяжести.
Применение ЛДФ у детей позволило также опре
делить хирургическую тактику. Нами предложен спо
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соб диагностики глубины ожоговых ран с использо
ванием ЛДФ (патент Украины 29466 от 10.01.08). По
страдавшим с ожогом кожи ЛДФ проводили в период
шока, после выполнения дермабразии, по заверше
нии периода ожогового шока. Сопоставление клини
ческих признаков, данных лабораторных исследова
ний и показателей ЛДФ позволило сделать вывод, что
показатели микроциркуляции более 0,15 ПЕ свиде
тельствовали о сохранении кровообращения в тка
нях, то есть ожог был поверхностным. Если показате

ли ЛДФ составляли менее 0,1 ПЕ или не регистриро
вались, это свидетельствовало о поражении кожи на
всю толщину, диагностировали глубокий ожог. Этот
способ диагностики оказался наиболее важным для
детей, доставленных из других городов области и
страны, в период завершения ожогового шока. Вы
полнения ЛДФ позволило точно определить наличие
и площадь глубокого поражения кожи, выбрать пра
вильную хирургическую тактику.

ВЛИЯНИЕ АЛЛОГЕННЫХ ФИБРОБЛАСТОВ НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ОБШИРНЫХ ОЖОГАХ КОЖИ
Э. Я. Фисталь, В. В. Солошенко
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака АМН Украины, г. Донецк

Одной из сложных проблем комбустиологии явля
ется лечение больных с обширными ожогами кожи,
характеризующимися мозаичным типом поражения
(сочетание участков ожога II и III степени). В таких
ситуациях, когда невозможно в ранние сроки опреде
лить истинную глубину поражения тканей, необходи
мо обеспечить оптимальные условия течения репара
тивных процессов в ранах. Для этого мы используем
различные биологические покрытия и клеточные
технологии.
Цель работы: изучить эффективность применения
культуры аллогенных фибробластов для улучшения
репаративных процессов при пограничных ожогах
кожи.
Проанализированы результаты лечения 8 шахте
ров, пострадавших от взрывов метано—угольной сме
си, в Донецком ожоговом центре в 2008 — 2009 гг.
Площадь ожога у всех пострадавших превышала 60%
поверхности тела, глубокое поражение кожи состав
ляло от 30 до 18% поверхности тела.
Всем этим пациентам выполнена тангенциальная
некрэктомия с последующей трансплантацией куль
туры фетальных аллофибробластов. Всего в процессе
исследования им проведены 32 трансплантации куль
туры аллофибробластов на коллагеновом геле на ра
ны после некрэктомии.
Состояние ран изучали с применением морфоло
гических методов трижды в процессе заживления. В
первый раз материал для исследования брали на 7—е
сутки после ожога во время некрэктомии.
Исследовали два визуально идентичных и симме
тричных участка раны (один считали исследуемым,
другой — контрольным) с одного плеча. На исследуе
мый участок после тангенциальной некрэктомии
трансплантировали культуру аллогенных фиброблас
тов. В местном лечении контрольного участка ис

пользовали водорастворимые мази и пленочные по
крытия. Повторно у этих пациентов забирали био
псийный материал с исследуемых и контрольных
участков на 14—е и 21—е сутки после травмы, во вре
мя последующих оперативных вмешательств с по
вторной трансплантацией на раны аллофиброблас
тов. Площадь исследуемого и контрольного участков
составляла 8 см2, что не влияло на общее состояние
пациента, все раны закрыты расщепленным кожным
лоскутом на 21—е сутки, для биопсии иссекали все
слои дермы.
В представленном материале исследуемые и кон
трольные участки раны, взятые после некрэктомии,
на 7—е сутки по данным морфологических исследо
ваний не различались: жировая клетчатка, разделен
ная прослойками созревающей грануляционной тка
ни, с диффузной умеренно выраженной инфильтра
цией лимфоцитами, гистиоцитами, плазмоцитами,
обширные очаги некроза, пропитанные фибрином, с
инфильтрацией нейтрофильными гранулоцитами,
фибриноидный некроз стенки сосудов. На 14—е сут
ки после ожога в биопсийном материале из исследу
емых и контрольных участков выявлены различия
морфологической картины. В исследуемых участках,
где рану закрывали культурой аллофибробластов в
коллагеновом геле, отмечены зоны созревающей гра
нуляционной ткани, покрытые тонким эпидермисом
в виде островков, а также очаги гнойного воспаления.
В контрольных участках выявляли изъязвление дер
мы, гнойное воспаление, наиболее выраженное во
круг придатков кожи. На 21—е сутки в исследуемых
участках наблюдали разрастание грануляционной
ткани различной степени зрелости, на фоне которой
многочисленные очаги сформированного эпидерми
са. В препаратах из контрольных участков инфильт
рация нейтрофильными гранулоцитами более выра
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жена, грануляционная ткань представлена тонким
слоем, эпидермис — в виде единичных островков.
Таким образом, трансплантация культуры алло
генных фибробластов оказывает достоверное стиму
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лирующее влияние на репаративные процессы в ожо
говых ранах и способствует уменьшению продолжи
тельности их заживления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССИРУЮЩЕГО ШВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ МЕЖФАЛАНГОВЫХ
СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ СУХОЖИЛИЙ
СГИБАТЕЛЕЙ В "КРИТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ"
А. Ю. Фурманов
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины, г. Киев

Наложение шва на сухожилия сгибателей в "кри
тической" зоне пальцев сопровождается неизбежным
образованием сращений между анастомозом и окру
жающими тканями, что часто обусловливает возник
новение сгибательной контрактуры суставов пальца,
требующей хирургической коррекции. Одним из со
временных методов улучшения результата такого
вмешательства считают применение программы
"ранневого сухожильного стресса" путем проведения
ранних активных дозированных движений опериро
ванным пальцем. Техническим основанием для при
менения этого метода лечения является использова
ние прочных внутристволовых сухожильных швов,
дополняемых наложением периферического адапти
рующего сухожильного шва и восстановлением цело
стности фиброзного канала, однако и при этом суще
ствует угроза разрыва анастомоза или его расхожде
ния. Сухожильный шов, предложенный Gau Tyan Lin,
обрадает большой механической прочностью, свой
ством компрессировать зону анастомоза, и в отличие
от других сухожильных швов, не требует наложения
периферического адаптирующего шва и восстанов
ления целостности фиброзного канала.
Проанализированы результаты наложения пер
вично—отсроченного шва на сухожилия глубокого
сгибателя трехфаланговых пальцев кисти в двух груп
пах пациентов. В группу 1 включены пациенты, у ко
торых на сухожилие глубокого сгибателя на 20 паль
цах наложен шов Стрикланда с последующей разра
боткой по протоколу Solfverskiold; в группу 2 — на су
хожилие глубокого сгибателя на 12 пальцах наложен
шов Gau Tyan Lin с последующей разработкой по про
токолу Solfverskiold. Результаты лечения оценивали
по методу ASSH TAM, используя гониометрию, через 4
мес после операции. Фиксировали время, затрачен

ное на проведение операции у пациентов обеих
групп, и вычисляли среднее арифметическое для каж
дой группы.
У пациентов группы 1 средний полный объем ак
тивных движений в суставах пальцев был на 17%
меньше, чем у пациентов группы 2. Уменьшение пол
ного объема активных движений обусловлено воз
никновением сгибательной контрактуры прокси
мального межфалангового сустава (ПМФС) у 12 паци
ентов группы 1 и у 3 пациентов группы 2, а также сги
бательной контрактуры дистального межфалангово
го сустава (ДМФС) у 17 пациентов группы 1 и у 2 па
циентов группы 2. В группе 1 хороший и отличный
результат отмечен у 18 пациентов, удовлетворитель
ный — у 2, в группе 2 — только отличные и хорошие
результаты. Разрыв сухожильного анастомоза у паци
ентов обеих групп не наблюдали. Продолжитель
ность операции у пациентов группы 1 в среднем бы
ла на 23 мин больше, чем в группе 2.
Выводы
1. Уменьшение полного объема активных движе
ний у пациентов после наложения шва сухожилий
сгибателей пальцев кисти в "критической" зоне обус
ловлено возникновением сгибательной контрактуры
ПМФС и ДМФС.
2. Использование компрессирующего сухожиль
ного шва Gau Tyan Lin с последующим проведением
ранних активных дозированных движений опериро
ванным пальцем способствовало снижению риска
образования флексионной контрактуры в ПМФС и
ДМФС пальца.
3. Применение сухожильного шва Gau Tyan Lin
технически упрощает хирургическое вмешательство
и уменьшает его продолжительность.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ
ФОРМАХ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
С. Д. Шаповал, И. Л. Савон, Е. Л. Зинич
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Определение хирургической тактики и выбор ме
тода лечения больных по поводу диабетической ан
гиопатии нижних конечностей во многом зависят от
наличия информации о состоянии тканевого крово
тока.
Обследованы 127 пациентов, мужчин — 58
(45,6%), женщин — 69 (54,4%), возраст больных в
среднем (61 ± 1,2) года. Сахарный диабет средней тя
жести диагностирован у 82 (64,6%) пациентов, тяже
лый — у 45 (35,4%). Сопутствующая ишемическая бо
лезнь сердца выявлена у 88 (69,3%) пациентов, гипер
тоническая болезнь — у 85 (66,9%), хроническое за
болевание легких — у 42 (33%), системное заболева
ние — у 15 (11,8%).
Поражение стопы проявлялось формированием
язв, очагов некроза, абсцесса, флегмоны, остеомие
лита, гангрены. Все пациенты оперированы, выпол
няли некрэктомию, вскрытие и дренирование аб
сцесса и флегмоны, ампутацию пальцев и стопы.
Изучали перфузию кожи стоп с помощью анали
затора ЛАКК—02 (НПП "ЛАЗМА", Россия), а также ла
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в покое и
с применением функциональных проб. Исследовали
магистральный кровоток в нижних конечностях с по

мощью компьютерной реографии и ультразвукового
дуплексного сканирования.
Нейропатическая форма синдрома диабетичес
кой стопы отмечена у 67 (52,75%) пациентов, ишеми
ческая — у 25 (19,69%), смешанная — у 35 (27,56%).
По данным ЛДФ, у пациентов при легком течении
болезни характерным было снижение микроцирку
ляции, обусловленное изменением тонуса сосудов и
реологических показателей крови. При течении за
болевания средней тяжести обнаруживали дефект ре
акции стенки сосуда, нарушение нейрогенного кон
троля, увеличение шунтирования по артериовенуляр
ным анастомозам, снижение тонуса при сохранении
амплитуды сокращений сердца. У пациентов при тя
желом течении заболевания выявляли достоверное (Р
< 0,05) снижение всех основных параметров ЛДФ, ха
рактеризующих состояние микроциркуляции: сред
него показателя микроциркуляции, амплитуды пуль
совых и вазомоторных колебаний, дыхательных рит
мов, тонуса мышц.
Использование комплексной терапии в сочета
нии с оперативным вмешательством способствовало
нормализации гемодинамического типа микроцир
куляции.

ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ.
ЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕНИЦИЛЛИНЫ
С. Д. Шаповал, В. Г. Ярешко, В. Б. Мартынюк, Д. А. Леднев
Запорожская медицинская академия последипломного образования

В диагностике и лечении сепсиса достигнуты оп
ределенные успехи, однако многие вопросы, в том
числе проведение антибактериальной терапии (АБТ),
требуют углубленного исследования и доработки.
В гнойно—некротических очагах у больных c сеп
сисом наиболее часто обнаруживают несколько мик
роорганизмов, различных на поверхности и в глуби
не раны. У большинства таких больных выявляют
смешанную аэробно—анаэробную инфекцию.
В таких условиях определяющая роль, наряду с ра
дикальным хирургическим вмешательством и интен
сивной дезинтоксикационной терапией, принадле
жит своевременной, адекватной АБТ.

Цель работы: анализ эффективности АБТ с приме
нением защищенного пенициллина (амоксиклав) у
больных с сепсисом.
Обследованы 47 больных с сепсисом с локализа
цией гнойника в мягких тканях, которых лечили в
гнойно—септическом центре г. Запорожья в 2007 —
2009 гг.
По данным микробиологического исследования
содержимого гнойных очагов у 42 (89,3%) пациентов
обнаружены микробные ассоциации, включавшие от
2 до 5 видов микроорганизмов, у 2 (4,3%) — только аэ
робная микрофлора, у 3 (6,4%) — аэробная микро
флора не обнаружена.
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Амоксиклав — антибиотик пенициллинового ря
да, защищенный клавулановой кислотой, применен в
комплексе терапии 39 (83%) больных, у которых от
мечена чувствительность микрофлоры к препарату.
Амоксиклав назначали в дозе 2 г в течение суток
внутрь — 5 больным, в режиме ступенчатой терапии
— 34 больным (5 сут — внутривенно по 2,4 г в течение
суток, затем внутрь — по 2 г в течение 7 сут). Таким
образом, длительность терапии составляла 12 сут. В
связи с выявлением смешанной аэробно—анаэроб
ной микрофлоры у 34 больных применили амоксик
лав в сочетании с метронидазолом. У всех больных
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отмечен положительный клинический эффект, срав
нимый с таковым при применении других, более до
рогостоящих схем АБТ.
Выводы
1. Рациональная АБТ является одним из основных
факторов в комплексе лечения больных с сепсисом,
наряду с адекватным хирургическим лечением и ин
тенсивной дезинтоксикационной терапией.
2. Амоксиклав, при условии чувствительности к
нему микрофлоры, может быть препаратом выбора в
лечении больных при неосложненном течении сеп
сиса.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНКОТОВСТОКИШКОВИХ З'ЄДНАНЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОЛОНОФІБРОСКОПІЇ
В. О. Шапринський, В. Г. Дроненко, В. М. Коваль
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Незважаючи на вагомі успіхи і здобутки сучасної
колопроктології, триває дискусія з приводу вибору
методу відновлення прохідності кишечнику після ви
конання правобічної геміколектомії, оскільки існуючі
методи з'єднання не попереджують постколектомічні
розлади, спричинені втратою ілеоцекального клапа
на.
Нами розроблений, впроваджений та всебічно
вивчений новий антирефлюксний ілеотрансверзоа
настомоз (ІТА), сформований у 21 хворого (дослідна
група) після виконання правобічної геміколектомії
(патент України 62502А від 15.12.03).
Спочатку проведене анкетування хворих, далі
аналізували результати інструментальних та лабора
торних методів дослідження. Вивчали дані аналізу ка
лу на дисбактеріоз, копрологічного дослідження та
морфологічного аналізу біоптатів слизової оболонки
ділянки анастомозу та прилеглих частин тонкої і тов
стої кишки, взятих під час колонофіброскопії (КФС).
Аналіз результатів КФС проведений у 46 хворих, у
яких накладений стандартний ІТА (контрольна гру
па), у них за результатами анкетування виявлені скар
ги на диспепсію, низька оцінка якості життя, а також
в усіх хворих дослідної групи. Ендоскопічних та
гістологічних даних за рецидив пухлини не було, що
не вплинуло на кінцеві результати дослідження.
У контрольній групі у 31 (67,3 ± 6,2)% оперованих
хворих спостерігали підвищений тонус товстого ки
шечнику та виникнення спазму при нагнітанні
повітря. У 29 (63,0 ± 7,1)% хворих слизова оболонка
товстої кишки на всьому протязі була пухкою, у 26
(56,4 ± 7,3)% — з посиленим судинним малюнком. У
15 (32,6 ± 6,4)% пацієнтів спостерігали гіперемію сли
зової оболонки ділянки ІТА та перед нею. У 24 (52,1 ±

7,4)% хворих виявлено підвищену продукцію слизу, у
13 (28,2 ± 6,5)% — локальну кровоточивість під час
контакту з тубусом ендоскопа. При подальшому ог
ляді у 27 (58,7 ± 7,3)% хворих ІТА мав зяючий вигляд,
у 39 (84,8 ± 5,3)% — деформований. У 8 (17,3 ± 5,6)%
обстежених спостерігали пролабування гіперемова
ної слизової оболонки клубової кишки крізь просвіт
співустя. У 7 (15,2 ± 5,3)% хворих виявлений стеноз
ІТА, що перешкоджало огляду прилеглої частини тон
кої кишки. У 9 (19,6 ± 5,8)% хворих ендоскопічне
дослідження завершене без огляду тонкої кишки вна
слідок виникнення больового синдрому.
Прилегла до ІТА ділянка тонкої кишки оглянута у
32 (69,5 ± 6,9)% хворих контрольної групи. Тубус ен
доскопа заводили на 17—32 см дистальніше співустя.
При цьому у 29 (90,6 ± 5,2)% спостереженнях тонус
тонкої кишки був підвищений. У 26 (81,3 ± 6,9)% хво
рих слизова оболонка була пухкою, з чітким регіо
нарним набряком; у 27 (84,4 ± 6,4)% — спостерігали
гіперемію, у 9 (28,1 ± 7,9)% — контактну кровото
чивість. Підвищене продукування слизу відзначене у
25 (78,1 ± 7,3)% обстежених.
Аналогічне дослідження проведене хворим до
слідної групи, яких оперували з формуванням анти
рефлюксного ІТА за власним методом. Частота дис
пептичних явищ була достовірно меншою.
Під час КФС у 19 (90,5 ± 6,4)% хворих новостворе
ний антирефлюксний ІТА мав щілиноподібну форму,
у вигляді двох складок слизової оболонки товстої
кишки, повернених у її просвіт. Вони були еластични
ми при дотику ендоскопа, вільно змикались при
нагнітанні повітря. У 17 (81,0 ± 8,6)% обстежених то
нус товстого кишечнику був звичайний (t=5,64 Р <
0,001), у 3 (14,3 ± 7,6)% — знижений (t= 0,40 Р > 0,05),
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в 1 (4,8 ± 4,6)% — підвищений (t=7,50 Р < 0,001), що є
опосередкованим свідченням запального процесу.
Під час огляду слизової оболонки товстого кишеч
нику у 18 (85,7 ± 7,6)% хворих дослідної групи її струк
тура була звичайною (t=7,6 Р < 0,001), судинний ма
люнок не змінений у 16 (76,2 ± 9,3)% (t=5,15 Р < 0,001),
у 4 (19,0 ± 8,6)% — він послаблений (t=0,10 Р > 0,05), в
1 (4,8 ± 4,6)% — посилений (t=5,95 Р < 0,001), гіпе
ремію спостерігали в 1 (4,8 ± 4,6)% (t= 3,33 Р < 0,001).
У 2 (9,5 ± 6,4)% обстежених ІТА був деформований, зя
ючого вигляду (t=5,08 Р < 0,001). В 1 (4,8 ± 4,6)% — з
просвіту ІТА пролабувала гіперемована слизова обо
лонка тонкої кишки.
В 11 (57,1 ± 10,8)% хворих дослідної групи вдалось
оглянути прилеглу до ІТА слизову оболонку клубової
кишки. Тубус ендоскопа заводили на відстань, ана
логічну такій у контрольній групі — 17—32 см від ана
стомозу. У 10 (47,6 ± 8,7)% хворих вона була оксами

тового вигляду, рожевого забарвлення, що відповідає
такій у здорових пацієнтів. У 2 (18,1 ± 11,6)% хворих
відзначене підвищене продукування слизу (t=11,6 Р <
0,001). Під час огляду клубової кишки гіперемію сли
зової оболонки спостерігали в 1 (9,1 ± 8,7)% хворого
(t=6,98 Р < 0,001), контактну кровоточивість — в 1 (9,1
± 8,7)% (t=1,61 Р > 0,05). В 1 (9,1 ± 8,7)% хворого під
час проведення ФКС відзначений біль в ділянці живо
та, що змусило завершити обстеження.
Отже, за результатами ендоскопічного досліджен
ня за наявності безклапанних тонкотовстокишкових
з'єднань створюються безальтернативні умови для
виникнення рефлюкс—ілеїту у (84,4 ± 6,4)% спостере
жень, при накладенні антирефлюксного ІТА — у (9,1 ±
8,7)% (t= 6,98 Р < 0,001). Застосування розробленого
методу формування міжкишкового співустя сприяло
надійному попередженню виникнення рефлюкс—
ілеїту.

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН У ХВОРИХ ЗА ГЛИБОКИХ
ФОРМ ГОСТРОГО ПАРАПРОКТИТУ
І. М. Шевчук, О. В. Новицький, О. О. Побуцький
Івано6Франківський національний медичний університет

Значна частота післяопераційних ускладнень та
рецидивів після хірургічного лікування глибоких
форм гострого парапроктиту (ГП) зумовлює не
обхідність подальшого вдосконалення як способів
оперативного втручання, так і ведення хворих після
операції. За глибокої локалізації гнійного вогнища та
поширення флегмони на суміжні анатомічні ділянки
кращих результатів лікування вдається досягти при
застосуванні місцевого лікування, спрямованого на
очищення операційної рани, зменшення її розмірів,
усунення запальних змін навколишніх тканин. Сучас
на концепція місцевого лікування гнійних ран перед
бачає застосування комбінованих лікарських засобів,
які справляють різноспрямований вплив у різних фа
зах ранового процесу.
Проаналізовані результати хірургічного лікування
36 хворих з приводу глибоких форм ГП. Чоловіків бу
ло 26 (72,2%), жінок — 10 (27,8%), вік хворих від 18 до
72 років. Ішіоректальний ГП виявлений у 15 (41,7%)
хворих, пельвіоректальний — у 9 (25%), ретрорек
тальний — у 6 (16,7%), підковоподібний — у 4 (11,1%).
Основним методом лікування хворих з глибокими
формами ГП вважаємо хірургічний, який включає
широке розкриття гнійника, некректомію, висічення
ураженої крипти, адекватне дренування. Первинний
гнійний хід усували залежно від відношення його до
сфінктера відхідника. За наявності флегмони тазових
клітковинних просторів усунення первинного

гнійного ходу відкладали до зникнення ознак запа
лення в ділянці каналу відхідника і промежини.
Місцеве медикаментозне лікування операційних
гнійних ран проводили диференційовано, беручи до
уваги фазу ранового процесу, застосовували мазі на
гідрофільній основі. Для місцевого лікування ран
ділянки промежини в І фазу ранового процесу у хво
рих з першої доби після операції застосовували 10%
бензойну мазь на гідрофільній основі, яка забезпечу
вала хімічну некректомію протягом 3 — 4 діб. Якщо
порожнина гнійника була великих розмірів, в її
просвіт додатково встановлювали поліхлорвініловий
катетер для введення мазі. Одночасно для місцевого
лікування рани каналу відхідника застосовували мазь
Офлокаїн — Дарниця протягом 5 — 7 діб після опе
рації, яку вводили за допомогою марлевої смужки.
Перев'язки проводили двічі на добу, використовували
тампони, просочені маззю. Оцінюючи місцеві ознаки
перебігу гнійно—деструктивного процесу, брали до
уваги розміри запального інфільтрату, швидкість
зменшення набряку та гіперемії ділянки промежини,
характер виділень з рани, строки появи грануляцій,
результати цитологічного та мікробіологічного
дослідження. Суб'єктивне зменшення інтенсивності
болю після операції відзначали у середньому через
(3,9 ± 0,41) доби, гіперемія шкіри ділянки промежини
зникала через (5,8 ± 0,81) доби, набряк м'яких тканин
— через (8,3 ± 0,75) доби. При застосуванні бензойної
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мазі на гідрофільній основі перехід ранового проце
су в ІІ фазу відбувався у середньому через (8,4 ± 0,3)
доби (Р < 0,05). За даними мікробіологічного дослід
ження гною в день операції в усіх хворих виявлені пе
реважно кишкова паличка та золотистий стафілокок.
За даними моніторингу мікробного забруднення ран
повне очищення ран відзначали на 4—5—ту добу
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після операції на тлі усунення запалення під впливом
мазей. Ранніх післяопераційних ускладнень не було.
Застосування диференційованого підходу до
місцевого лікування операційних ран у хворих за
глибоких форм ГП дозволило покращити результати і
зменшити тривалість їх лікування у стаціонарі.

ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
В. Д. Шейко, В. І. Ляховський, О. М. Безкоровайний, П. П. Сакевич, Д. Г. Дем'янюк, А. В. Ляховська
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського

Венозні виразки нижніх кінцівок виникають
внаслідок порушення трофіки на тлі патологічного
рефлюксу та гіпоксії тканин. Приєднання у подаль
шому інфекції зумовлює швидке прогресування запа
лення, виникнення некрозу шкіри. Лікування трофіч
них виразок нижніх кінцівок венозного ґенезу є акту
альною проблемою.
Мета дослідження: вивчити ефективність застосу
вання цинк—желатинових пов'язок у лікуванні хво
рих з трофічними виразками нижніх кінцівок веноз
ного ґенезу.
Проаналізовані результати лікування 138 хворих у
2005 — 2008 рр. з приводу хронічної венозної недо
статності нижніх кінцівок, ускладненої трофічними
виразками. Чоловіків було 59 (42,8%), жінок — 79
(57,2%). Вік пацієнтів у середньому (54,7 ± 3,9) року. За
даними ультразвукового дослідження встановлено,
що причиною утворення трофічних виразок була
хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок у
стадії С6 (за класифікацією СЕАР). Діагноз варикозно
го ураження поверхневих вен встановлений у 74
(53,6%), посттромбофлебітичного синдрому — у 64
(46,4%) пацієнтів. Тривалість існування трофічних
виразок, які утворилися при варикозному ураженні
поверхневих вен нижніх кінцівок, становила у серед
ньому (78,5 ± 22,8) доби, при посттромбофлебітично
му синдромі — (112,3 ± 26,2) доби. Трофічні виразки
локалізувалися на правій гомілці у 68 (49,3%) хворих,
на лівій — у 63 (45,7%), на обох — у 7 (5,1%).
У хворих при варикозному ураженні поверхневих
вен площа трофічних виразок становила у середньо
му (432,7 ± 41,9) мм2, при посттромбофлебітичному
синдромі — (543,6 ± 54,3) мм2. При очищенні виразок

хворим накладали цинк—желатинові пов'язки у ви
гляді чобітка на гомілку, після чого їх виписували з
стаціонара.
У 9 (6,5%) пацієнтів з значними трофічними ви
разками посттромбофлебітичного ґенезу (площею
понад 650 мм2) після їх очищення і появи грануляцій,
які вкривали майже всю поверхню, пересаджували ау
тошкіру марковим способом. Після її приживлення
накладали кілька разів цинк—желатинові пов'язки до
загоєння трофічних виразок. Строки загоєння
трофічних виразок, які виникли при варикозному
ураженні поверхневих вен, становили у середньому
(74,2 ± 17,8) доби, при посттромбофлебітичному син
дромі — (83,8 ± 20,6) доби.
Після загоєння трофічних виразок варикозного
ґенезу у строки від 1 тиж до 3 міс у 48 (64,9%)
пацієнтів (30 жінок та 18 чоловіків) виконано типову
венектомію на нижніх кінцівках. У 46 (95,8%) хворих
загоєння операційних ран відбулося первинним на
тягом, у 2 — виникла лімфорея у строки до 14 діб. Ог
лянуті через 9 — 12 міс після загоєння трофічних ви
разок 106 (76,8%) хворих. Рецидив захворювання ви
ник у 12 (11,3%) з них, у 7 (9,5%) — з варикозним ура
женням поверхневих вен, які не були оперовані, та у
5 (7,8%) — з посттромбофлебітичним синдромом. Всі
пацієнти живі.
Отже, застосування цинк—желатинових пов'язок
та аутодермопластики забезпечує загоєння трофіч
них виразок варикозного та посттромбофлебітично
го ґенезу та дозволяє підготувати хворих до прове
дення планового оперативного лікування з видален
ня варикозно—змінених поверхневих вен нижніх
кінцівок.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Н. А. Шор, В. П. Реука, М. В. Бурилов
Луганский государственный медицинский университет

Проанализирован опыт лечения 236 пациентов с
трофическими язвами нижних конечностей веноз
ной этиологии. Возраст больных от 26 до 82 лет, 137
(58%) женщин и 99 (42%) мужчин. Варикозная бо
лезнь (ВБ) диагностирована у 57 (24,2%) пациентов,
посттромбофлебитический синдром (ПТФС) — у 179
(75,8%). Язва малых размеров образовалась у 152
(64,4%) больных, средней величины — у 53 (22,5%),
большая — у 31 (13,1%). Диагностику нарушений ве
нозной гемодинамики проводили с помощью дуп
лексного сканирования вен. Характер воспаления в
язве оценивали методом "раневых отпечатков".
При лечении трофических язв, обусловленных
ВБ, использовали активную хирургическую тактику.
Так, у 44 (77,2%) пациентов с трофическими язвами
малых и средних размеров после кратковременного
местного лечения язвы производили классическую
флебэктомию, у 12 (21%) пациентов с язвами средних
размеров были наложены цинк—желатиновые повяз
ки, 1 (1,8%) больному с язвой больших размеров про
ведена консервативная противовоспалительная тера
пия. Заживление трофической язвы достигнуто у 51
(89,5%) пациента. Выписаны для амбулаторного лече
ния с эпителизирующимися трофическими язвами 6
(10,5%) пациентов.

При ПТФС использовали комбинированные мето
ды лечения. Флебэктомия с перевязкой соединитель
ных вен произведена 42 (23,5%) пациентам, флебэк
томия с резекцией задней берцовой вены (ЗБВ) — 10
(5,6%), иссечение трофической язвы с ее алло—
и/или аутодермопластикой — 11 (6,2%), цинк—жела
тиновая повязка наложена 63 (35,2%). Всем пациен
там по поводу ПТФС проводили консервативную те
рапию с использованием местных антисептических
и противовоспалительных препаратов, лечебного
компрессионного трикотажа, препаратов, улучшаю
щих репарацию тканей и микроциркуляцию, флебо
тоников. Использовали лазеротерапию и магнитоте
рапию.
Заживление трофических язв достигнуто у 144
(80,4%) больных с ПТФС, значительная положитель
ная динамика (очищение трофических язв, их эпите
лизация) — у 35 (19,6%).
Считаем, что использование активной хирургиче
ской тактики позволяет уменьшить длительность ле
чения больных в стационаре и улучшить результаты
их лечения при декомпенсированной хронической
венозной недостаточности. При ПТФС оптимальным
является комбинированное лечение с использовани
ем хирургических, консервативных и физиотерапев
тических методов.

ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНО—СЕПТИЧНИХ
УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЮ
ГРИЖЕЮ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
В. А. Шуляренко, Т. Ю. Пилипенко, А. А. Чантуридзе
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

В теперішній час для лікування складних післяопе
раційних гриж широко використовують алопластич
ні матеріали, що дозволило значно зменшити частоту
рецидивів, а також покращити трудову й соціальну
реабілітацію хворих. Проте, після операції у 5 — 14%
хворих виникають запальні й тромбоемболічні ус
кладнення, що свідчить про необхідність подальшого
вдосконалення ведення післяопераційного періоду.
Мета дослідження: вивчити специфічні для ало
герніопластики післяопераційні ускладнення, розро
бити алгоритми їх профілактики й лікування.

Проаналізовані результати хірургічного лікування
47 хворих з складними дефектами черевної стінки,
оперованих в клініці за період 2006 — 2009 рр. Вік
пацієнтів у середньому 54,8 року, жінок було 36
(76,5%), чоловіків — 11 (23,5%).
Після операції тяжкість патологічних процесів
значною мірою залежить від резистентності ор
ганізму, активності репаративно—проліферативних
процесів, спрямованості імунопатологічних реакцій.
Під час обстеження у 40 хворих з великою та гігантсь
кою післяопераційною грижею черевної стінки до
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операції відзначали збільшення кількості СД 8 супре
сорів до (1,05 ± 0,05) × 109 в 1 л, у контрольній групі —
(0,30 ± 0,2) × 109 в 1 л, вмісту циркулюючих імунних
комплексів (ЦІК) до (215,3 ± 18,2) ум. од., у нормі —
(87,5 ± 4,0) ум. од., що свідчило про високу пато
генність запальних комплексів, зміни співвідношен
ня субкласів імуноглобулінів: зниження рівня IgG до
(4,5 ± 0,3) г/л, підвищення — IgM до (5,4 ± 0,5) г/л, в
нормі — відповідно (16,5 ± 0,5) і (1,45 ± 0,05) г/л. Вста
новлене збільшення фагоцитарного числа до (6,4 ±
0,5) ум. од., індексу завершеності фагоцитозу — до
1,95 ± 0,1, в контрольній групі — відповідно (2,1 ± 0,5)
ум. од. і 1,15 ± 0,11, що свідчило про адгезію і ендоци
тоз фагоцитів.
Стійка зміна імунних показників дозволяла про
гнозувати тяжкість перебігу післяопераційного пері
оду і свідчила про необхідність використання засобів
спрямованої імунологічної корекції. Так, з метою
зменшення вмісту ЦІК використовували плазмаферез
— у 3 хворих, ентеросорбцію, механічне очищення
кишечнику — у 38, стимуляцію фагоцитозу, корекцію
анергії шляхом введення імуноглобулінів — у 22,
амінокислот — у 18. Відзначено нормалізацію показ
ників імунологічної реактивності, зменшення тяж
кості запальних процесів після операції (алогерніоп
ластики).
Крім того, в комплекс заходів з профілактики ра
нових ускладнень у хворих при імплантації протеза
включені наступні заходи.
1. Попередня санація запальних інфільтратів, ліга
турних нориць.
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2. Передопераційне механічне очищення кишеч
нику, деконтамінація, ентеросорбція.
3. Антибіотикопрофілактика.
4. Широке висічення запально—зміненого грижо
вого мішка та грижових воріт.
5. Заходи з попередження інфікування рани під
час виконання операції.
6. Використання "ареактивних" пластичних та
шовних матеріалів (пропіленова сітка, пролен, Віпро,
скрепок з металу нітінолу з "пам'яттю форми").
7. Активне дренування рани після операції.
8. Призначення фізіопроцедур, імуностимуля
торів.
9. Контроль загоєння рани, включаючи ультразву
кове дослідження (УЗД).
У хворих за наявності вогнищ хронічного запа
лення в м'яких тканинах грижових воріт при застосу
ванні аллопластики обов'язкове дренування ділянки
герніопластики з використанням трубчастих дре
нажів з вакуумуванням, промивання рани розчинами
антисептиків до припинення виділення вмісту з рани.
Для дренування підшкірного прошарку використову
вали резинові випускники, які обов'язково видаляли
на 2 — 3—тю добу після операції.
Контроль стану рани здійснювали за допомогою
УЗД черевної стінки. При виявленні порожнини з
рідинним рановим вмістом у 21 хворого проводили
прицільну пункцію сером з видаленням рідини. Та
ким чином, при виконанні протезуючої герніоплас
тики проведення патогенетично обгрунтованої про
філактики дозволило зменшити частоту гнійно—не
кротичних ранових ускладнень з 20,1 до 5,8%.

ГОМЕОСТАЗ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЕ
Л. Г. Яновская, М. П. Брусницына, Ю. И. Исаев, Л. В. Леонтьева
Інститут общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

Теоретическая и клиническая важность проблемы
отморожения не вызывает сомнения, однако меха
низм повреждения тканей при действии холода недо
статочно изучен.
Несмотря на комфортные климатические условия
зимы 2007 и 2008 гг. в Харькове, в клинику госпита
лизированы 8 больных с холодовой травмой, 7 муж
чин в возрасте от 20 до 50 лет и 1 женщина 33 лет.
У 3 больных отмечено замерзание ІІ — ІІІ степени
в сочетании с отморожением ІІІ — IV степени кистей
и стоп, у 2 — отморожение верхних и нижних конеч
ностей в раннем реактивном периоде; у 3 — отморо
жение ІІІ — IV степени обеих стоп и кистей. Все паци
енты были в состоянии алкогольного опьянения. У
всех больных выявлена выраженная анемия: уровень

гемоглобина (126,25 ± 7,84) г/л (Р < 0,001), нарушение
реологических показателей крови — гематокрита —
(38,0 ± 4,38, Р < 0,001) и вязкости крови — (3,9 ± 0,42,
Р < 0,001); выраженная гипопротеинемия — (58,34 ±
3,55) г/л (Р < 0,001), дефицит общего белка ( 0,95 ±
0,095) г/кг (Р < 0,05).
У всех пациентов уже в первые сутки после госпи
тализации реакция на С—реактивный протеин (СРП)
была резко положительной (+4), что свидетельство
вало о воспалительно—деструктивных изменениях в
сыворотке крови и серозной жидкости.
У всех больных выявлена гиперкальциемия, высо
кий уровень не только общего, но и ионизированно
го кальция, что может быть обусловлено не только де
фицитом общего белка и альбумина а, вероятно, пер
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вичной гиперфункцией паращитовидных желез, о
чем свидетельствовал показатель Са /Р5+неорг.
Эти показатели могут свидетельствовать также о
повышении функции щитовидной железы, что свиде
тельствует о стимуляции паращитовидных желез.
У всех больных отмечен выраженный ацидоз —
соотношение Са2+/Саобщ. 0,47 ± 0,01 (Р < 0,001).
Гипофосфатемия свидетельствовала о наличии у
больных спазмофилии, соотношение Са/Р5+неорг. (1,56
1,33) — о наличии скрытой судорожной готовности.

У всех пациентов с холодовой травмой выявлен
остеопороз, о чем свидетельствовал показатель
СА/Мg 1,83, что могло отягощать клиническое тече
ние заболевания.
Таким образом, общее охлаждение с одновремен
ным отморожением местных органов и тканей суще
ственно влияют на гомеостаз микроэлементов.
Гипофосфатемия свидетельствовала о наличии
спазмофилии у больных со скрытой судорожной го
товностью.

АНАЛІЗ ВМІСТУ ГЛІКОЗИЛЬОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ У ХВОРИХ
ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Р. В. Яремкевич, А. С. Барвінська, Д. Л. Романчак
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів

Мета дослідження — з'ясувати залежність вмісту
глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) від основних
характеристик у пацієнтів з синдромом діабетичної
стопи (СДС).
Обстежені 30 пацієнтів з СДС, яких у 1999 — 2009
рр. лікували в септикологічному центрі м. Львова. Вік
хворих від 40 до 75 років, у середньому — (60,13 ±
11,15) року, жінок було 16 (53,3%) віком у середньому
(61,63 ± 11,2) року, чоловіків — 14 (46,7%) віком у се
редньому (58,43±11,18) року. В усіх пацієнтів діагнос
тований цукровий діабет (ЦД): у 23 (76,7%) — ІІ типу,
у 5 (16,7%) — І типу. У більшості хворих ЦД був ве
рифікований до госпіталізації в хірургічне відділен
ня, лише у 2 (6,6%) — вперше виявлений. У 13 (43,3%)
пацієнтів відзначений СДС ІІІ В ступеня (за Meggitt —
Wagner), у 6 (20%) — 0 — І ступеня, у 6 (20%) — ІІ В сту
пеня, у 5 (16,7%) — ІV В ступеня. Скринінгове обсте
ження хворих передбачало дотримання галузевих
стандартів і визначення вмісту HbA1с за фотометрич
ним методом (після госпіталізації та в динаміці). Ме
тоди лікування, зокрема, інсулінотерапія, відповідали
загальновизнаним підходам.
Під час аналізу рівня HbA1с в групах пацієнтів з
СДС, сформованих на підставі класифікації Meggitt —
Wagner, констатовано наступне: у хворих першої гру
пи (СДС 0 — І ступеня) вміст HbA1с становив від 6,1 до
11,9%, у середньому — (9,93 ± 2,14)%; другої групи
(СДС ІІ В ступеня) від 6,7 до 12,0%, у середньому —
(10,8 ± 2,05)%; третьої групи (СДС ІІІ В ступеня) від 8,7
до 13,67% у середньому — (10,91 ± 1,79)%; четвертої
групи (СДС ІV В ступеня) від 8,7 до 11,7%, у середньо

му — (10,53 ± 1,26)%. При порівнянні групових показ
ників вірогідна різниця не виявлена (Р > 0,05).
Порівняння вмісту HbA1с у групах хворих, сформова
них за гендерними характеристиками (чоловіки/
жінки), свідчило про відсутність різниці, пов'язаної з
статтю пацієнтів (Р > 0,05). Так, у жінок (16) вміст
HbA1с становив від 6,7 до 13,67%, у середньому (10,43
± 1,66)%, у чоловіків — від 6,1 до 14,2%, у середньому
(10,86 ± 1,97)%. При аналізі рівня HbA1с у групах
пацієнтів з СДС залежно від типу ЦД (ЦД ІІ/ЦД І)
відзначено ідентичність цього параметра —
відповідно: від 6,1 до 14,2%, у середньому — (10,60 ±
1,86)% і від 8,7 до 12,22%, у середньому — (10,26 ±
1,28)% (Р > 0,05). Подібна закономірність встановлена
і при порівнянні вмісту HbA1с у підгрупах хворих,
сформованих залежно від строків верифікації ЦД
(вперше виявлений ЦД/ не вперше виявлений ЦД).
Так, при вперше виявленому ЦД вміст HbA1с становив
від 10,03 до 13,67%, у середньому — (11,85±2,57)% при
ЦД, виявленому до госпіталізації — від 6,1 до 14,2%, у
середньому (10,54±1,76)% (Р > 0,05). Єдина достовірна
відмінність стосувалася позитивної тенденції до зни
ження рівня HbA1с під впливом ефективного ком
плексного лікування СДС у порівнянні з його вихід
ними параметрами (Р < 0,05).
Отже, вміст HbA1с не залежить від більшості ха
рактеристик пацієнтів з СДС (гендерних, хірургічно—
нозологічних, ендокринологічних). Визначення рів
ня HbA1с у хворих з СДС доцільно для об'єктивного
контролю ефективності комплексного лікування.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ В ЛЕЧЕНИИ
ГНОЙНО—СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
В. Г. Ярешко, С. Д. Шаповал, С. А. Поталов
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Антибактериальная терапия сепсиса и его ослож
нений у хирургических больных включала два этапа:
— эмпирическая терапия — при выборе антибио
тиков учитывали тяжесть состояния больного и вид
возбудителя, наиболее часто определяемого у паци
ентов при септических осложнениях;
— рациональная антибактериальная терапия —
после получения результатов микробиологического
исследования.
Нами проанализирована микрофлора, выделен
ная из очагов воспаления у 107 больных с сепсисом и
его осложнениями, которых лечили в палатах интен
сивной терапии (ИТ). При возникновении послеопе
рационного сепсиса наиболее часто у больных обна
руживали Enterococcus faecalis и Staphylococcus
aureus.
В целях оптимизации эмпирической терапии оце
нивали суммарную чувствительность наиболее зна
чимых возбудителей, выделенных из дренажей и ра
невой поверхности. Наиболее часто выявляемые воз
будители были чувствительны к препаратам группы
карбапенемов и фторхинолонов (в 94% наблюде
ний), цефалоспоринов IV поколения (в 20 — 80%),
амикацина (в 70%), цефалоспоринов III поколения
(более 50%). С учетом тяжести состояния больных,
данных анализа микробного спектра и чувствитель
ности к антибиотикам применяли следующие сочета
ния антибактериальных препаратов: карбапенемы

или цефалоспорины IV поколения, имидазолы или
гликопептиды. Продолжительность применения ан
тибиотиков в таком сочетании составляла в среднем
(9 ± 2) сут. Эфферентные методы детоксикации, дис
кретный плазмаферез и энтеросорбцию применяли
со 2—х суток после операции. При возникновении
полиорганной недостаточности проводили ком
плексную антибактериальную терапию в сочетании с
эфферентными методами детоксикации и иммуно
коррекцией. В целях иммунокоррекции наиболее ча
сто использовали ронколейкин, иммунфан, полио
ксидоний, ультрафиолетовое облучение крови.
Наиболее эффективным в лечении сепсиса и его
осложнений явилось комплексное применение анти
бактериальной терапии со средствами иммунокор
рекции и эфферентной детоксикацией.
Таким образом, грамположительная микрофлора
явилась основным возбудителем сепсиса у больных в
отделении ИТ клиники. Сочетание карбапенемов ли
бо цефалоспоринов IV поколения и имидазолов или
гликопептидов может быть успешно применено в
комплексе лечения гнойно—септических осложне
ний. Наиболее эффективно при лечении гнойно—
септических осложнений применение комплексной
антибактериальной терапии со средствами иммуно
коррекции и эфферентными методами детоксика
ции.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСЕПТИКА ДЕКАСАНА В НЕОТЛОЖНОЙ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
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APPLICATION OF ANTISEPTIC DEKASAN IN URGENT ABDOMINAL SURGERY
P. D. Fomin, A. I. Lissov, S. N. Kozlov, S. N. Mikhalchishin

РЕФЕРАТ
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SUMMARY
Experience in local application of antiseptic Dekasan in the complex
treatment of abdominal infections of various origins are presented. The
clinical and economic efficacy of the drug application is notice.
Key words: abdominal infection; peritonitis; local treatment; Dekasan.

С

овременная эпидемическая ситуация при ле
чении гнойно—воспалительных процессов органов
брюшной полости характеризуется увеличением
удельного веса возбудителей, обладающих антибак
териальной резистентностью. От грамотного выбора
тактики применения антимикробных средств зави
сит самое основное — удастся ли остановить инфек
ционный процесс в начальной фазе или допустить
его прогрессирование. С этой точки зрения увлече
ние стартовым назначением новейших высокоэф
фективных антибиотиков широкого спектра дейст
вия (имипенемы, цефалоспорины IV поколения,
фторхинолоны IV—V поколения) чревато появлени
ем популяции резистентных возбудителей из очага
инфекции или эндогенной микрофлоры пациента
[1]. На этом фоне происходит заселение его loci
morbi (в этой ситуации — серозного покрова брюш
ной полости) госпитальными штаммами микроорга
низмов, устойчивыми к действию большинства ис
пользуемых антибиотиков [2 — 4]. Кроме того, мас
сивная антибактериальная терапия является дорого
стоящей и во многих случаях избыточной [6]. В усло
виях переоценки роли антибиотиков возродился ин
терес к антисептикопрофилактике инфекций и анти
септикотерапии. Кроме того, инфекции брюшной
полости имеют полимикробную этиологию, включа
ют ассоциации грамположительных и грамотрица
тельных аэробных и анаэробных микроорганизмов
[5, 6]. Частоту выявления анаэробных возбудителей
исследователи оценивают неоднозначно, но главное,
что эти микроорганизмы единодушно признают ве
дущими возбудителями инфекций брюшной полости
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и, следовательно, наличие антианаэробного компо
нента в составе антисептика является одним из опре
деляющих критериев при его выборе.
К сожалению, существующие в Украине антисеп
тические средства устарели, недостаточно эффектив
ны, оказывают в основном механический эффект —
хлоргексидин, фурациллин [7]. В связи с этим чрезвы
чайно актуален разработанный и промышленно вы
пускаемый отечественный антисептический препа
рат местного действия Декасан. Он оказывает выра
женное бактерицидное действие на стафилококки,
стрептококки, дифтерийную и синегнойную палоч
ки, капсульные бактерии; фунгицидное действие —
на дрожжевые грибы, возбудители эпидермофитии,
трихофитии, микроспории, эритразмы, некоторые
виды плесневых грибов (аспергиллы, пенициллины);
антипротозойное действие — на трихомонады, лямб
лии; вирусоцидное действие.
Препарат высоко активен в отношении микроор
ганизмов, устойчивых к пенициллину, хлорамфени
колу, тетрациклинам, стрептомицину, мономицину,
канамицину, неомицину, новобиоцину, эритромици
ну, олеандомицину, цефалоспоринам, фторхиноло
нам и др.
Бактериостатическая (фунгистатическая) концен
трация препарата близка к бактерицидной (фунги
цидной). Декасан разрушает экзотоксины бактерий, а
в концентрации 10 мкг/мл значительно снижает адге
зию коринебактерий, сальмонелл, стафилококков,
эшерихий. Препарат выпускается в удобных для при
менения флаконах по 100, 200, 400 мл и содержит
0,02% раствор декаметоксина [1,10—декаметилен—
(N,N—диметилментоксикарбонилметил) аммония
хлорид] — бис—четвертичное аммониевое производ
ное соединение, высокоактивный и быстродействую
щий препарат, который состоит из синтетической де
каметиленовой части молекулы и ментолового эфира
масла мяты перечной в изотоническом растворе на
трия хлорида.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В Киевской городской клинической больнице №
12, которая является базой кафедры факультетской
хирургии № 2, при хирургическом лечении перито
нита различной этиологии применена схема анти
бактериальной терапии, включающая цефалоспорин
ІІІ поколения (чаще цефтриаксон) и метронидазол.
Наряду с этим брюшную полость промывали раство
ром хлоргексидина. После операции брюшную по
лость промывали тем же раствором хлоргексидина
через дренажи в течение 2 — 9 сут, в зависимости от
тяжести течения заболевания. У некоторых больных
при прогнозировании продолжительности антибак
териальной терапии более 7 сут параллельно назна
чали флуконазол в дозе 150 — 300 мг. Следует отме
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тить, что раствор хлоргексидина, если его не разво
дить 0,5% раствором новокаина, при промывании
дренажей обусловливает выраженную болевую реак
цию. С 2005 г. в клинике стали применять отечествен
ный местный антисептик Декасан во флаконах по
200 мл. Преимущества препарата очевидны: актив
ность в отношении большинства микроорганизмов,
выявляемых при перитоните, особенно грамотрица
тельной и анаэробной микрофлоры. Местное анти
септическое действие Декасана изучено у 32 больных
(у 14 — при деструктивном аппендиците, у 9 — дест
руктивном холецистите, у 9 — перфоративной язве
двенадцатиперстной кишки). Интраоперационно
промывали брюшную полость и в последующем осу
ществляли лаваш через дренажи. Осложнений после
операции не было. У 23 пациентов удалось ограни
читься курсом антибактериальной монотерапии с
применением цефалоспоринов ІІІ поколения в тече
ние 5 сут, а необходимости в назначении препаратов,
восстанавливающих микрофлору кишечника, не бы
ло.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Отмечена высокая эффективность препарата Де
касан по 200 мг во флаконах для местного примене
ния по сравнению с таковой существующих антисеп
тиков при комплексном лечении абдоминальной ин
фекции. У больных, которым промывали Декасаном
во время и после операции брюшную полость, после
операционных осложнений не было, им не требова
лось назначение флуконазола, благодаря уменьше
нию дозы и количества антибиотиков. Кроме того,
при промывании Декасаном через дренажи после
операции отсутствовали болевые ощущения. Нали
чие противовоспалительного эффекта способствова
ло уменьшению количества отделяемого из брюшной
полости после операции, в связи с чем уменьшилась
длительность дренирования брюшной полости. По
скольку Декасан обладает более широким спектром
действия на микрофлору, отделяемое на 2—3—и сут
ки у большинства больных становилось серозным,
прозрачным. У 28 из 32 больных не было необходи
мости назначать по два антибактериальных препара
та, что обусловливало положительный клинический
и экономический эффект лечения.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Декасан как антисептик для местного примене
ния оказывает выраженный клинический эффект у
больных с абдоминальной инфекцией.
2. Препарат Декасан хорошо переносится больны
ми, не вызывает негативных реакций.
3. Декасан при комплексном лечении абдоминаль
ной инфекции различного генеза дает возможность
уменьшить количество и дозы антибактериальных
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препаратов, что положительно влияет на клиничес
кий и экономический эффект лечения.
4. Декасан рекомендуется к медицинскому приме
нению у больных с абдоминальной инфекцией при
перитоните различного генеза.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНО—КВАНТОВОЇ ТЕРАПІЇ
В ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
П. В. Газдюк
Інститут гастроентерології АМН України, м. Дніпропетровськ

ESTIMATION OF EFFICACY OF THE OZONE—QUANT THERAPY APPLICATION
IN PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF THE PANCREATIC GLAND
PSEUDOCYSTS PURULENT—NECROTIC COMPLICATIONS
P. V. Gazdyuk

РЕФЕРАТ
Ïðîàíàë³çîâàí³ òàêòèêà é ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî õ³ðóðã³÷íîãî
ë³êóâàííÿ 132 õâîðèõ ç ïñåâäîê³ñòàìè ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè (ÏÏÇ).
Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ãí³éíî-íåêðîòè÷íèõ óñêëàäíåíü (ÃÍÓ) ÏÏÇ çàñòîñîâàíèé îðèã³íàëüíèé ìåòîä îçîíî-êâàíòîâî¿
òåðàï³¿ (ÎÊÒ) ç âèêîðèñòàííÿì á³îô³çè÷íèõ ÷èííèê³â: îçîíîâàíîãî
³çîòîí³÷íîãî ðîç÷èíó íàòð³þ õëîðèäó é íèçüêî³íòåíñèâíîãî ëàçåðíîãî âèïðîì³íþâàííÿ (Í²ËÂ). Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî
åôåêòèâí³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ìåòîäó ÎÊÒ â ïîïåðåäæåí³ âèíèêíåííÿ òà ë³êóâàíí³ ÃÍÓ ÏÏÇ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñåâäîê³ñòà ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè; ãí³éíî-íåêðîòè÷í³ óñêëàäíåííÿ; îçîíî-êâàíòîâà òåðàï³ÿ.

SUMMARY
There were analyzed the tactics and the results of 132 patients complex surgical treatment , suffering pancreatic gland pseudocysts
(PGP). The original method of the ozone-quant therapy (OQTH), using
biophysical factors, such as the ozonized solution of sodium chloride
and low-intensity laser irradiation, was applied for prophylaxis and
treatment of PGP purulent-necrotic complications (PNC). The data
obtained, witness about efficacy of the proposed OQTH method in prophylaxis and treatment of PGP PNC.
Key words: pancreatic gland pseudocyst; purulent-necrotic complication; ozone-quant therapy.

Л

ікування ГНУ ППЗ є актуальною проблемою
сучасної адбомінальної хірургії [1, 2]. Складність про
блеми зумовлена, по—перше, високою вірулентністю
штамів патогенних та умовно патогенних мікроор
ганізмів, які спричиняють ГНУ ППЗ. Деякі мікроор
ганізми в останні роки характеризуються значною
антибіотикорезистентністю [3, 4]. Це потребує впро
вадження усе нових комбінованих схем антибак
теріальної терапії в поєднанні з місцевим застосуван
ням нових антисептичних засобів.
По—друге, застосування мініінвазивних пункцій
но—дренувальних оперативних прийомів позитивно
впливає на лікування, проте, одночасно підвищується
ризик виникнення ГНУ [2]. При цьому, вдосконалення
пункційно—дренувальних методів спрямоване на
вибір засобів для санації за хімічними, біофізичними
властивостями в порожнині ППЗ. Місцеве застосуван
ня антисептичних засобів, що характеризуються ви
сокою ефективністю, обмежується їх токсичністю та
агресивними властивостями середовища [4]. Ці засо
би при місцевому застосуванні повинні сприяти
ефективній санації порожнини ППЗ, стимулювати ре
генеративні процеси в стінці кісти та забезпечувати
облітерацію ацинарних проток підшлункової залози
(ПЗ) [5].
До нових санаційних методів, що потребують клі
нічної апробації, належить ОКТ, ефективність і без
печність якої доведена в експериментальних дослід
женнях [6].
Метою дослідження була оцінка ефективності за
стосування ОКТ в профілактиці та комплексному хі
рургічному лікуванні ГНУ ППЗ.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проведене хірургічне лікування 132 хворих на
хронічний панкреатит, ускладнений ППЗ, у період
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2000 — 2009 рр. Чоловіків було 96 (72,7%), жінок — 36
(27,3%). Вік пацієнтів від 21 до 68 років, у середньому
(45,8 ± 2,7) року.
Всі хворі розподілені проспективно прямим спо
собом на дві групи. У І групу включені 62 (46,9%)
пацієнти з неускладненою кістою ПЗ, за відсутності
ознак запалення в ній. У ІІ групу увійшли 70 (53,1%)
хворих, у яких діагностоване ускладнення у вигляді
нагноєння кісти.
За основними показниками (стать, вік, тривалість
захворювання) групи були репрезентативні. Для виз
начення профілактично—лікувального ефекту ОКТ
кожна група розподілена на дві підгрупи: А — 60
(45,5%) хворих, у яких застосовували ОКТ, Б —72
(54,5%) без неї. В ІА підгрупі ОКТ застосована у 29
(22,0%) хворих, в ІІА підгрупі — у 31 (23,5%).
Ефективність запропонованого способу оцінюва
ли за клініко—лабораторними показниками ГНУ, ди
намікою змін за даними ультразвукового дослідження
(УЗД), мікробіологічного дослідження вмісту псев
докісти, імунних маркерів запалення — фактору не
крозу пухлин—α (ФНП—α), інтерлейкінів (ІЛ), зокре
ма, ІЛ—6, ІЛ—4, рівня прокальцитоніну (ПК). Інтегра
тивно якість лікування оцінювали при зіставленні ча
стоти виникнення ГНУ ППЗ, тривалості лікування у
стаціонарі хворих обстежених груп після операції.
Як маркер прогнозування ГНУ в ППЗ визначали
рівень ПК напівкількісним методом за допомогою
тест—системи Brahms PCT—Q (Німеччина).
Вміст IЛ—4, IЛ—6 і ФНП—α визначали з викорис
танням наборів "Вектор БЕСТ" (Новосибірськ), мето
дом імуноферментного аналізу.
За даними бактеріологічного дослідження ступінь
інфікованості ППЗ визначали за кількістю мікроор
ганізмів в 1 мл вмісту, який отримували під час пунк
ції з зовнішнім дренуванням та після операції з дре
нажа.
ОКТ проводили в підгрупах А обох груп після
зовнішнього дренування з використанням спеціаль
ного дренажа, який дозволяв одночасно здійснювати
санацію порожнини озонованим ізотонічним розчи
ном натрію хлориду з концентрацією озону 6 — 15
мг/л та розфокусованим НІЛВ з довжиною хвилі 0,63
мкм, за середньої потужності 1,5 мВт. Експозиція ОКТ
15 хв. Як джерело НІЛВ використаний апарат "Мат
рикс—ВЛОК". Спосіб застосований у 60 (45,5%)
пацієнтів.
Отримані дані обробляли з застосуванням стан
дартного пакета Statistica for Windows 5.0. Середні па
раметричні критерії порівнювали за допомогою t—
критерію Ст'юдента.
Взаємозв'язок між показниками встановлювали
під час кореляційного аналізу з визначенням до
стовірних (Р < 0,05), коефіцієнтів кореляції Пірсона
та рангових коефіцієнтів Спірмена.
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За даними клінічного, інструментального, імуно
логічного та мікробіологічного досліджень оцінюва
ли ефективність ОКТ в комплексі хірургічного ліку
вання пацієнтів ІІА (31) і ІІБ (39) підгруп. Параметри
перебігу патологічного процесу досліджували на 7 —
10—ту добу після зовнішнього дренування для оцінки
ефективності ОКТ в лікуванні хворих з ППЗ. В усіх
хворих ІІ групи здійснювали зовнішнє дренування
кісти. Застосування ОКТ сприяло значному покра
щанню клінічного перебігу захворювання та пози
тивній динаміці змін лабораторних показників після
дренування. Так, частота виявлення больового синд
рому на 7—му добу після зовнішнього дренування в
підгрупі А була майже вдвічі меншою. Показники кри
вої температури в обох підгрупах ІІ групи хворих ма
ли однакову тенденцію до зниження до субфебриль
ної. Проте, ця тенденція в ІІА підгрупі була більш ви
раженою, нормалізацію температури тіла спостеріга
ли у середньому на 5,3 доби раніше, ніж в ІІБ підгрупі.
В динаміці лікування спостерігали збільшення загаль
ної кількості лейкоцитів. Це зумовлене інтраопе
раційними ускладненнями мініінвазивного зовніш
нього дренування кісти у 5 хворих під контролем УЗД,
а також у 3 (7,7%) хворих підгрупи ІІА та 2 (5,1%) —
підгрупи ІІБ — після мініінвазивного дренування
кісти.
Зменшення кількості лімфоцитів у хворих підгру
пи ІІБ на 19,8% свідчило про більш виражені імунні
розлади на 7—му добу після зовнішнього дренування,
ніж у хворих ІІА підгрупи. Беручи до уваги репрезен
тативність даних в ІІА і ІІБ підгрупах та відмінність
схем лікування пацієнтів лише застосуванням ОКТ,
покращання як клінічних, так і лабораторних мар
керів перебігу патологічного процесу можливо вва
жати наслідком використання запропонованого ме
тоду в комплексі хірургічного лікування ГНУ ППЗ.
Дані клініко—лабораторного та інструментально
го досліджень свідчили про більш позитивний пе
ребіг захворювання в ІІА підгрупі. Проте, ці показни
ки не визначали специфічність перебігу саме ГНУ
ППЗ. Тому були проаналізовані показники ПК як спе
цифічного маркеру прогнозування ГНУ у 23 хворих ІІ
групи на 10—ту добу після зовнішнього дренування
ППЗ. Рівень ПК визначений в 11 (35,5%) хворих ІІА і
12 (30,8%) — ІІБ підгруп. У 9 (81,8%) хворих ІІА підгру
пи та у 5 (41,7%) — ІІБ підгрупи вміст гормону не пе
ревищував 0,5 нг/мл, що свідчило про відсутність ГНУ
після дренування (Р < 0,05). В одного хворого ІІБ
підгрупи рівень ПК був у межах від 2 до 10 нг/мл, чо
го не спостерігали у пацієнтів ІІА підгрупи. В ди
наміці лікування хворих ІІ групи рівень ПК позитив
но змінювався після застосування ОКТ, про що
свідчила більш вірогідна нормалізація цього показ
ника (Р < 0,05). Проте, ці зміни не відображали сту
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пінь мікробного забруднення, що зумовило необхід
ність проведення ретельного мікробіологічного
дослідження вмісту ППЗ. В динаміці лікування дослід
жували вміст ППЗ, отриманий з зовнішнього дренажа
у 31 (44,3%) хворого ІІА та 39 (55,7%) — ІІБ підгрупи,
визначали ступінь мікробного забруднення ППЗ.
Отримані дані свідчили про відсутність різниці за
ступенем інфікування вмісту ППЗ в підгрупах ІІА і ІІБ
(Р > 0,05). При цьому у більшості спостережень — у
51,6% в підгрупі ІІА та у 48,7% — у підгрупі ІІБ відзна
чене мікробне забруднення ІІ ступеня (помірне
інфікування), кількість мікроорганізмів від 106 до 108
в 1 мл вмісту ППЗ. Виражене інфікування (ІІІ ступеня)
відзначали в 7,9 разу рідше, ніж помірне, і в 6,5 разу —
ніж незначне, у хворих ІІА підгрупи (Р < 0,001) та
відповідно в 6,3 і 5,7 разу рідше — у ІІ Б підгрупі (Р <
0,001).
У більшості (61,3%) хворих ІІА підгрупи на 10—ту
добу після пункції та проведення курсу ОКТ відзнача
ли умовне інфікування на тлі відсутності вираженого
інфікування. У 8 разів зменшилася кількість пацієнтів,
у яких виявлене інфікування ІІ ступеня, вміст ППЗ у
них вважали умовно інфікованим (Р < 0,05). При
зіставленні частоти інфікування вмісту ППЗ в ІІ групі
значно виражений позитивний ефект свідчив про
ефективність ОКТ.
Виражене інфікування на 10—ту добу після пункції
відзначали лише в ІІБ підгрупі, воно зменшилося в
динаміці лікування лише на 30%. Вдвічі частіше в ІІА
підгрупі виявляли умовне інфікування та незначне
інфікування — у ІІБ підгрупі (Р < 0,05). З огляду на за
стосовані схеми лікування, саме ОКТ дозволила по
кращити результати мікробіологічних досліджень
вмісту ППЗ в ІІА підгрупі. Ефективність ОКТ підтверд
жена й аналізом ступеня інфікування вмісту ППЗ па
тогенними штамами мікроорганізмів. Так, міксфлору
в ІІА підгрупі відзначали у 3 (9,7%) спостереженнях, в
ІІБ підгрупі — у 14 (35,9%), тобто, в 3,7 разу частіше (Р
< 0,01).
Поєднане застосування 2 антибактеріальних пре
паратів (фторхінолон і метронідазол) в комплексі те
рапії ГНУ ППЗ завдяки високій чутливості до них
мікрофлори давало змогу ефективно усунути її вже у
строки 7 — 10 діб.
В динаміці лікування вже на 10—ту добу відзначе
не достовірне збільшення кількості лімфоцитів, Т—
хелперів, Т—супресорів. Збільшення кількості Т—хел
перів на тлі зниження Т—супресорної активності
свідчило про нормалізацію процесів імунорегуляції,
проте, різниця показників у підгрупах недостовірна
(Р > 0,05). Крім того, кількість Т—кілерів у хворих ІІА
підгрупи на 51,7% перевищували таку у хворих ІІБ
підгрупи (Р < 0,05). Відповідно, збільшувався і інтег
ративний показник імунної реакції організму — іму
но—регуляторний індекс — ІРІ (СD4+/СD8+) та вміст
циркулюючих імунних комплексів (ЦІК).
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ІРІ в ІІА підгрупі збільшився вдвічі, до повної нор
малізації, в ІІБ групі — лише на 25,4%. Збільшення ІРІ
в обох підгрупах хворих з ГНУ свідчило про акти
вацію імунної відповіді організму. Рівень ЦІК в підгру
пах був знижений, проте, перевищував такий у нормі
(Р > 0,05).
В динаміці лікування змінювався і профіль ци
токінів. Так, вміст прозапальних цитокінів, що віді
гравали роль маркеру ступеня інфікування вмісту
ППЗ (IЛ—6 і ФНП—α), достовірно зменшувався у хво
рих ІІ групи.
Рівень протизапального цитокіну IЛ—4 змінився
недостовірно, мав лише тенденцію до підвищення в
обох підгрупах на 10—ту добу після дренування (Р >
0,05). Рівень прозапального цитокіну ІЛ—6 за умови
загальної тенденції до зниження в усіх хворих ІІ гру
пи у ІІБ підгрупі був на 25,2% вище, ніж в ІІА підгрупі
(Р < 0,05).
Під впливом комплексного лікування з застосу
ванням ОКТ в ІІА підгрупі більш суттєво (на 34,1%)
зменшувався і вміст ФНП—α (Р < 0,05). Проте, гостро
та запалення, за рівнем ФНП—α, у хворих ІІ групи під
впливом комплексного лікування зменшилась майже
на 30%. Показники імунограми крові, профілю ци
токінів за дослідженими параметрами свідчили про
сприятливий перебіг ускладненого патологічного
процесу і відновлення захисних механізмів більшою
мірою завдяки зменшенню руйнівних чинників,
вмісту ІЛ—6 на 25,5%, ФНП—α на 30%. Крім того,
більш позитивний вплив відзначений при застосу
ванні ОКТ в комплексі лікування ППЗ з повною нор
малізацією ІРІ — 1,9 ± 0,3 (Р < 0,001).
Профілактичний вплив ОКТ оцінювали у хворих І
групи після зовнішнього дренування кісти. В двох
підгрупах: ІА — 15 (51,7%) хворих та ІБ — 14 (48,3%)
оцінювали частоту виникнення ГНУ, а при виник
ненні ускладнення — визначали динаміку його пе
ребігу.
За умови виникнення ГНУ ППЗ після зовнішнього
дренування всім пацієнтам І групи призначали 2 ан
тибактеріальні препарати (групи фторхінолону у
поєднанні з метронідазолом) протягом 7 — 14 діб.
У 9 (31%) пацієнтів І групи ГНУ виникли після
пункції та дренування кісти. Про це свідчили зміни
мікробного пейзажу та ступеня інфікування вмісту
ППЗ, отриманого з дренажа на 2 — 3—тю добу. При
цьому у 7 (24,1%) хворих ГНУ виникло після зовніш
нього дренування ППЗ в підгрупі ІБ, в 3,5 разу рідше
ГНУ спостерігали в ІА підгрупі. До того ж, майже
втричі вищою частота ГНУ була після дренування під
контролем УЗД, ніж при застосуванні лапаро
скопічного та відкритого доступів.
Після пункції на 2 — 3—тю добу ступінь інфікуван
ня в І групі змінювався, що свідчило про появу усклад
нень саме після зовнішнього дренування псевдокісти.
Так, у 9 (31%) пацієнтів І групи після зовнішнього дре
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нування на 2 — 3—тю добу спостерігали збільшення
ступеню інфікування як наслідок пункційного втру
чання. При цьому у 7 хворих діагностували інфіку
вання І ступеня, у 2 — ІІ ступеня.
Більш висока частота виникнення ГНУ ППЗ на 3—
тю добу після зовнішнього дренування в ІБ підгрупі
негативно вплинула і на стан імунорегуляції у порів
нянні з таким у ІА підгрупі. Кількість лімфоцитів була
на 22,1% більше в ІА, ніж у ІБ підгрупі (Р < 0,01). В 1,7
разу більше була кількість Т—хелперів. Зміни кіль
кості Т—супресорів були недостовірні у підгрупах,
проте, підвищення активності Т—хелперів в ІА
підгрупі більш позитивно впливало на ІРІ, який нор
малізувався на 3—тю добу після дренування з застосу
ванням ОКТ. В ІБ підгрупі ІРІ був майже вдвічі менше
і не досягав показника у контролі (Р < 0,05).
Зміни профілю цитокінів, які відігравали роль
маркеру ступеню інфікування вмісту псевдокіст, на
3—тю добу після їх зовнішнього дренування також за
знали значних позитивних змін в ІА підгрупі. За умо
ви загальної тенденції в обох підгрупах до підвищен
ня рівня прозапальних та протизапальних цитокінів
він різнився у підгрупах (Р < 0,05). Так, вміст ІЛ—6 був
на 20% більше в ІБ підгрупі хворих, ніж в ІА (Р < 0,01),
протизапального IЛ—4 — був на 17,4% менше (Р <
0,05). При застосуванні ОКТ в ІА підгрупі на 7,2% зни
зився рівень ФНП—α у порівнянні з цим показником
в ІБ підгрупі (Р < 0,05).
Таким чином, дані імунограми крові, профілю ци
токінів в ІА підгрупі свідчили про більш сприятливий
перебіг патологічного процесу на тлі застосування
ОКТ, нормалізацію ІРІ — 2,0 ± 0,2 (Р < 0,05).
Ефективність комплексного хірургічного лікуван
ня та профілактики ГНУ оцінювали за основними по
казниками якості хірургічного лікування перед випи
суванням пацієнтів. До показників якості належали
частота ускладнень лікування, в тому числі ГНУ, пер
виної облітерації псевдокісти після зовнішнього дре
нування, тривалості лікування хворого у стаціонарі.
Застосування ОКТ дозволило в 3 рази частіше до
сягти повної первинної облітерації порожнини ППЗ,
причому, найчастіше — в ІА підгрупі (Р < 0,05). Після
зовнішнього дренування ППЗ з використанням лапа
роскопічного чи лапаротомного доступу як з застосу
ванням ОКТ, так і без нього частота облітерації кісти
була найнижчою. Це свідчить про важливість застосу
вання мініінвазивних технологій в лікуванні ППЗ та
їх ускладнень, що підтверджують дані сучасної медич
ної літератури. Вдвічі частішою була облітерація ППЗ
після зовнішнього дренування під контролем УЗД у І
групі.
Найчастіше у хворих як в І, так і в ІІ групі здійсню
вали внутрішнє дренування в обсязі цистоеюностомії
за Шалімовим. Після втручання всі пацієнти живі. Ча
стота ускладнень після операції в обсязі внутрішньо
го дренування була у 3,8 разу більша у хворих з ГНУ

ППЗ (ІІ група). Проте, ускладнення у вигляді неспро
можності швів анастомозу, формування зовнішньої
панкреатичної нориці, абсцесу черевної порожнини,
нагноєння лапаротомної рани виникли в одного хво
рого. Отже, фактично ускладнення виявлені у 2 (4%)
хворих І групи та 7 (10,8%) — ІІ групи (Р > 0,05). Ус
кладнення з ураженням органів черевної порожнини,
крім динамічної післяопераційної непрохідності ки
шечнику, потребували здійснення релапаротомії (у 4
хворих) з усуненням причини ускладнення.
Найменшою тривалість лікування хворих у стаціо
нарі — (22,1 ± 1,3) дня відзначена у ІА підгрупі, що зу
мовлене найбільшою частотою (7,6%) первинної
облітерації кісти на тлі проведення ОКТ як профілак
тичного засобу та відсутністю ускладнень операції
внутрішнього дренування ППЗ. Тривалість лікування
у стаціонарі хворих ІБ підгрупи була на 41,4% більше,
ніж в ІА підгрупі, це зумовило достовірну різницю за
гальної тривалості лікування у стаціонарі хворих ІА
та ІБ підгруп на 22,6% (Р < 0,01).
Тривалість лікування хворих ІІБ підгрупи найбіль
ша — (37,6 ± 1,4) дня. Це зумовлене на 22,7% довшим
строком лікування після зовнішнього дренування
кісти у порівнянні з тривалістю лікування хворих ІІА
підгрупи (Р < 0,05). Саме більш тривалий період перед
операцією та висока частота ускладнень внутрішньо
го дренування зумовили збільшення на 18,6% трива
лості лікування хворих (Р < 0,01) ІІБ підгрупи.
Слід відзначити, що в ІІ групі тривалість лікування
була більшою як після зовнішнього, так і внутрішньо
го дренування кісти, як при застосуванні ОКТ, так і
без неї (Р < 0,05).
Таким чином, в І групі хворих застосування ОКТ в
хірургічному лікуванні ППЗ як профілактичного за
ходу дозволило зменшити частоту виникнення ГНУ в
3,5 разу, тривалість лікування у стаціонарі — на 22,6%.
В ІІА підгрупі використання ОКТ дозволило ефектив
но зменшити ступінь інфікування вмісту кісти у 2 ра
зи, скоротити на 22,7% строки лікування хворих до
операції внутрішнього дренування, зменшити часто
ту післяопераційних ускладнень у 2 рази, що сприяло
зменшенню загальної тривалості лікування на 18,6% у
порівнянні з аналогічними показниками в ІІБ під
групі.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Застосування ОКТ дозволило в 3 рази частіше
досягти повної первинної облітерації порожнини
ППЗ, більш часто — за відсутності ГНУ (Р < 0,05).
2. Профілактика ГНУ ППЗ під час пункції та дрену
вання в поєднанні з ОКТ дозволяє скоротити частоту
їх виникнення в 3,5 разу, на 22,6% зменшити три
валість лікування хворих у стаціонарі.
3. При ГНУ ППЗ використання ОКТ дозволило
ефективно зменшити ступінь інфікування вмісту
кісти, частоту післяопераційних ускладнень внутріш
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нього дренування у 2 рази, тривалість лікування хво
рих — на 18,6%.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІНІІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
АБДОМІНАЛЬНОГО СЕПСИСУ, СПРИЧИНЕНОГО АБСЦЕСОМ
ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
І. М. Шевчук, М. М. Дроняк, А. М. Сєрна
Івано—Франківський національний медичний університет

APPLICATION OF MINIINVASIVE METHODS OF ABDOMINAL SEPSIS
TREATMENT, CAUSED BY ABDOMINAL CAVITY ABSCESS
І. М. Shevchuk, М. М. Dronyak, А. М. Serna

РЕФЕРАТ
Â ïåð³îä ç 2002 ïî 2008 ð. ç ïðèâîäó àáñöåñó ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè
ë³êóâàëè 85 õâîðèõ. Àáñöåñ ïå÷³íêè âèÿâëåíèé ó 41 (33,6%) õâîðîãî, ï³äïå÷³íêîâèé — ó 14 (16,5%), ïðàâîá³÷íèé ï³ää³àôðàãìàëüíèé
— ó 12 (14,1%), ë³âîá³÷íèé — ó 18 (21,2%). Ó 42 (49,4%) õâîðèõ
ä³àãíîñòîâàíèé àáäîì³íàëüíèé ñåïñèñ (ÀÑ), ç íèõ ó 25 (29,4%) —
òÿæêèé, ó 18 (21,2%) — ñèíäðîì ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³
(ÑÏÎÍ). Ç ïðèâîäó àáñöåñó ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè ïóíêö³éíî—äðåíóâàëüí³ âòðó÷àííÿ ï³ä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ
(ÓÇÄ) çä³éñíåí³ ó 67 (78,8%) õâîðèõ, ëàïàðîòîì³ÿ — ó 18 (21,2%).
Çàñòîñóâàííÿ ì³í³³íâàçèâíèõ âòðó÷àíü ó 48 (56,5%) õâîðèõ äîçâîëèëî âæå íà 3 — 5—òó äîáó åôåêòèâíî óñóíóòè îçíàêè ñåïñèñó. Ó
19 (22,4%) õâîðèõ çà òÿæêîãî ñåïñèñó äëÿ åêñòðàêîðïîðàëüíî¿ äåòîêñèêàö³¿ çàñòîñóâàëè âåíî—âåíîçíó ãåìîä³àô³ëüòðàö³þ. Ïîìåðëè 12 (14,1%) õâîðèõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àáñöåñ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè; àáäîì³íàëüíèé ñåïñèñ; ì³í³³íâàçèâí³ òåõíîëîã³¿.

SUMMARY
In 2002 — 2008 yrs 85 patients were treated for abdominal cavity
abscess (ACA). Hepatic abscess was revealed in 41 (33.6%) patients,
subhepatic one — in 14 (16.5%), right—sided subdiaphragmatic — in
12 (14.1%), left—sided — in 18 (21.2%). In 42 (49.4%) patients
abdominal sepsis was diagnosed, of them in 25 (29.4%) — severe
one, in 18 (21.2%) — polyorganic insufficiency syndrome. For ACA in
67 (78.8%) patients the puncture—drainage interventions under ultrasonographic guidance were performed and in 18 (21.2%) — laparotomy. Miniinvasive interventions application in 48 (56.5%) patients had
permitted to remove the sepsis signs already on the third—fifth day. In
19 (22.4%) patients in severe sepsis veno—venous hemodyafiltration
was used for extracorporeal detoxication performance. Twelve (14.1%)
patients died.
Êey words: abdominal cavity abscess; abdominal sepsis; miniinvasive
technologies.

Х

ірургічним сепсисом вважають синдром сис
темної запальної відповіді (ССЗВ) при встановленій
інфекції за наявності первинного гнійного вогнища
[1]. АС — це системна реакція організму на інфекцій
ний процес у різних органах черевної порожнини [2].
Наслідком цієї універсальної реакції є поліорганна
дисфункція різного ступеня, сепсис і септичний шок
[3]. Кількість хворих з АС в хірургічних стаціонарах
сьогодні перевищує 30% і має тенденцію до зростан
ня [1]. Навіть в країнах з високим рівнем медичної і
соціальної допомоги летальність перевищує 20%, за
септичного шоку і СПОН — сягає 75 — 87% [1]. У
структурі причин АС переважає абсцес черевної по
рожнини [4]. За локалізацією найбільш часто виявля
ють підпечінковий та піддіафрагмальний абсцес, а
також абсцес печінки і підшлункової залози [5, 6].
Лікування сепсису — одне з найскладніших за
вдань хірургії, воно передбачає комплекс заходів
впливу на макроорганізм та мікроорганізми, що
спричинили захворювання й утворення гнійного во
гнища [7].
Вирішальне значення для раціональної терапії аб
домінальної інфекції в хірургії мають дані мікробіо
логічних досліджень, що дозволяють ідентифікувати
збудників і своєчасно призначати відповідні анти
бактеріальні засоби. Збудниками інфекційних ус
кладнень у хірургічних хворих є переважно грамне
гативні мікроорганізми, зокрема, ентеробактерії — Е.
coli, Proteus spp., Klebsiella — Enterobacter—Serratia,
псевдомонади, а також неспороутворюючі анаероби,
особливо бактероїди. За інтраабдомінальних аб
сцесів різної локалізації встановлено перевагу ана
еробних мікроорганізмів, грампозитивні мікроор
ганізми виявляють у 33% спостережень. Серед них —
бактероїди, фузобактерії, пептокок, клостридії в
асоціації з аеробами. В структурі збудників інтрааб
домінальних інфекційних ускладнень, що виникли
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після операції або під час лікування хворого у
стаціонарі, особливого значення набувають госпі
тальні штами, в тому числі коагулазонегативні стафі
лококи, ентерококи, ентеробактер, ацинетобактер,
псевдомонади [8].
Стратегія усунення потенційно загрозливих жит
тю хворого проявів АС передбачає своєчасне застосу
вання методів інтенсивної терапії та екстракорпо
ральної детоксикації у поєднанні з мініінвазивними
хірургічними втручаннями [9].
Хірургічна тактика за наявності абцесу черевної
порожнини є предметом дискусії. Застосовують різні
методи хірургічних втручань, що залежить від тяж
кості стану хворого, локалізації та розмірів гнійника
[2, 5].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В період з 2002 по 2008 р. в клініці лікували 85 хво
рих з абсцесом черевної порожнини різної ло
калізації. Вік хворих від 18 до 80 років, чоловіків було
48 (56,5%), жінок — 37 (43,5%).
У 41 (33,6%) хворого діагностований абсцес
печінки, з них холангіогенний — у 36 (87,8%), пост
травматичний — у 3 (7,3%), криптогенний — у 2
(4,9%). Поодинокі абсцеси спостерігали у 34 хворих,
численні — у 7.
У 14 (16,5%) хворих виявлений підпечінковий аб
сцес, що утворився після лапароскопічної холецис
тектомії (у 8), відкритого оперативного втручання з
приводу деструктивного холециститу, холедохоліті
азу, гнійного холангіту, гнійного перитоніту (у 6).
Піддіафрагмальний абсцес виник у 30 (35,3%) хво
рих, у 12 (14,1%) — правобічний, після лапаро
скопічної холецистектомії (у 6), зашивання розривів
печінки при закритій травмі живота (у 4), висічення
проривної виразки та пілоропластики (у 2).
Лівобічний піддіафрагмальний абсцес утворився у 18
(12,2%) хворих, зокрема, після спленектомії з приво
ду абсцесу селезінки (у 8), резекції шлунка (у 5),
висічення проривної виразки з пілоропластикою (у
3), дистальної резекції підшлункової залози (у 2).
Для інструментальної діагностики абсцесу черев
ної порожнини застосовували УЗД, езофагогастроду
оденофіброскопію, ендоскопічну ретроградну пан
креатохолангіографію, комп'ютерну томографію
(КТ). З метою діагностики АС у сироватці крові визна
чали вміст пептидів середньої молекулярної маси
(ПСММ), продуктів перекисного окиснення ліпідів
(ПОЛ): малонового діальдегіду (МДА) та дієнових
кон'югат (ДК).
Для УЗД використовували апарати Aloka AU—530
(Японія) з конвексним датчиком з частотою 3,5 — 5
МГц, секторальним механічним датчиком з частотою
2,5 — 5 МГц, лінійним електронним датчиком з часто
тою 7,5 — 10 МГц; "Sono SiteТМ 180" (США) з перено
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сним конвексним датчиком з частотою 2 — 5 МГц,
злінійним датчиком з частотою 4 — 7 МГц з кольоро
вою енергетичною допплер—системою; Siemens—
Sonoline—"Elegra" (Німеччина) з конвексним датчи
ком з частотою 2,7 — 5,5 МГц, лінійними датчиками з
частотою 5,5 — 9 МГц з допплер—системою в імпульс
ному, кольоровому, енергетичному режимах.
Інтермітуючу вено—венозну гемодіафільтрацію
on—line проводили з використанням апарата штуч
ної нирки АК 200 ULTRA S (Gambro) з колонкою для
гемодіалізу/гемодіафільтрації Polyflux 14 S. Перфузію
крові через колонку здійснювали з швидкістю до 200
мл/хв на тлі тотальної гепаринізації з використанням
нефракціонованого гепарину. Швидкість потоку
бікарбонатного діалізного розчину становила 500
мл/хв. Загальна тривалість сеансу від 8 до 12 год. За
гальний об'єм субституту, як і рівень ультрафільтрації,
становив 35 мл/(кг × год) за сеанс. На курс лікування
призначали від 2 — 3 до 5 — 6 сеансів в режимі преди
люції.
Бактеріологічне дослідження гною, крові і сечі
проводили у бактеріологічній лабораторії Обласної
клінічної лікарні, визначали вид мікрофлори, її чут
ливість до антибактеріальних препаратів, здійснюва
ли обов'язковий динамічний мікробіологічний моні
торинг.
Для діагностики АС використовували критерії Чи
кагської конференції (1991). Для оцінки тяжкості ста
ну пацієнтів і прогнозу захворювання застосовували
шкалу J. C. Marshall (1995).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Ознаки дисфункції хоча б однієї системи (дихаль
ної, серцево—судинної, сечової, біліарної, гематоло
гічної, центральної нервової) після госпіталізації ви
явлені в усіх хворих. За шкалою J. C. Marshall стан 32
(37,6%) хворих оцінений в 1 — 4 бали (прогнозована
летальність від 0 до 7%); 21 (24,7%) — 5 — 8 балів (про
гнозована летальність 16%); 15 (17,6%) — 9 — 12 балів
(прогнозована летальність 50%); 10 (11,8%) — 13 — 16
балів (прогнозована летальність 70%); 7 (8,3%) — 17 —
20 балів (прогнозована летальність 82%).
Гіпертермія (підвищення температури тіла понад
38°С) відзначена у 78 (91,8%) хворих, зниження тем
ператури тіла менше 36°С — у 7. Тахікардія (частота
скорочень серця понад 90 за 1 хв) виявлена в усіх
хворих, з них у 32 (37,6%) — частота скорочень серця
перевищувала 120 за 1 хв. В усіх хворих спостерігали
тахіпное (частота дихання понад 20 за 1 хв), у 17
(20%) — частота дихання перевищували 30 за 1 хв.
В усіх хворих з абсцесом черевної порожнини в
крові відзначали збільшення загальної кількості лей
коцитів, у 42 (49,4%) з них — понад 15 × 109 в 1 л. У
лейкоцитарній формулі — значний зсув ліворуч,
кількість паличкоядерних нейтрофільних грануло
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цитів становила у середньому (14,5 ± 1,9)%, у 32
(37,6%) — перевищувала 20%. Анемія різної тяжкості
виявлена у 64 (75,2%) хворих, з них у 17 (20%) — вміст
гемоглобіну був менше 70 г/л. У 76 (89,4%) хворих
відзначено гіпопротеїнемію. Про прогресування
печінкової недостатності свідчило підвищення актив
ності трансаміназ (АсАТ і АлАТ), яка в 11 (12,9%) хво
рих становила відповідно 4,5 та 4,2 мкмоль/(л × год).
Вміст загального білірубіну в сироватці крові вище
верхньої межі норми був у 19 (22,3%) хворих і стано
вив у середньому (38,9 ± 4,73) мкмоль/л. Вміст креа
тиніну перевищував норму у 36 (42,4%) хворих і ста
новив у середньому (91,8 ± 9,46) ммоль/л. Рівень сечо
вини перевищував норму у 33 (38,8%) хворих і стано
вив у середньому (11,3 ± 1,62) ммоль/л. У більшості
пацієнтів за тяжкого АС рівень креатиніну та сечови
ни підвищувався до 3—ї доби захворювання. На 7—му
добу, після проведеного лікування, їх концентрація
нормалізувалася у 29 (80,6%) хворих, у 7 хворих з
СПОН, які померли, відзначали стрімке зростання
рівня креатиніну і сечовини.
Вміст ПСММ у 1—шу добу після госпіталізації пе
ревищував норму у 68 (78,8%) хворих і становив у се
редньому (0,512 ± 0,048) ум. од. Концентрація ДК ста
новила від 2,896 до 4,978 од. опт. щільн., у середньому
(4,954 ± 0,337) од. опт. щільн. Концентрація МДА пере
вищувала верхню межу норми у 72 (84,7%) хворих,
максимально становила 6,532 нмоль/мл, у середньо
му (5,724 ± 0,612) нмоль/мл, що свідчило про вираже
ну ендогенну інтоксикацію.
Тяжкість стану хворих залежала від строків появи
перших ознак гнійної інфекції. При госпіталізації в
строки до 3 діб від початку захворювання тяжкий сеп
сис діагностований у 13 (15,3%) пацієнтів, на 5 — 7—
му добу — у 19 (22,3%).
У хворих з абсцесом черевної порожнини віддава
ли перевагу активній хірургічній тактиці, яка перед
бачала першочергове застосування мініінвазивних
пункційно—дренувальних втручань під контролем
УЗД [10] у поєднанні з раціональною інфузійною та
антибактеріальною терапією.
У 34 (82,9%) з 41 хворого з поодиноким абсцесом
печінки застосоване черезшкірне дренування гнійни
ка з використанням стилет—катетера типу pig tail під
контролем УЗД. Втручання виконували після стан
дартної премедикації під місцевим знеболюванням
розчином новокаїну. Пункцію і дренування гнійника
здійснювали по найкоротшій траєкторії, включаючи
міжреберний доступ по задній пахвовій і лопатковій
лінії. Гній максимально видаляли, проводили його
бактеріологічне та цитологічне дослідження. Порож
нину гнійника під час дренування і в подальшому
промивали розчином антисептика (бетадин, 0,02%
розчин декасану). Великі гнійники (об'ємом 150 мл і
більше) дренували з використанням кількох стилет—

катетерів у крайній верхній і нижній точках, налагод
жували постійне крапельне промивання гнійної по
рожнини.
У 7 (17,1%) хворих за наявності численних абсце
сів печінки спочатку дренували найбільший гнійник,
через 3 — 4 доби — наступний гнійник. Коли на тлі
інтенсивної та антибактеріальної терапії розміри
гнійників та вираженість ознак ССЗВ починали змен
шуватися, їх дренування припиняли.
Після усунення ознак ССЗВ та зменшення розмірів
залишкової порожнини гнійника хворих виписували
з дренажами для амбулаторного лікування, здійсню
вали УЗД моніторинг. Дренажі утримували до повної
облітерації залишкової порожнини гнійника в
печінці. Тривалість лікування хворого у стаціонарі
після дренування поодинокого абсцесу печінки під
контролем УЗД становила у середньому (12 ± 1,6) дня,
численних гнійників — (18 ± 2,1) дня.
Відкрите оперативне втручання виконане у 7
(17,1%) з 41 хворого. Показаннями до операції вважа
ли наявність у просвіті абсцесу секвестрів паренхіми
печінки (у 4 хворих), нагноєння посттравматичних
підкапсульних гематом (у 3). Здійснювали лапаро
томію, розкриття гнійника, ретельний гемостаз, дре
нування порожнини абсцесу і черевної порожнини
поліхлорвініловими трубками та гумовими смужка
ми.
У 23 (56,1%) хворих з абсцесом печінки ознаки
ССЗВ усунуті на 3 — 5—ту добу, у 18 (43,9%) — вони
зберігалися до 9 — 10—ї доби. Померли 6 (14,6%) хво
рих з 41 з абсцесом печінки, з них 4 — після відкри
тих оперативних втручань, 2 — після застосування
мініінвазивних пункційно—дренувальних втручань
під контролем УЗД. Основною причиною смерті хво
рих було прогресування СПОН.
У 14 (16,5%) хворих діагностований підпечінко
вий абсцес. Строки формування підпечінкового
гнійника становили у середньому (11 ± 1,4) доби. У 9
(64,3%) хворих здійснене дренування абсцесу з вико
ристанням стилет—катетера під контролем УЗД. По
рожнину гнійника двічі на день промивали розчином
антисептика під мінімальним тиском у кількості, що
відповідала об'єму залишкової порожнини. Після по
вного усунення залишкової порожнини за даними
УЗД—моніторингу та за відсутності виділень дренаж
видаляли.
Тривалість лікування хворого у стаціонарі після
дренування підпечінкового гнійника під контролем
УЗД становила у середньому (9 ± 1,1) дня. У 5 (45,7%)
хворих виконали лапаротомію, санацію й дренуван
ня гнійника та черевної порожнини. Відкрите опера
тивне втручання застосовували тільки за відсутності
прямого доступу до гнійника чи неефективності його
дренування з використанням стилет—катетера під
контролем УЗД. У 9 (64,3%) хворих ще до 5—ї доби
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зберігалися клінічні і лабораторніі ознаки ССЗВ, які
зникли до 12—ї доби.
Померли 2 (14,3%) з 14 хворих, один — після лапа
ротомії, один — після дренування абсцесу під контро
лем УЗД. Основною причиною смерті було прогресу
вання СПОН.
У 30 (35,3%) хворих з АС діагностований піддіаф
рагмальний абсцес. Строки формування піддіафраг
мального гнійника, незалежно від локалізації під пра
вим чи лівим куполом діафрагми, становили у серед
ньому (12 ± 1,4) доби. За даними клінічного обсте
ження у хворих переважали ознаки синдрому ендо
генної інтоксикації. У 12 (66,7%) хворих виявлений
реактивний ексудативний плеврит, що потребувало
неодноразового проведення пункцій. У 5 (27,8%) хво
рих верифіковано нижньочасткову пневмонію. В усіх
12 (14,1%) пацієнтів, у яких гнійник був розташова
ний під правим куполом діафрагми, його че
резшкірне дренування з використанням стилет—кате
тера під контролем УЗД на тлі адекватної інтенсивної
терапії сприяло одужанню. У 7 (38,9%) хворих ліво
бічний піддіафрагмальний абсцес був дренований
під контролем УЗД. У 5 (27,8%) хворих дренування
здійснене через лівий плевральний синус за умови
його повної облітерації, яку діагностували за даними
спіральної КТ. У 6 (33,3%) хворих за відсутності пря
мого доступу до гнійника і неможливості застосуван
ня мініінвазивного втручання виконали релапаро
томію, дренування гнійника поліхлорвініловими
трубками і гумовими смужками. У 10 (33,3%) хворих з
піддіафрагмальним абсцесом ще на 5—ту добу
зберігалися прояви ССЗВ і поліорганної дисфункції,
які до 9 — 10—ї доби вдалося усунути. Внаслідок про
гресування СПОН померли 4 (13,3%) з 30 хворих з
піддіафрагмальним абсцесом після застосування
відкритих оперативних втручань.
Антибактеріальну терапію розпочинали відразу
після госпіталізації хворих. До верифікації збудника
стартова антибактеріальна терапія була емпіричною,
деескалаційною і включала поєднане застосування
цефалоспоринів ІІІ покоління (цефтріаксон, гепа
цеф) з антианаеробними препаратами (метрогіл, ме
ратин). Після отримання результатів бактеріологічно
го дослідження та визначення чутливості мікрофлори
до антибіотиків відповідно змінювали і антибактері
альні препарати.
У 14 (16,5%) хворих за тяжкого АС застосовували
карбапенеми, зокрема, меронем (меропенем, ронем)
в дозі 1 г внутрішньовенно тричі на добу. Для
профілактики грибкової патологічної колонізації і
суперінфекції під час проведення антибактеріальної
терапії обов'язково призначали протигрибкові пре
парати, зокрема, дифлюкан (флуконазол) в добовій
дозі 50 — 100 мг.
За даними бактеріологічного дослідження гною Е.
соlі у концентрації 5 × 106 мікробних тіл в 1 см3 вияв
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лена у 24 (28,2%) хворих, P. mirabilis у концентрації 5

× 106 мікробних тіл в 1 см3 — у 15 (17,6%), S. aureus у
концентрації 5 × 106 мікробних тіл в 1 см3 — у 4 (4,7%),
Ps. aeruginosa у концентрації 5 × 106 мікробних тіл в 1

см3 — у 4 (4,7%), різноманітні асоціації цих збудників
встановлені у 38 (44,8%).
За даними бактеріологічного дослідження крові і
сечі результати виявилися позитивними тільки у 16
(18,8%) хворих, у решти — мікроорганізми не вияв
лені, незважаючи на неодноразовий посів. Так, Е. соlі
у концентрації 5 × 106 мікробних тіл в 1 см3 виявлена
у 7 (43,8%) хворих, P. mirabilis у концентрації 5 × 106
мікробних тіл в 1 см3 — у 5 (31,2%), S. aureus у концен
трації 5 × 106 мікробних тіл в 1 см3 — у 4 (25%).
В комплекс заходів інтенсивної терапії у 19
(22,4%) хворих за тяжкого АС включені методи екст
ракорпоральної детоксикації, зокрема, вено—веноз
на гемодіафільтрація. У 5 (26,3%) хворих вже на 2—3—
тю добу відзначене покращання стану, зменшилась
вираженість СПОН, тяжкість ендогенної інтоксикації,
що сприяло їх одужанню.
Померли 12 (14,1%) з 85 хворих з АС внаслідок
прогресування СПОН, з них 3 (3,5%) — після застосу
вання мініінвазивних методів, 9 (10,6%) — відкритих
оперативних втручань.
Отже, найбільш ефективним методом лікування
абсцесу черевної порожнини вважаємо пункційно—
дренувальні втручання під контролем УЗД. Відкриті
оперативні втручання слід виконувати за умови
технічної неможливості здійснення та неефектив
ності мініінвазивних втручань. Застосування такого
підходу дозволило зменшити летальність хворих з аб
сцесом черевної порожнини, ускладненим ССЗВ і АС,
до 14,1%. За тяжкого сепсису з СПОН ефективне за
стосування методів екстракорпоральної детоксикації,
зокрема, вено—венозної гемодіафільтрації.
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А. V. Starikov, P. V. Yushchenko, О. V. Аssa, О. I. Gavrylyuk
РЕФЕРАТ
Ïðåäñòàâëåí³ ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ 15 õâîðèõ íà ãåìîô³ë³þ, ó ÿêèõ ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü çàñòîñîâóâàëè àóòîãåìîòðàíñôóç³þ. Çà óìîâè ðåòåëüíîãî ìîí³òîðèíãó ñèñòåìè ãåìîñòàçó òà àäåêâàòíî¿ êîðåêö³¿ ôàêòîð³â çñ³äàííÿ êðîâ³ ìåòîä äîçâîëÿº çìåíøèòè îá'ºì ïåðåëèâàííÿ ïðåïàðàò³â äîíîðñüêî¿ êðîâ³, ùî
çíèæóº éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ã³ïåðñåíñèá³ë³çàö³¿, ãåìîòðàíñôóç³éíèõ ðåàêö³é òà óñêëàäíåíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãåìîô³ë³ÿ; ãåìîñòàç; àóòîãåìîòðàíñôóç³ÿ.

SUMMARY
The results of observation and treatment of 15 patients, suffering
hemophilia, in whom during operative interventions autohemotransfusion was applied, were presented. In conditions of thorough monitoring of the hemostasis system and adequate correction of the blood
clotting factors disorders, the method permits to reduce the volume of
the donor's blood preparations transfusion, thus lowering the possibility of hypersensibilization, hemotransfusion reactions and complications occurrence.
Key words: hemophilia; hemostasis; autohemotransfusion.

І

мовірність виникнення ускладнень після хірур
гічних втручань у хворих на гемофілію залежить від
тривалості операції, об'єму пошкоджених тканин та
крововтрати. При цьому вкрай важливе прогнозуван
ня операційної крововтрати у хворих за наявності ко
агулопатії різного генезу, особливо гемофілії [1].
У теперішній час недостатньо розроблені методи
передопераційної підготовки хворих, особливості
знеболення, принципи раціональної кровозамісної
терапії. Ситуація суттєво ускладнюється у хворих за
тяжких форм гемофілії (фактор VIII/IX менше 1 —
2%), у яких виявляють посттравматичні крововиливи
в суглоби та м'язи з утворенням псевдопухлин.
За тривалого застосування специфічної замісної
терапії виникає інгібіторна форма гемофілії, що сут
тєво обмежує її ефективність, а також можливість хі
рургічного лікування хворих [2 — 5].
В останній час з'явились нові ефективні техноло
гії, спрямовані на зменшення крововтрати та приско
рення еритроцитопоезу. Набувають широкого засто
сування препарати специфічної та неспецифічної дії,
що мають коагуляційні властивості. До препаратів
специфічної дії відносять такі, що містять дефіцитні
фактори зсідання крові (VII, VIII, IX), їх вже широко
застосовують у лікуванні як вроджених, так і набутих
порушень зсідання крові.
Встановлено доцільність використання лікуваль
ного плазмаферезу, який забезпечує видалення пато
логічних елементів (клітин, агрегатів клітин, антитіл,
імунних комплексів, білків тощо) і, таким чином, доз
воляє підготувати хворого з інгібіторною формою ге
мофілії до оперативного втручання.
Широко впроваджується метод аутогемотранс
фузії при лікуванні хворих, у яких групи крові рідко
зустрічаються, а також сенсибілізованих до чужорід
них білків та антигенів [6, 7].
Завдяки науково—технічному прогресу з'явились
засоби, спрямовані на зменшення крововтрати та
зменшення, при необхідності, переливання компо
нентів донорської крові. Безумовно, для збереження
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крові під час виконання операції потрібна підтримка
відповідних факторів зсідання крові, нормово
лемічна гемодилюція. Впровадження заходів щодо за
стосування аутотрансфузії та факторів зсідання крові
сприятиме попередженню крововтрати та суттєвому
зниженню ризику поширення трансмісивних інфек
цій через препарати донорської крові під час прове
дення хірургічного лікування хворих на гемофілію. В
останні роки широко застосовують деякі лікарські за
соби, в тому числі транексамову кислоту, апротинін,
десмопресин, рекомбінантний фактор VIII, в основ
ному у хворих з тяжкою формою гемофілії. В літера
турі з'являється все більше повідомлень про особли
вості застосування фактора VII при кровотечі різного
походження. Його використання показане при про
фузній кровотечі, що виникла внаслідок травми та
хірургічного втручання, кровотечі внаслідок виразко
вої хвороби.
В зв'язку з цим виникла необхідність оцінити зна
чення аутогемотрансфузії для хворих з тяжкими фор
мами гемофілії та обгрунтувати доцільність застосу
вання фактора VII у хворих за тяжкого порушення ге
мостазу.

не русло. В усіх хворих застосовували препарати фак
тора зсідання крові VIII залежно від показників систе
ми гемостазу.
Для оцінки ефективності лікування досліджували
клінічний стан хворого, показники гемодинаміки: си
столічний (САТ) та діастолічний (ДАТ) артеріальний
тиск, частоту скорочень серця (ЧСС). Додатково об
числювали інтегральні показники: ударний об'єм
крові (УОК), серцевий викид (СВ) [8]. Вміст білірубіну,
креатиніну, сечовини та активність амінотрансфераз
(АЛТ, АСТ) визначали за загальноприйнятими мето
дами [9]. Досліджували показники периферійної
крові. Для дослідження системи гемостазу аналізува
ли наступні показники: тромбіновий час (ТЧ) — за
методом Квіка, кількість фібриногену (КФ) — за мето
дом Рутберг, активність фактора зсідання крові VIII —
за методом Каспер, час рекальцифікації плазми
(ЧРП), активований парціальний тромбопластино
вий час (АПТЧ), індекс максимальної активності ауто
коагулограми (МА АКТ), ристоміцин—агрегацію
тромбоцитів (РАТ), кількість тромбоцитів у пери
ферійній крові (КТ), імунні інгібітори фактора
зсідання крові VIII (в тесті Бетесда) [10].

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Обстежені 15 хворих на гемофілію, яким здійсню
вали оперативні втручання (синовектомію, артропла
стику, холецистектомію, аденомектомію). Через висо
кий ризик значної інтраопераційної крововтрати для
обмеження трансфузії донорської крові та зменшен
ня дози препаратів фактора зсідання крові VIII під час
оперативного втручання хворим виконували аутоге
мотрансфузію. Дослідження проводили до взяття
крові, у 1—шу і на 3—тю добу після процедури.
За 3 доби до оперативного втручання з судинного
русла хворого видаляли 400 мл крові у пластикатну
тару JMS виробництва Сингапур з гемоконсервантом
СPDA—1. Плазму заміщували препаратом Гекодез в
об'ємі 200 — 400 мл залежно від показників гемоди
наміки. Кров хворого зберігали при температурі +4°С,
а під час оперативного втручання повертали в судин

При аналізі достовірні зміни показників гемоди
наміки при проведенні плазмозаміщення препарата
ми колоїдно—осмотичної дії не виявлені.
У хворих, яким здійснювали аутогемотрансфузію,
перед оперативним втручанням, у 1—шу добу після
видалення крові відзначене зниження рівня гемо
глобіну на 4,62%, зменшення кількості еритроцитів —
на 2,19%, лейкоцитів — на 8,25% збільшення швид
кості зсідання еритроцитів (ШЗЕ) — на 6,43% від ви
хідного рівня, що можливо, пов'язане з ефектом гемо
дилюції. На 3—тю добу спостерігали зниження рівня
гемоглобіну — на 2,26%, зменшення кількості еритро
цитів — на 1,37%, збільшення кількості лейкоцитів —
на 20,8%, ШЗЕ — на 7,32% порівняно з вихідними по
казниками, проте, різниця недостовірна (Р > 0,05).
Показники периферійної крові на 3—тю добу більш

Ïîêàçíèêè ñèñòåìè ãåìîñòàçó ó õâîðèõ íà ãåìîô³ë³þ ïðè çàñòîñóâàíí³ ìåòîäó àóòîãåìîòðàíñôóç³¿
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ( õ ± m)

Ïîêàçíèê

×ÐÏ, ñ
Ò×, ñ
ÀÏÒ×, ñ
ÊÔ, ã/ë
ÌÀ ÀÊÒ, %
Àêòèâí³ñòü ôàêòîðà VIII, %
ÐÀÒ, %
ÊÒ, × 109 â 1 ë

äî åêñôóç³¿

ó 1–øó äîáó ï³ñëÿ åêñôóç³¿

íà 3–òþ äîáó ï³ñëÿ åêñôóç³¿

143,7 ± 7,28
19,8 ± 0,19
67,9 ± 1,26
2,22 ± 0,22
2,200 ± 0,004
0,800 ± 0,001
34,30 ±1,24
287,80 ± 14,38

132,5 ± 6,67
19,7 ± 0,34
62,4 ± 1,49
1,98 ± 0,22
2,500 ± 0,028
1,000 ± 0,002
37,5 ± 1,23
254,60 ± 13,65

134,9 ± 8,56
18,9 ±0,34
65,0 ± 1,48
2,44 ± 0,22
2,700 ±0,002
0,800 ± 0,001
37,7 ±1,33
266,8 ± 13,28
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наближені до таких до початку дослідження, що свід
чило про задовільне відновлення периферійної крові
у хворих на гемофілію на 3 — 4—ту добу після відбо
ру крові.
Результати дослідження показників системи гемо
стазу у хворих на гемофілію при застосуванні методу
аутогемотрансфузії наведені у таблиці.
Ексфузія крові в об'ємі 400 мл не впливала на до
сліджувані показники системи гемостазу у строки
спостереження до 3 діб. Найшвидше, це пов'язане з
незначним відносно об'єму циркулюючої крові об'є
мом ексфузії. Крім того, не виключене компенсатор
не викидання прокоагулянтів з депо зберігання в су
динне русло та заміщення ними втрачених під час
відбору крові компонентів системи гемостазу.
У 19 хворих за тяжкої форми гемофілії та наяв
ності кровотечі введення фактора VIII у розрахованій
дозі не сприяло припиненню кровотечі, і тільки вве
дення фактора VII дало можливість припинити кро
вотечу і завершити операцію.
З приводу крововиливів у суглоби та численних
гематом оперовані 16 хворих. У 3 хворих з псевдопух
линами здійснене оперативне втручання — екстир
пація псевдопухлини та дренування її порожнини.
У 6 хворих з інгібіторною формою гемофілії спо
стерігали суттєве збільшення титру антитіл (титр інгі
бітора понад 10 БО) та циркулюючих імунних ком
плексів в 1,5 разу. Після проведення двох сеансів ліку
вального плазмаферезу з ексфузією з судинного рус
ла у середньому до 600 мл плазми відзначене змен
шення титру інгібітора у середньому в 3 рази. Для ос
таточного висновку про ефективність цього методу
лікування за наявності інгібітора необхідне прове
дення подальших досліджень. Проте, результати по
передніх спостережень свідчать про необхідність за
стосування плазмаферезу за наявності інгібіторної
форми гемофілії перед виконанням оперативного
втручання. Це може сприяти зменшенню кількості
введеного фактора VIII та запобігти виникненню кро
вотечі.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. За умови адекватного моніторингу показників
системи гемостазу та їх корекції метод аутогемотран
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сфузії суттєво не впливає на показники периферійної
крові та системи гемостазу і може бути рекомендова
ний до включення у комплексну програму підготовки
до оперативного втручання хворих на гемофілію.
2. Кров доцільно забирати не раніше ніж за 3 — 4
доби до оперативного втручання, при необхідності,
повторну ексфузію можна проводити через 3 доби
після першої, проте, не менше ніж за 3 доби до опера
тивного втручання. Всі процедури слід проводити під
ретельним контролем показників периферійної крові
та системи гемостазу.
3. Застосування лікувального плазмаферезу до
цільне у хворих за інгібіторної форми гемофілії як
методу передопераційної підготовки.
4. Застосування фактора VII забезпечує припинен
ня кровотечі у хворих за тяжких форм гемофілії та
уникнення геморагічного синдрому.
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ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНЫМИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕННЫМИ ЯЗВАМИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Г. Ю. Бука, В. В. Комарчук
Луганский государственный медицинский университет,
Харьковская медицинская академия последипломного образования

DUODENOGASTRIC REFLUX IN THE PATIENTS, SUFFERING RECURRENT
POSTOPERATIVE COMPLICATED DUODENAL ULCERS
G. Yu. Buka, V. V. Komarchuk

РЕФЕРАТ
Äóîäåíîãàñòðàëüíûé ðåôëþêñ (ÄÃÐ) âûÿâëåí ó 52,6% áîëüíûõ ñ
ðåöèäèâíûìè ïîñëåîïåðàöèîííûìè îñëîæíåííûìè ÿçâàìè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (ÄÏÊ). Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ÄÃÐ áûëè: âûïîëíåíèå ïèëîðîðàçðóøàþùèõ îïåðàöèé, âîâëå÷åíèå ïðèâðàòíèêà â ÿçâåííûé èíôèëüòðàò, îòñóòñòâèå êîððåêöèè õðîíè÷åñêîé íåïðîõîäèìîñòè (ÕÍ) ÄÏÊ âî âðåìÿ ïåðâîé îïåðàöèè. Íàëè÷èå
è ñòåïåíü âûðàæåííîñòè ÄÃÐ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü êàê ïðè óñòàíîâëåíèè ïîêàçàíèé ê âûïîëíåíèþ ïëàíîâîé îïåðàöèè, òàê è ïðè
âûáîðå ñïîñîáà õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ðåöèäèâíîé ïîñëåîïåðàöèîííîé ÿçâû ÄÏÊ. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå ÄÃÐ îáÿçàòåëüíî äîëæíî âêëþ÷àòü íå òîëüêî ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå ïðèâðàòíèêà, íî è
êîððåêöèþ ÕÍ ÄÏÊ. Ñåëåêòèâíàÿ ïåðèàðòåðèàëüíàÿ ñèìïàòýêòîìèÿ ÄÏÊ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì, óëó÷øàþùèì åå òîíóñ,
áåç íàðóøåíèÿ èííåðâàöèè ïðèâðàòíèêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äóîäåíîãàñòðàëüíûé ðåôëþêñ; ðåöèäèâ ÿçâû ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ.

SUMMARY
Duodenogastric reflux (DGR) was revealed in 52.6% patients, suffering recurrent postoperative complicated duodenal ulcers (RPOCDU).
Pylorodestructive operations performance, pyloric involvement into
ulcerative infiltrate and absence of chronic duodenal impassability
(CHDI) correction during the first operation done had constituted the
DGR occurrence causes. While establishing the indications for elective
operation performance as well as choosing the surgical method of the
RPOCDU treatment it is necessary to take into account the presence
and severity degree of DGR. Surgical treatment of DGR must obligatory include not only the pyloric preservation and strenghtening, but the
CHDI correction as well. Selective periarterial sympathectomy of duodenum constitutes an effective method, improving her tone without
pyloric innervations disturbing.
Êey words: duodenogastric reflux; postoperative recurrence of ulcer.

В

настоящее время различные нарушения мо
торно—эвакуаторной функции считают весомым
фактором риска возникновения язвенной болезни и
рецидивов язвы после оперативного лечения. Основ
ными видами таких нарушений являются ДГР, гастро
эзофагеальный рефлюкс, ХН ДПК.
Частота возникновения ДГР после выполнения ор
ганосохраняющих операций составляет 0,4 — 53,1%
[1, 2]. После выполнения пилоросохраняющих опера
ций частота возникновения ДГР минимальная, после
пилороразрушающих — увеличивается в 8 — 15 раз
[3], после резекции желудка по Бильрот—І ДГР выяв
ляют у 50% больных [4].
Основной причиной возникновения ДГР является
нарушение проходимости ДПК, не корригированное
во время операции, что впоследствии обусловливает
различные патологические состояния, в том числе
рецидив язвы [1]. Нарушения проходимости ДПК ча
ще выявляют, только когда обнаруживают рецидив яз
вы после оперативного вмешательства [5].
В то же время, само оперативное вмешательство
часто чревато возникновением нарушений мотор
но—эвакуаторной функции, причинами которых яв
ляются: пилороразрушающие операции, ваготомия,
ранее произведенная травматическая мобилизация
ДПК с возникновением грубого спаечного процесса в
зоне ее нисходящей и горизонтальной частей [5 — 7].
Патогенетически ДГР является клиническим при
знаком ІІ стадии ХН ДПК, когда под влиянием повы
шения давления в ДПК стадия компенсации, характе
ризующаяся гипермоторикой, сменяется стадией суб
компенсации, появляется антиперистальтика, под
влиянием высокого давления постепенно формиру
ется недостаточность клапанов (привратника, боль
шого сосочка ДПК), что обусловливает возникнове
ние ДГР и дуоденобилиарного рефлюкса, истощение
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компенсаторных механизмов, гипотонию и атонию
во ІІ и ІІІ стадиях ХН ДПК [8].
Следовательно, оперативное лечение язвенной
болезни, сочетающейся с ДГР, обязательно должно
включать не только сохранение, восстановление и ук
репление привратника, но и коррекцию ХН ДПК.
Все оперативные вмешательства по поводу ХН
ДПК можно условно разделить на две группы: дрени
рующие ДПК и выключающие ее из пассажа пищево
го химуса, которым в настоящее время отдают пред
почтение [6, 8]. Показанием к выключению ДПК явля
ются гипотоническая и атоническая формы ХН ДПК.
Определяющим при выборе объема и метода опе
ративного лечения ХН ДПК является тонус кишки,
тогда как существующие методы хирургического ле
чения ХН ДПК не предусматривают коррекцию его
нарушений.
Анализ данных литературы последних десятиле
тий свидетельствует, что после хирургического лече
ния ХН ДПК стойко неудовлетворительные результа
ты наблюдают у 20 — 70% больных.
Целью работы явилось изучение частоты возник
новения ДГР у больных с рецидивными послеопера
ционными осложненными язвами ДПК, причин его
появления, поиск возможностей его коррекции.
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баевым [9]: стадия компенсации характеризовалась
ригидностью привратника, его гипертонусом, при яз
венно—рубцовом поражении он смыкался не полно
стью; стадия субкомпенсации — привратник зиял на
1/2, сократительная реакция вялая, в желудке содер
жалась желчь; стадия декомпенсации — привратник
значительно зиял, расширен либо щелевидно сужен,
сократительная реакция снижена либо отсутствовала,
в желудке обнаружено большое количество желчи.
Наличие ДГР определяли также путем выявления
билирубина в аспирате из желудка с помощью фото
электрокалориметра, наличие желчи и ее компонен
тов в желудке считают ранним признаком ХН ДПК,
возникающим до появления рентгенологических
симптомов [5, 6].
Для изучения моторно—эвакуаторной функции
желудка и ДПК проводили рентгенологическое иссле
дование, для определения мышечного тонуса ДПК —
дуоденоманометрию методом открытого катетера и
поэтажную манометрию (по Я. Д. Витебскому).
Интраоперационно о наличии ХН ДПК судили на
основании расширения кишки более 3,5 см, тонус
ДПК оценивали с помощью прямой электромиодуо
денографии.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проведен комплексный анализ результатов лече
ния 56 больных с рецидивными осложненными язва
ми ДПК, которым ранее произведены различные ор
ганосохраняющие операции.
Возраст больных в среднем 49,4 года, первая опе
рация у большинства (55%) из них выполнена 5 лет
назад и более. Зашивание язвы произведено 32,1%
больных, изолированное иссечение язвы — 17,9%, ис
сечение язвы и стволовая ваготомия — 32,1%, иссече
ние язвы и селективная ваготомия — 7,1%, иссечение
язвы и селективная проксимальная ваготомия (СПВ)
— 5,4%, изолированная СПВ — 3,6%, антрумэктомия
по Бильрот I и селективная ваготомия — 1,8%. У 84,7%
больных операция была выполнена в неотложном
порядке в связи с перфорацией язвы и возникнове
нием острого желудочно—кишечного кровотечения
(ОЖКК). Целенаправленную коррекцию ХН ДПК и
меры профилактики ДГР во время первой операции
не применяли. У 32,4% больных диаметр рецидивной
язвы превышал 1,5 см, у 12,7% из них язва была цир
кулярной.
У 96,7% больных рецидивная послеоперационная
язва осложнилась ОЖКК, у 3,3% — перфорацией. Сте
ноз различной степени выявлен у 31,7% больных, в
том числе I степени — у 15,8%, II степени — у 42,1%, III
степени — у 42,1%.
При эндоскопической диагностике ХН ДПК при
держивались критериев, предложенных Х. Д. Джума

С использованием различных методов ДГР диа
гностирован у 45 (52,6%) больных с рецидивными ос
ложненными язвами после органосохраняющих опе
раций. Содержание билирубина в аспирате, получен
ном из желудка во время эндоскопического исследо
вания в целях диагностики ДГР, составляло от 10 до
104 мкг/мл, преимущественно концентрация билиру
бина была средней и максимальной.
Из—за наличия ДГР у пациентов с рецидивными
послеоперационными язвами ДПК течение заболева
ния было упорно рецидивирующим, что являлось од
ним из показаний к проведению планового опера
тивного лечения.
Причинами ДГР были: выполнение пилороразру
шающих операций, вовлечение привратника в язвен
ный инфильтрат, отсутствие коррекции ХН ДПК во
время первой операции.
В комплексном хирургическом лечении ДГР в це
лях коррекции тонуса ДПК у больных с рецидивными
послеоперационными язвами использовали селек
тивную периартериальную симпатэктомию ДПК.
Обоснованием применения периартериальной
симпатэктомии явились особенности симпатической
иннервации пищеварительного канала, которая ока
зывает тормозящее влияние на перистальтику и по
вышает тонус сфинктеров (в том числе сфинктера
привратника). Постганглионарная симпатическая
иннервация органов брюшной полости осуществля
ется периартериально, по ходу их артерий. Исходя из
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этого, считаем целесообразным включение в ком
плекс лечения ДГР (как проявления ХН ДПК) селек
тивной симпатической денервации ДПК с сохране
нием симпатической иннервации привратника. Та
кое условие может быть соблюдено, если осуществ
лять денервацию только нижних панкреатодуоде
нальных (либо верхней брыжеечной) артерий, что
способствует повышению тонуса нисходящей, гори
зонтальной и восходящей частей ДПК без нарушения
иннервации привратника.
Метод периартериальной симпатэктомии ДПК от
работан в эксперименте на кролях, установлено, что
оптимальным является выполнение периартериаль
ной селективной неврэктомии верхней брыжеечной
артерии, что сопровождается повышением тонуса
ДПК на 18 — 32% от исходного, при этом тонус при
вратника не нарушается.
Оперированы 28 (50%) больных, из них 17 — в
срочном, 11 — в плановом порядке.
У 12 больных выполнены органосохраняющие
операции, у 6 — органощадящие, у 10 — резекцион
ные.
Иссечение, экстериоризация язвы, стволовая ва
готомия произведены 6 больным, иссечение язвы, се
лективная ваготомия — 6, антрумэктомия, стволовая
ваготомия — 6, резекция желудка по Бильрот—I — 1,
резекция желудка по Гофмейстеру — Финстереру — 5,
резекция желудка по Бальфуру — 4.
Для коррекции ХН ДПК выполняли операцию
Стронга, дуоденоеюностомию по Боппе, применяли
разработанный в клинике способ формирования
изоперистальтического поперечного дуоденоеюноа
настомоза (декларационный патент Украины 42542
от 10.07.09).
Коррекция тонуса ДПК произведена у 5 больных, у
2 — выполнена химическая селективная периартери
альная симпатэктомия с применением 30% раствора
спирта, который вводили периартериально в дозе до
2 мл, что способствовало некрозу нервных симпати
ческих волокон, не вызывая повреждения стенки со
судов и перифокальных реакций. Использование се
лективной периартериальной симпатэктомии ДПК в
комплексной хирургической коррекции рецидивных
послеоперационных язв ДПК в сочетании с ДГР поз
волило уменьшить объем операции: во ІІ стадии ХН
ДПК — ограничиться операцией Стронга, в ІІІ стадии
— использовать операции, дренирующие ДПК, без
выключения кишки.
Разработка и внедрение в клинику методов физи
ческой и химической селективной периартериаль

ной неврэктомии является перспективным, это поз
волит широко использовать их в повседневной прак
тике абдоминальных хирургов.
ÂÛÂÎÄÛ

1. ДГР выявлен у 52,6% больных с рецидивными
послеоперационными язвами ДПК.
2. Наличие и степень выраженности ДГР необхо
димо учитывать как при установлении показаний к
выполнению плановой операции, так и при выборе
способа хирургического лечения рецидивной после
операционной язвы ДПК.
3. Хирургическое лечение ДГР обязательно долж
но включать не только сохранение и укрепление при
вратника, но и коррекцию ХН ДПК.
4. Селективная периартериальная симпатэктомия
ДПК является эффективным методом, способствую
щим улучшению ее тонуса без нарушения иннерва
ции привратника.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПРИ ОПУХОЛЕВОМ
ПОРАЖЕНИИ ОБРАЗУЮЩИХ ЕГО КОСТЕЙ
А. Г. Дедков
Национальный институт рака, г. Киев

THE ELBOW JOINT PROSTHESIS IN TUMORAL AFFECTION OF ITS FORMING
BONES
А. G. Dedkov
РЕФЕРАТ
Ïðåäëîæåí ìîäèôèöèðîâàííûé ìåòîä õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà íà ëîêòåâîì ñóñòàâå ïî ïîâîäó îïóõîëåé îáðàçóþùèõ åãî
êîñòåé, à äëÿ ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ ëîêòåâîãî ñóñòàâà — èìïëàíòàò
îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè. Ïðèìåíåíèå ó 8 ïàöèåíòîâ ðàçðàáîòàííîãî èìïëàíòàòà ïîçâîëèëî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ôóíêöèþ âåðõíåé êîíå÷íîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïóõîëè êîñòåé; ýíäîïðîòåçèðîâàíèå; ëîêòåâîé
ñóñòàâ; ôóíêöèÿ êîíå÷íîñòè.

SUMMARY
There were proposed the modified method of surgical intervention on
the elbow joint for tumors of the bones, which form it, and for the
elbow joint endoprosthesis — the implant of original construction.
Application of the implant elaborated in 8 patients have permitted to
restore the upper extremity function practically completely.
Êey words: tumors of the bones; endoprosthesis; elbow joint; function
of extremity.

П

оражение костей, образующих локтевой сус
тав, первичными опухолями отмечают редко. Более
часто выявляют их метастатическое поражение [1].
Данные литературы о хирургическом лечении опухо
лей этой локализации ограничены. Как правило, в ре
конструкции пострезекционных дефектов дисталь
ного отдела плечевой и проксимального отдела лок
тевой костей рекомендуют использовать эндопроте
зирование [2]. Эндопротезирование локтевого суста
ва успешно применяют в классической ортопедии,
оно позволяет в высокой степени сохранить функ
цию верхней конечности [3]. В онкоортопедии усло
вия для эндопротезирования локтевого сустава доста
точно благоприятны только при сохранении нерв
но—сосудистых структур и мягких тканей вблизи зо
ны резекции, что, по мнению большинства исследо
вателей, позволяет достичь высокого функциональ
ного результата [1, 4]. В зависимости от локализации
опухолевого поражения используют эндопротезы с
частичной заменой дистального отдела плечевой ко
сти либо проксимального отдела локтевой кости.
Целью работы явилась оценка функционального
результата применения имплантата собственной раз
работки для эндопротезирования локтевого сустава
при опухолевом поражении образующих его костей.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Эндопротезирование локтевого сустава произве
дено в клинике онкоортопедии 8 больным в период с
2002 по 2007 г. Продолжительность наблюдения в
среднем 27,1 мес. Мужчин было 5 (62,5%), женщин —
3 (37,5%). Возраст пациентов в среднем (34,82 ± 3,56)
года. Гигантоклеточная опухоль диагностирована у 2
(25%) больных, гигантоклеточная опухоль злокачест
венная, лейомиосаркома, остеогенная саркома, хонд
росаркома, саркома Юинга, метастазы рака — по 1
(12,5%) наблюдению.
Функциональное состояние оперированной ко
нечности оценивали по методу W. F. Enneking [5].
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Ðèñ. 1. Èìïëàíòàò äëÿ ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ ëîêòåâîãî ñóñòàâà
(ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà, èçãîòîâèòåëü ÍÏÎ "Èíìåä").

Функциональный результат оценивали в первый год
наблюдения через 3, 6, 9 и 12 мес, в последующие го
ды наблюдения — через каждые 6 мес.
Лечение онкологического заболевания осуществ
ляли в соответствии с принятыми в клинике стандар
тами.
Локтевой сустав, хотя и является сложным анато
мическим образованием, основной объем движений
осуществляется в сагиттальной плоскости. Для рекон
структивного вмешательства на локтевом суставе на
ми модифицирован хирургический метод. Разрез на
чинали по медиальной поверхности плеча, продол
жали вниз до внутреннего надмыщелка с поворотом
по медиальной локтевой борозде кнаружи до середи
ны передней поверхности предплечья и далее вниз
по передней поверхности предплечья. Этот доступ, в
отличие от классического — заднего, позволял выде
лить и проследить в дистальной части плеча все нерв

À

Á

Ðèñ. 2. Ðåíòãåíîãðàììû ïàöèåíòà Í. ñ îñòåîãåííîé ñàðêîìîé
ëîêòåâîé êîñòè â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ. À — äî îïåðàöèè; Á — ÷åðåç 3
ãîäà ïîñëå îïåðàöèè.

но—сосудистые структуры. С использованием досту
па рассекали переднюю поверхность капсулы локте
вого сустава и, при необходимости, выделяли перед
нюю поверхность локтевой кости. При этом сохраня
лись сухожилия трехглавой и двуглавой мышц плеча
и точки их прикрепления, а также создавались усло
вия для оценки абластичности удаления опухоли дис
тального отдела плечевой кости и проксимального
отдела локтевой.
При резекции дистального отдела плечевой кости
выполняли остеотомию, удаляли ее дистальный
фрагмент после пересечения капсулы локтевого сус
тава и его связок, сохраняя точку прикрепления трех
главой мышцы плеча на локтевом отростке. Сустав
ную поверхность проксимальной части локтевой ко
сти — блоковидную вырезку обрабатывали инстру
ментами для удобного рассверливания костномозго
вой полости локтевой кости. После этого импланти
ровали интрамедуллярную ножку локтевого компо
нента на костном цементе. При использовании тако
го доступа без резекции окружающих мышц имплан
тат окружен естественным мышечным футляром, что
не требует дополнительной миопластики.
При втором варианте, когда выполняли резекцию
локтевой кости, после пересечения капсулы локтево
го сустава и отсечения сухожилия трехглавой мышцы
вначале имплантировали локтевой компонент. Затем
в плечевой кости формировали П—образный паз для
имплантации плечевого компонента, ширина и дли
на которого соответствовали вилке этого компонен
та. После рассверливания костномозговой полости
плечевой кости плечевой компонент эндопротеза
имплантировали на костном цементе. После соеди
нения плечевого и локтевого компонентов шарнир
ным механизмом сухожилие трехглавой мышцы при
шивали к специально сделанному отверстию в серьге
локтевого компонента. Собственную фасцию задней
поверхности предплечья пришивали узловыми шва
ми к сухожилию трехглавой мышцы, в последующем
создавалось фиброзное сращение между фасцией
предплечья и сухожилием трехглавой мышцы, что
позволяло восстановить активное разгибание пред
плечья.
Для восстановления объема движений в суставе,
как правило, используют эндопротез с шарнирным
устройством, позволяющий осуществлять полный
объем движений в сагиттальной плоскости. Нами
предложен имплантат, соответствующий этим усло
виям и изготовленный НПО "Инмед" (рис. 1).
Статистическая обработка полученных результа
тов проведена с учетом определения нормальности
распределения вариационных рядов. Значимость
различий между выборками устанавливали с помо
щью параметрических (t—критерий Стьюдента) и
непараметрических (Т—критерий Вилкоксона, U—
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критерий Манна — Уитни) методов для зависимых и
независимых выборок. Обработка данных исследова
ния выполнена с помощью программного продукта
Statistica 6.0 (фирма StatSoft, США) [6].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У 3 пациентов произведено эндопротезирование
локтевого сустава после резекции проксимального
отдела локтевой кости, у 5 — дистального отдела пле
чевой кости. На рис. 2 представлены рентгенограммы
пациента Н. с остеогенной саркомой проксимально
го отдела локтевой кости в разные сроки наблюде
ния. На первой рентгенограмме в верхней трети
предплечья видна очаговая деструкция с периосталь
ной реакцией проксимального отдела локтевой кос
ти. На второй рентгенограмме показан установлен
ный эндопротез локтевого сустава через 3 года после
операции.
Функция верхней конечности (по Enneking) после
эндопротезирования локтевого сустава сразу после
операции (3—й месяц) составила (73,8 ± 2,30)% от
должной величины суммарного показателя. В после
дующем показатель постепенно увеличивался благо
даря успешно проведенным реабилитационным ме
роприятиям у всех оперированных пациентов. К 30—
му месяцу после операции суммарный показатель
функции составил (83,4 ± 2,46)%. В дальнейшем улуч
шение функции верхней конечности обусловлено
тем, что более 3 лет наблюдали лишь одного пациен
та, у которого отмечена высокая функция опериро
ванной конечности (90% от должной величины).
После эндопротезирования локтевого сустава в
отдаленном периоде осложнение возникло у 1
(12,5%) больного в виде сгибательной контрактуры в
оперированном суставе. Онкологические результаты
этого реконструктивного вмешательства были благо
приятными — локальные рецидивы не обнаружены.
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ÂÛÂÎÄÛ

1. Эндопротезирование локтевого сустава по по
воду опухолей образующих его костей при условии
сохранения точек прикрепления сгибателей и разги
бателей предплечья обеспечивает функциональный
результат, сопоставимый с функцией непораженной
конечности.
2. Применение предложенной модификации ме
тода хирургического вмешательства позволяет сохра
нить точки прикрепления основных сгибателей и
разгибателей предплечья, что важно для восстановле
ния движения предплечья.
3. При использовании разработанной модели эн
допротеза сохраняется фактически полный объем
движений в локтевом суставе.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
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MODERN VIEW ON BASE PRINCIPLES OF THE STANDARD TREATMENT
FORMATION AND DIAGNOSTICS IN RECONSTRUCTIVE SURGERY
OF THE NOSE GOT DEFECTS
R. L. Valihnovskiy
Незважаючи на широкі можливості реконструк
тивної хірургії та мікрохірургії набутих вад носа, в ба
гатьох ситуаціях не вдається досягти позитивного ре
зультату операції [1]. Не розроблені методи, які б доз
волили одночасно замістити дефекти як кістково—
хрящового скелета, так і м'яких тканин носа. Багать
ом пацієнтам з приводу післятравматичної дефор
мації носа показане виконання неодноразових кори
гувальних операцій.
Сучасні методи реконструктивної хірургії дозво
ляють покращити результати пластики набутих вад як
обличчя в цілому, так і носа, зокрема [2 — 5]. Для по
кращання діагностики перелому носа та визначення
адекватної хірургічної тактики використовують оп
тичну ендоскопію та ультразвукове дослідження [6 —
8]. Для оцінки функції носового клапана застосову
ють активну передню риноманометрію. Метод є
об'єктивним підтвердженням проби Cottle, яку широ
ко використовують для відбору пацієнтів з порушен
ням носового дихання.
Для оцінки тяжкості ураження м'яких тканин об
личчя, зокрема носа, рекомендують використовувати
метод магніторезонансної томографії як найбільш
інформативний [9, 10].
Проте, у теперішній час в реконструктивній ри
нохірургії відсутній єдиний діагностично—лікуваль
ний підхід, який би поєднував як базові медичні знан
ня, так і їх взаємозв'язок з конкретною клінічною си
туацією [11].

Наведене підтверджує актуальність створення та
постійної оптимізації єдиного діагностично—ліку
вального алгоритму в реконструктивній хірургії набу
тих вад носа [12].
Анатомо—функціональний аспект
Хірургічна анатомія носа. Топографія зовнішньо
го носа є точним віддзеркаленням внутрішнього но
сового скелета. Ніс поділяють на естетичні субоди
ниці (за Millard та Burget): кінчик та спинку носа, ото
чені м'якими трикутниками, крилові частки, бічні
стінки. Межі естетичних субодиниць носа є ідеаль
ним місцем для здійснення надрізів, а самі естетичні
субодиниці вимагають реконструкції з використан
ням клаптів шкіри уніформної текстури та забарв
лення. Носовий скелет складається з носових кісток і
висхідних відростків верхньої щелепи — у верхній
третині носа, парних верхньолатеральних хрящів — у
середній третині, нижньолатеральних або крилових
хрящів — у нижній третині носа. Верхньолатеральні
хрящі щільно фіксовані до каудального краю носових
кісток і носової перегородки, внаслідок чого вони
підвішені над носовою порожниною. Парні крилові
хрящі підтримують нижню третину носа, утворюючи
"tripod"—конфігурацію носа. Парні присередні ніжки
формують центральну ніжку "tripod"—конфігурації і
прикріплені до передньої носової ості і носової пере
городки. Бічні ніжки складають дві бічні ніжки трипо
да і прикріплюються до країв грушоподібного отвору.
Купол утворюється верхівкою крилових хрящів, під
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тримуючи кінчик носа. Багато васкуляризована тонка
слизова оболонка вистилає структури носа зсереди
ни, щільно прилягаючи до поверхні носових кісток
та хрящів. Цей щільний контакт обмежує рухливість
слизової оболонки та максимальну (до 5 мм) величи
ну її дефектів, які можна закрити з використанням
первинного шва. Товщина шкіри носа та її здатність
до розтягнення зменшуються в напрямку від пере
нісся до кінчика носа. Шкіра в середній третині носа
над хрящовою частиною спинки носа і верхніми біч
ними хрящами більш рухлива, ніж у нижній третині в
проекції крилових хрящів. Шкіра та розташовані під
нею м'які тканини крилової частки формують
напівригідну одиницю, що підтримує кривину крило
вої дуги та скелет ніздрьового отвору. Щоб відновити
форму та скелет ніздрьового отвору, крилову частку
слід заміщувати з використанням хрящового клаптя,
хоча в нормі в цих анатомічних структурах хрящ від
сутній. Шкіра носа має значну кількість сальних за
лоз, внаслідок чого вона має гладеньку та жирну текс
туру. В цілому вона не має тенденції до формування
помітних рубців, уступаючи за цією властивістю тіль
ки шкірі повік. Кровопостачання структур носа забез
печує очна артерія, яка відходить від внутрішньої сон
ної артерії, ділиться на передню та задню решітчасті
артерії та артерію спинки носа. Також в кровопоста
чанні носа беруть участь лицева та внутрішня верхнь
ощелепна артерії, які відходять від зовнішньої сонної
артерії. Внутрішній ніс іннервують решітчастий, кли
ноподібний і носопіднебінний нерви, зовнішній ніс
— передній решітчастий, надблоковий та підочноям
ковий нерви [13].
Етіологічний і патогенетичний аспекти
Причинами набутих вад носа є травматична де
формація (перелом носа, носових, очноямкових та
решітчастих кісток, перегородкова гематома, укуси,
опіки), інфекції (сифіліс, лейшманіоз, лепра), пухли
ни, алергічний та вазомоторний риніт, токсичне ура
ження тканин носа (кокаїн), хвороби сполучної тка
нини (гранулематоз), автоімунні захворювання. Пе
релом носових кісток становить 40% в структурі всіх
переломів кісток обличчя. Тупа травма носа є однією
з найбільш частих причин перелому носа. Травма при
дорожно—транспортній пригоді, падіння з висоти,
побутова травма є причиною перелому носа майже у
85% спостережень. Тип перелому носа залежить від
вектору сили травмувального впливу [14]. Сила, спря
мована з фронтального напрямку, може спричинити
перелом нижнього краю носових кісток (тонших у
порівнянні з важчими верхніми частинами) або вдав
лення носових кісток та перегородки. Можливий та
кож "splaying" носових кісток та збільшення ширини
носа. Латерально прикладена сила може зумовити де
пресію іпсилатеральної носової кістки або навіть
відрив контралатеральної. За скручуючого або "buck
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ling" — вектору травми носа виникає замикання кіст
кових та хрящових фрагментів. Зазначені особли
вості вимагають використання відкритого методу ри
носептопластики на відміну від закритого, за якого
неможлива адекватна корекція порушень анатомії но
са. Перегородка носа під час перелому часто зміщу
ється з гребеня верхньої щелепи. При цьому не
обхідне адекватне вправляння перегородки для від
новлення адекватного носового дихання. Тип перело
му носової перегородки залежить від кінцевої точки
прикладання травмуючої сили. Переломи переднього
відділу носової перегородки переважно вертикальні,
заднього — мають переважно горизонтальну орієнта
цію. Орієнтація сили в каудально—краніальному на
прямку спричиняє перелом носової перегородки з
зміщенням [15, 16].
Технічний аспект
Під час виконання реконструктивної риносепто
пластики здійснюють V—подібний доступ в ділянці
колони, продовжуючи його по каудальному краю
присередньої ніжки вздовж купола латерально до біч
ної ніжки. Мобілізують клапоть кінчика носа над пе
рихондрієм крилових хрящів. Розділяють міжніжкову
зв'язку і проводять дисекцію в субперіостальній пло
щині в ділянці кістково—хрящової піраміди. Субмуко
перихондральний клапоть мобілізують на одному або
обох боках на рівні верхнього септального кута. Бічні
хрящі відділяються від перегородки. Корекцію носо
вої перегородки здійснюють за показаннями: ре
зекцію, заміщення, укріплення. На цьому ж етапі ви
конують фіксацію різних типів трансплантатів пере
городки (spreader, onlay, dorsal).
У подальшому проводять корекцію кінчика носа:
збільшення, ротацію вгору, укріплення, проекцію,
вкорочення або звуження колумели, корекцію носо—
губного кута. Крилові хрящі видаляють або укріплю
ють залежно від мети операції. Для попередження ко
лапсу крилових хрящів та обструкції клапана носа ау
тотрансплантати фіксують. Бічну остеотомію прово
дять, починаючи з краю грушоподібного отвору шля
хом створення перелому за типом зеленої гілки для
кожної носової кістки. За показаннями проводять се
рединну та парамедіанну остеотомію. Хрящову части
ну горбинки носа видаляють за допомогою скальпеля
або ножиць, кісткову — долота або рашпіля. За умови
низького назофронтального кута встановлюють
трансплантати спинки носа, отримані з вушної рако
вини або ребрового хряща. Як донорські аутохрящі
для реконструкції кінчика носа обирають хрящі вуш
ної раковини, перегородковий, ребровий хрящі.
Хрящ вушної раковини виділяють з використанням
переднього або заднього доступу. Його застосовують
для корекції внутрішнього носового клапана та замі
щення нижніх бічних хрящів носа. Кістковий аутот
рансплантат використовують для збільшення, укріп
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лення кінчика носа, структурної підтримки внутріш
нього носового клапана, реконструкції тотальних де
фектів носа. Кісткові аутотрансплантати виділяють з
ребрової або клубової кістки. Аутотрансплантати
скроневої фасції використовують для збільшення
проекції, покращання контуру структур спинки носа,
корекції дефектів м'яких тканин нижньолатеральних
відділів носа, заміщення дефектів носової перегород
ки. За недостатнього обсягу власного матеріалу вико
ристовують донорські алотрансплантати, які попе
редньо обробляють гама—променями. Алотранс
плантати застосовують для покращання функції но
сового клапана, збільшення проекції кінчика носа.
Силіконовий алопластичний матеріал використову
ють для укріплення колумели, корекції носо—губного
кута, збільшення проекції кінчика та спинки носа [13,
15].
Під час виконання закритої риносептопластики
використовують такі типи доступів: трансхрящовий,
міжхрящовий, криловий крайовий у поєднанні з
міжхрящовим, перегородкові доступи за Killian [13,
17].
Спочатку виконують септопластику з метою ко
рекції носової перегородки або виділення аутохряща.
Ін'єкції місцевого анестетика (1% розчин лідокаїну з
адреналіном 1:100 000) проводять з метою анестезії,
гідродисекції та гемостазу. Слизову оболонку мобілі
зують в субперихондральній площині. У подальшому
здійснюють резекцію деформованого хряща носової
перегородки, його виправлення та реімплантацію.
Його частини зберігають для трансплантації в зону
реконструкції зовнішнього носа. Усувають деформо
вану кісткову частину носової перегородки та віднов
люють з'єднання мукоперихондральних клаптів.
Консервативну клиноподібну резекцію каудально
го відділу перегородки проводять для вкорочення но
са. Резекцію в ділянці переднього септального кута
виконують для збільшення ротації кінчика носа та
зменшення його проекції [13].
Під час реконструкції кінчика носа мінімізують
резекцію крилових хрящів та збільшують частку їх
реорієнтації та ремоделювання. При резекції це
фалічного краю крилових хрящів залишають 6 — 8
мм смужки хряща з метою попередження ускладнень
у віддаленому післяопераційному періоді (зокрема,
колапсу крилових хрящів). Для зменшення кута між
бічною та присередньою ніжками накладають
внутрішньокупольні горизонтальні матрацні шви на
кожному куполі. Далі накладають міжкупольні шви,
що збільшує опору кінчика носа та міжкупольну си
метрію; зашивають одна з одною присередні ніжки та
фіксують їх до каудальної частини носової перего
родки для створення додаткової опори кінчика носа.
Встановлюють хрящові трансплантати в ділянці
кінчика носа з метою збільшення його розмірів та

опори. Щитоподібні трансплантати встановлюють в
ділянці антерокаудального кута носа з метою збіль
шення проекції його кінчика, збільшення носа, по
кращання симетрії та контуру кінчика носа. Колуме
лярні трансплантати встановлюють з метою збіль
шення каудальної проекції колумели та укріплення
опори кінчика носа [13, 15, 18].
Хрящову та кісткову частини горба спинки носа
видаляють за таким самим методом, як і за відкритої
риносептопластики. Дефект спинки носа закривають
шляхом латеральної та медіальної остеотомії, яку ви
конують як і за відкритої риносептопластики. За ви
сокого ризику зменшення або втрати функції
внутрішнього носового клапана використовують
spreader—трансплантати, які встановлюють через
субперихондральні тунелі між перегородкою та верх
ньолатеральними хрящами. За наявності нерівностей
рельєфу спинки носа або її гіперрезекції використо
вують накладні (onlay) трансплантати, виділені з ау
тохряща або фасції [13].
Як свідчить аналіз даних літератури, реконструк
тивно—відновні методи лікування набутих вад носа
широко й детально представлені у наукових джерелах
з точки зору хірургічної техніки. Сучасні методи ре
конструктивної хірургії носа різноманітні, проте, не
встановлено чіткої кореляції між знаннями базових
медичних дисциплін та обґрунтуванням того чи ін
шого підходу в алгоритмі хірургічного лікування. Від
сутній також єдиний алгоритм хірургічного лікуван
ня набутих вад носа, оснований на інтердисциплі
нарному підході. Авторські методи різноманітні з ог
ляду на індивідуальний досвід, проте, не задовольня
ють принципів доказової медицини.
Аналіз особливостей анатомо—функціонального
аспекту передбачає ключові принципи клінічної ана
томії та фізіології, на яких може формуватися
уніфікований діагностично—лікувальний алгоритм
корекції набутих вад носа.
Аналіз етіологічного та патогенетичного аспекту
набутих вад носа свідчить про потребу структуризації
діагностично—лікувального алгоритму корекції набу
тих вад носа за підтипами відповідно до причинно—
наслідкового чинника.
Аналіз особливостей технічного аспекту лікування
набутих вад носа свідчить про потребу в проведенні
кореляції чинників зазначених аспектів з метою
створення цілісної системи інтердисциплінарних
знань, об'єднаних принципами доказової медицини.
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