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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616.36—07—089.12

СИНДРОМ ХВОСТАТОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
В. В. Бойко, Д. И. Скорый
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

THE CAUDATE HEPATIC LOBE SYNDROME.
PECULIARITIES OF CLINICAL COURSE, SURGICAL TACTICS
V. V. Boyko, D. I. Skoriy
РЕФЕРАТ
Рассмотрены клинические и диагностические особенности
опухолевого поражения хвостатой доли печени, которые по
совокупности критериев разделены на четыре стадии синдро
ма хвостатой доли. В зависимости от стадии авторами предло
жены проведение оптимальной предоперационной подготов
ки и соответствующая хирургическая тактика.
Ключевые слова: хвостатая доля печени; синдром хвостатой
доли; резекция печени; каудальная лобэктомия.
SUMMARY
Clinical and diagnostic peculiarities of the tumor affection of cau
date hepatic lobe, which, by the sum of criteria, are divided on four
stages of the caudate lobe syndrome, were discussed. The authors
had proposed an optimal preoperative preparation and adequate
surgical tactics, depending on the present stage.
Кey words: caudate hepatic lobe; the caudate lobe syndrome;
hepatic resection; caudal lobectomy.

К

аудальная лобэктомия является сложным хи
рургическим вмешательством из—за анатомических
особенностей топографии СІ печени. В связи с этим
объемные образования, исходящие из нее, в течение
длительного времени считали неоперабельными. В
то же время, хвостатая доля может быть зоной лока
лизации как доброкачественных, так и первичных
либо метастатических злокачественных новообразо
ваний, особенно при колоректальном раке и опухоли
Клатскина [1, 2]. Резекцию хвостатой доли можно вы
полнять как изолированно, так и в сочетании с пра
восторонней, левосторонней гемигепатэктомией и
другими видами сегментарной резекции печени [3 —
6]. При этом изолированная резекция хвостатой доли
— технически более сложное вмешательство, по
скольку ее анатомические границы тесно прилежат к
жизненно важным сосудистым структурам — ворот
ной, печеночным и нижней полой венам. Такая уни
кальная анатомия хвостатой доли предполагает опре
деленные технические особенности и подходы к ее
резекции, сложность которой не соизмерима со
сложностью резекции других сегментов печени.
Возникновение объемного процесса в хвостатой
доле печени в начальных стадиях заболевания, как
правило, не сопровождается клиническими симпто
мами и может быть случайной находкой при скри
нинговом ультразвуковом исследовании органов
брюшной полости. При распространении опухолево
го процесса на прилегающие сосудистые структуры
заболевание проявляется синдромом нижней полой
вены, выраженной венозной недостаточностью с не
фротическим синдромом, который характеризуется
микрогематурией, почечной недостаточностью. Кро
воток в системе воротной вены нарушается при про
грессивном росте опухоли, поражении СIII, СIV, СV, СVIII
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Рис. 1. Стадии синдрома хвостатой доли печени (пояснение
в тексте).VCI — нижняя полая вена; VP — воротная вена.

печени, вплоть до формирования портальной гипер
тензии с признаками варикозного поражения вен ес
тественных портокавальных анастомозов, асцита, за
стойных венозных нарушений органов брюшной по
лости, преимущественно спленомегалии, венозной
гипертензии в органах пищеварительного канала.
На основании анализа данных клинических и до
полнительных методов исследования синдром хво
статой доли разделяем на следующие стадии (рис. 1).
І стадия — опухоль локализуется только в хвоста
той доле, признаки венозной и портальной гипертен
зии отсутствуют.
II стадия — опухоль выходит за пределы хвостатой
доли печени, возникает инвазия в стенку нижней по
лой вены, кровоток в системе воротной вены не нару
шен.

Рис. 2. Выделение и пересечение коротких печеночных вен.

III стадия — опухоль выходит за пределы СІ пече
ни, распространяется на нижнюю полую вену с фор
мированием тромбоза в ней и синдрома нижней по
лой вены.
IV стадия — опухоль выходит за пределы хвоста
той доли, прорастает нижнюю полую вену с форми
рованием тромбоза в ней и синдрома нижней полой
вены, прорастает СIII, СIV, СV, СVIII (раздельно и в раз
личных сочетаниях), возникает синдром портальной
гипертензии.
Такое условное деление помогает при выборе хи
рургической тактики, способствует более полноцен
ному обследованию пациентов до операции, прове
дению адекватной предоперационной подготовки, а
также оптимизации выбора объема оперативного
вмешательства.
При синдроме хвостатой доли І стадии хирургиче
ское лечение предусматривает выполнение операции
с использованием одного из общепринятых методов.
После мобилизации обеих долей печени и пересече
ния малого сальника первым этапом выделяют и пе
ревязывают короткие печеночные триады от задней
поверхности области бифуркации и обеих ножек пе
чени. Вторым этапом отделяют заднюю поверхность
СI от нижней полой вены, при этом перевязывают 1 —
3 коротких печеночных вены (рис. 2). Третьим эта
пом в плоскости ворот печени отделяют переднюю
поверхность хвостатой доли от задней поверхности
СIV и СVIII.
Особую осторожность следует соблюдать при вы
делении верхней части СI, прилегающей к средней и
левой печеночным венам.
Некоторые авторы рекомендуют после мобилиза
ции печени медиально ротировать ее правую долю,
после чего перевязывать и пересекать снизу вверх ко
роткие печеночные вены. При этом мобилизуется и
левая половина передней поверхности нижней по
лой вены, где лигируют вены, дренирующие СI пече
ни. В воротах выделяют правые и левые долевые про
токи, сосуды с последующей перевязкой и отсечени
ем ветвей, идущих к хвостатой доле печени. Выполня
ют диссекцию паренхимы между СI, СIV и СVIII сегмен
тами печени, хвостатую долю удаляют.
Для доступа к хвостатой доле рекомендуют резе
цировать левый латеральный сектор (бисегментэкто
мия СII, СVIII). После этого опухоль мобилизуют, осво
бождая ее от связей с левой латеральной ножкой, для
чего перевязывают 1 — 3 сосудисто—секреторные
ножки. Отделяют заднюю поверхность СI от нижней
полой вены, переднюю — от задней поверхности СIV
и СVIII.
Синдром хвостатой доли ІІ стадии устанавливают
так же на основании результатов ультразвукового ис
следования (УЗИ), включая допплерографию нижней
полой вены, компьютерной (КТ) и магниторезонанс
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ной (МРТ) томографии, селективной ангиографии
печеночной артерии и каваграфии. В отличие от пре
дыдущей стадии, злокачественный процесс распрост
раняется на нижнюю полую вену с возможным ее
пристеночным тромбозом. В принципе операция вы
полнима с использованием как латерального (со сто
роны нижней полой вены), так и медиального (со
стороны хвостатой доли) доступа. Более длительным
является первый метод, однако он более надежен в
отношении протяженного выделения вены и контро
ля гемостаза в операционной ране. Второй метод, на
первый взгляд, более прост, однако при значитель
ных размерах опухоли, протяженном поражении
стенки нижней полой вены и необходимости контро
ля гемостаза, необходимости выполнения тромбэк
томии из нижней полой вены, он не всегда приме
ним. Важно при этом понимать и контролировать ход
операции и, при необходимости, своевременно ком
бинировать оба доступа. Одним из основных аспек
тов выполнения операции является взятие на турни
кеты нижней полой вены выше и ниже опухоли. За
тем операцию выполняют с использованием одного
из двух принципиально различающихся вариантов
(рис. 3).
Первый вариант предусматривает наложение экс
тракорпорального кавакавального шунта с выключе
нием сегмента нижней полой вены в зоне опухоли.
Для этого мобилизуют внутрипеченочную часть ниж
ней полой вены, перевязывают и пересекают малые
печеночные вены, берут ее выше и ниже на турнике
ты, накладывают кисетные швы, канюлируют ее выше
и ниже турникетов и включают в экстракорпораль
ный венозный шунт устройства вспомогательного
кровообращения.
Второй вариант предусматривает выполнение
операции путем формирования эндокавального шун
та. Для этого ниже опухоли на нижнюю полую вену
накладывают кисетный шов, через который вводят
длинную канюлю с дополнительным отверстием, за
тягивают предварительно наложенные на нижнюю
полую вену турникеты. Кровоток при этом осуществ
ляется непосредственно через канюлю, введенную
эндокавально. В некоторых ситуациях возможно вве
дение нижней и верхней канюль непосредственно
через разрез нижней полой вены, окаймляющий зону
ее инвазии опухолью. После наложения на края де
фекта нижней полой вены синтетической заплаты
(возможно также использование участка перикарда,
серозной оболочки желудка, аутовены) ее просвет за
полняют кровью и, предприняв меры по профилак
тике воздушной эмболии, извлекают канюли, затяги
вают и завязывают непрерывные швы, фиксирующие
заплату к вене.
Синдром хвостатой доли ІІІ cтадии верифициру
ют так же, как и ІІ cтадии, с помощью УЗИ, допплеро
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Рис. 3. Схема оперативного вмешательства по поводу
синдрома хвостатой доли ІІ cтадии.

графии нижней полой вены, спиральной КТ, МРТ, се
лективной ангиографии печеночных вен, кавагра
фии. Характерным признаком этой стадии является

Рис. 4. Схема оперативного вмешательства по поводу
синдрома хвостатой доли ІІІ стадии.
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циркулярное поражение нижней полой вены опухо
лью (невозможность иссечения ее пораженной стен
ки) и наличие тромботических масс в ее просвете. В
связи с этим, в плане предстоящего оперативного
вмешательства следует предусмотреть меры по про
филактике тромбоэмболии из правых отделов серд
ца; выключение сегмента нижней полой вены с опу
холью и осуществление кавакавального шунтирова
ния с применением одного из описанных методов;
наличие синтетического протеза из политетрафторэ
тилена для протезирования резецированного сег
мента (рис. 4).
При значительном распространении тромбоза в
надпеченочный сегмент нижней полой вены или
правые отделы сердца операция, включающая тром
бэктомию, может быть выполнена в условиях искус
ственного кровообращения при раскрытом правом
предсердии. Это практически полностью исключает
возможность возникновения тромбоэмболии легоч
ной артерии.
Синдром хвостатой доли печени IV стадии уста
навливают на основании данных УЗИ, допплерогра
фии нижней полой и воротной вен, спиральной КТ,
МРТ, ангиографии печеночной артерии, кава— и
спленопортографии. Особенностью этой стадии в
отличие от предыдущей является поражение злокаче
ственным процессом СIII, СIV, СV, СVIII печени и нали
чие синдрома портальной гипертензии. Поэтому ра
дикальным оперативным вмешательством в такой
клинической ситуации является каудальная лобэкто
мия с удалением сегмента нижней полой вены в соче
тании с сегментарной резекцией СIII, СIV, СV, СVIII пече
ни (в одном блоке либо избирательно, по границе
опухолевого поражения). При полной вынужденной
блокировке пораженных ветвей воротной вены необ
ходимо предусмотреть наложение одного из порто
кавальных анастомозов.
В клинике заболевания редко отмечают пораже
ние опухолью одновременно СIII, СIV, СV, СVIII печени.
Чаще наряду с хвостатой долей поражается СIV. Вы

полнение резекции печени в объеме СI, СIV с сегмен
том нижней полой вены (перевязка срединной пече
ночной вены и лигирование с пересечением сегмен
тарной воротной вены СIV) благодаря сохранению
правой и левой печеночных вен не нарушает крово
ток в системе воротной вены. Это позволяет не вы
полнять коррекцию портокавального кровотока, что,
несомненно, способствует снижению риска и умень
шению объема оперативного вмешательства. Практи
чески не влияет на кровоток в системе воротной ве
ны удаление только СIII или СV печени.
Наиболее трудно переносимым оперативным
вмешательством по поводу синдрома хвостатой доли
печени IV стадии при прорастании опухолью нижней
полой вены, левой доли печени, СV, СVIII является ра
дикальное удаление опухоли путем выполнения рас
ширенной левосторонней гемигепатэктомии с про
тезированием внутрипеченочного сегмента нижней
полой вены.
Операции подобного типа доступны лишь немно
гим клиникам, однако их выполнение может оказать
ся единственно возможным шансом спасения жизни
больным при синдроме хвостатой доли печени в тер
минальной стадии.
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МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ РАН У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ПАРАПРОКТИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ДИСТРЕПТАЗА
Т. И. Тамм, А. Б. Даценко, Е. Ю. Бабец, Е. Г. Даценко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

LOCAL TREATMENT OF OPERATION WOUNDS IN PATIENTS
WITH AN ACUTE PARAPROCTITIS, USING PREPARATION DISTREPTASE
Т. I. Таmm, А. B. Datsenko, Е. Yu. Babets, Е. G. Datsenko

РЕФЕРАТ
Проанализированы результаты местного лечения острого па
рапроктита у 37 больных с применением суппозиториев Дис
трептаза (Биомед Сэра и Вассинэс Продакшн Лтд. Люблин,
Польша). Отмечена достаточно высокая эффективность лече
ния, в частности, ускорение окончания некролиза, начала гра
нуляции и эпителизации ран, уменьшение продолжительности
лечения больных.
Ключевые слова: острый парапроктит; местное лечение; Дис
трептаза.
SUMMARY
The results of local treatment of an acute paraproctitis in 37
patients, using suppositoria Distreptase (Biomed Sara and Vassinas
Production Ltd., Lyublin, Poland) were analyzed. There were noted
sufficiently high efficacy of treatment, in particular, the necrolysis
resolution approaching, the wounds granulation and epitheliza
tion beginning as well as reduction of the patients treatment peri
od.
Кey words: acute paraproctitis; local treatment; Distreptase.

П

роблема лечения острого парапроктита ак
туальна. Современная тактика хирургического лече
ния заболевания предусматривает выполнение одно
моментной радикальной операции, целью которой
является не только вскрытие и дренирование гной
ной полости, но и устранение внутреннего отверстия
в заднепроходном канале. Однако даже после выпол
нения первично радикальной операции частота воз
никновения рецидива составляет 8 — 12% [1 — 5]. Это
обусловливает необходимость поиска более рацио
нальных методов лечения острого парапроктита.
Одним из основных условий успешного местного
лечения гнойной раны является скорейшее удаление
из нее некротизированных тканей [4, 5]. Теоретичес
ки эта задача решается путем хирургической обра
ботки, однако практика показывает, что такое вмеша
тельство не во всех ситуациях может быть выполнено
радикально. Остающиеся в ране очаги некроза суще
ственно замедляют течение раневого процесса, его
переход в фазу репарации.
В целях ускорения процессов некролизиса в ране
в клинике используют различные протеолитические
ферменты — трипсин, химотрипсин, терралитин и
др. Однако все они имеют два существенных недо
статка: быстро инактивируются в ране и не способны
расщеплять коллагеновые волокна, составляющие ос
нову большинства некротизированных тканей [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обобщен опыт лечения 69 больных по поводу ос
трого парапроктита, госпитализированных в прокто
логическое отделение Городской клинической боль
ницы № 2 г. Харькова за период с января по апрель
2009 г. В основную группу включены 37 больных, у
которых после операции использовали суппозито
рии Дистрептаза (Биомед Сэра и Вассинэс Продакшн
Лтд. Люблин, Польша); в контрольную группу — 32
пациента, которым проведено общепринятое лече
ние. Мужчин было 57 (82,6%), женщин — 12 (17,4%).
Возраст пациентов от 19 до 67 лет. У 46 (66,7%) боль

10

Клінічна хірургія. — 2010. — № 4

Òàáëèöà 1.

Спектр возбудителей острого
парапроктита в основной
и контрольной группах до лечения

Штамм бактерий

Число штаммов в группах
контрольной
основной

S.aureus
E. coli
P. vulgaris
K. pneumoniae
P. aeruginosa

41
24
27
3
12

43
23
29
5
15

ных гнойник локализовался в подкожной основе, у
15 (21,7%) — в ишиоректальном пространстве, у 8
(11,5%) — диагностирован пельвиоректальный пара
проктит.
Гнойный ход, посредством которого полость аб
сцесса сообщалась с пораженной заднепроходной
пазухой, обнаружен у 38 (55%) больных. У всех этих
пациентов удалось выполнить радикальное хирурги
ческое вмешательство. Число первично—радикаль
ных оперативных вмешательств в обеих группах бы
ло примерно одинаковым: в основной группе — 19
(51,3%), в контрольной — 17 (53,1%). Спектр возбуди
телей парапроктита в обеих группах представлен в
табл. 1.
Больным обеих групп после вскрытия гнойника
осуществляли ревизию полости, некрэктомию, туалет
с применением растворов антисептиков; тщательно
осушивали полость гнойника, на рану накладывали
сухую асептическую повязку. После операции ком
плекс терапии пациентов обеих групп включал: ор
нидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 сут,
Òàáëèöà 2.

Сравнительная оценка критериев эффективности местного лечения операционной
раны у больных острым парапроктитом
Показатель

Некролиз, сутки
Появление грануляций, сутки
Начало эпителизации, сутки
Нормализация температуры, сутки
Примечание.

Òàáëèöà 3.

ежедневные перевязки с мазью Левосин в течение 7
сут. Пациентам основной группы дополнительно вво
дили ректальные свечи Дистрептаза 1 раз в сутки.
Эффективность лечения больных оценивали на
основании анализа следующих критериев: общее со
стояние, температура тела, величина лейкоцитарного
индекса интоксикации (ЛИИ) в динамике, а также
сроки некролиза, появления грануляций и краевой
эпителизации раны.
В целях объективизации результатов клинические
показатели сравнивали с данными микробиологиче
ского исследования раневого отделяемого (в 1, 3, 5—
е и 7—е сутки), а также гистологического исследова
ния биоптатов из краев раны.
Методика взятия материала для идентификации
возбудителей и оценки их чувствительности к анти
бактериальным препаратам общепринятая. Уровень
микробного загрязнения тканей определяли в био
птатах края и дна раны по методу C. Вaxter и соавто
ров; культивирование микрофлоры из раны, подсчет
колоний и количества микробных тел в 1 г ткани осу
ществляли по T. W. Alexander, R. Good в модификации
М. И. Кузина и соавторов [5].
Биоптаты из краев раны для гистологического ис
следования фиксировали в 10% растворе нейтрально
го формалина с последующей заливкой в целлоидин
или парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и
эозином, пикрофуксином по ван—Гизон, альциано
вым синим при рН 1,0 и 2,5 с помощью ШИК—реак
ции.
Результаты исследований обработаны с помощью
методов параметрической статистики и с использо
ванием t—коэффициента Стьюдента в системе Exel.

Величина показателя в группах (x ± m)
контрольной (n=32)
основной (n=37)

5,79 ± 0,24
6,9 ± 0,1
8,1 ± 0,23
3,9 ± 0,4

3,63 ± 0,29*
4,22 ± 0,18*
5,6 ± 0,15*
2,7 ± 0,1

* – различия показателей достоверны по сранвнению с таковыми в контрольной группе (Р  0,005).
То же в табл. 3

Динамика уровня бактериального загрязнения при местном лечении операционных
ран у больных острым парапроктитом
Показатель

Динамика ЛИИ, усл. ед.
при поступлении
на 3–и сутки
на 5–е сутки
Продолжительность лечения, дней

Величина показателя в группах (x ± m)
контрольной (n=32)
основной (n=37)
4,4 ± 0,2
3,2 ± 0,07
2,3 ± 0,1
9,5 ± 1,2

4,2 ± 0,1*
2,3 ± 0,05*
1,2 ± 0,5*
6,1 ± 0,5*
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении сравнительного анализа крите
риев эффективности в равновеликих группах боль
ных установлено, что в основной группе отмечены
достоверно более короткий период некролиза, а так
же скорейшее появление грануляций и начало эпите
лизации на фоне нормализации клинико—лабора
торных показателей.
Динамика критериев эффективности лечения
представлена в табл. 2, 3.
Исходный уровень микробного загрязнения тка
ней раны, его динамика в послеоперационном пери
оде одинаковы в основной и контрольной группах:
106 — 107 микробных тел в 1 г ткани — в 1—е сутки, 105
в 1 г ткани — на 3 — 5—е сутки, единичные колонии
— на 7 — 9—е сутки.
ВЫВОДЫ
1. Представленные результаты свидетельствуют о
достаточно высокой эффективности свечей Дистреп
таза в комплексе лечения операционных ран у боль
ных острым парапроктитом.
2. Благодаря уникальному сочетанию фибриноли
тического и протеолитического действия, свечи Дис
трептаза достоверно ускоряют окончание некролиза,
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начало грануляции и эпителизации ран на фоне нор
мализации общего состояния пациента и клинико—
лабораторных показателей.
3. Применение свечей Дистрептаза способствует
уменьшению продолжительности лечения больных в
среднем на 3,4 дня. Побочные реакции не наблюдали.
4. Суппозитории Дистрептаза рекомендовано
применять в комплексе терапии с первых дней лече
ния острого и хронического геморроя, параректаль
ных абсцессов, свищей и гнойных каудальных кист с
выраженным воспалительным инфильтратом.
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ТОКСИЧНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
РАКА ПЕЧЕНИ
И. В. Колосов
Донецкий областной противоопухолевый центр

ТОXICITY OF CHEMOTHERAPY OF PRIMARY AND METASTATIC
HEPATIC CANCER
I. V. Kolosov

РЕФЕРАТ
Разработан и внедрен в практику метод регионарной внутри
печеночной химиотерапии. Представлены результаты лечения
171 больного по поводу первичного и метастатического рака
печени. Применение локорегионарной химиотерапии обеспе
чивает оптимальную концентрацию химиопрепарата в опухо
левом очаге, повышение эффективности химиотерапии при
значительном снижении частоты побочных токсических реак
ций.
Ключевые слова: злокачественные опухоли печени; локорегио
нарная химиотерапия.

SUMMARY
The method of regional intrahepatic chemotherapy was elaborated
and introduce into the practice. The results of treatment of 171
patients for primary and metastatic hepatic cancer were presented.
Application of locoregional chemotherapy secures an optimal con
centration of the chemopreparation in the tumor core, the
chemotherapy efficacy raising with significant lowering of the
toxic adverse effects rate.
Кey words: malignant hepatic tumors; locoregional chemotherapy.

Л

ечение нерезектабельных злокачественных
опухолей печени является актуальной и сложной за
дачей. Широко применяемая паллиативная систем
ная химиотерапия не потеряла своего значения и в
наши дни, ее основным принципом является дости
жение объективного ответа или стабилизация роста
опухоли, что ассоциируется с увеличением продол
жительности жизни больных. При этом эффектив
ность лечения больных в значительной степени свя
зана с внедрением в практику новых химиопрепара
тов, схем и путей их введения [1 — 4].
Первостепенной и актуальной является проблема
качества жизни пациентов во время химиотерапии.
Характерной особенностью и недостатком химиоте
рапии злокачественных опухолей являются токсиче
ские реакции, которые часто препятствуют продол
жению лечения с должной эффективностью, требуют
его коррекции. Именно токсические реакции химио
терапии, которые проявляются в виде медикаментоз
ной токсичности, определяют одну из наиболее важ
ных составляющих качества жизни пациентов. В
свою очередь, особенности токсического действия
цитостатиков обусловливают поражение кроветвор
ных клеток костного мозга, иммунокомпетентных
органов, а также практически всех непораженных ор
ганов и тканей с ослаблением ответа организма на
химиотерапию.
В целом, неудовлетворительные результаты кон
сервативной противоопухолевой терапии явились
основанием для поиска и внедрения в клиническую
практику новых методов паллиативной химиотера
пии [5].
В настоящее время важное значение приобретает
внедрение в клиническую практику метода локореги
онарного введения химиопрепаратов через собст
венную печеночную артерию. Именно локорегио
нарный путь введения химиопрепаратов позволяет
создать высокую концентрацию цитостатиков в опу
холи с одновременным снижением системной ток
сичности [6].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 173 больных с нерезектабельным
первичным раком печени и метастазами в печени
опухолей пищеварительного канала, которым прове
дена паллиативная терапия в 2000 — 2007 гг. В основ
ную группу включены 68 пациентов, которым прове
дена локорегионарная химиотерапия с введением
препаратов через собственную печеночную артерию.
Из них у 10 пациентов диагностирован первичный
рак печени, у 58 — метастатическое поражение орга
на.
В контрольную группу вошли 105 больных, кото
рые распределены на две подгруппы, в первой у 44
пациентов системную химиотерапию проводили
внутривенно, во второй у 61 больного — путем эндо
лимфатического введения лекарственных средств.
Первичный рак печени диагностирован у 21 пациен
та, метастатическое поражение печени — у 84.
Для проведения локорегионарной химиотерапии
больным основной группы выполняли хирургичес
кую катетеризацию собственной печеночной арте
рии с использованием оригинальной методики, раз
работанной в клинике.
По нашему мнению, оптимальным является внут
риартериальное введение химиопрепаратов по
принципу: один день — один препарат. Внутрипече
ночную локорегионарную химиотерапию начинали
на 2 — 4—й день, ежедневно в режиме непрерывной
длительной инфузии с применением дозаторов ле
карственных веществ ДШ—07 или UN2/50. Химио
препараты и схемы химиотерапии назначали с уче
том локализации первичной опухоли и ее гистологи
ческого строения.
Внутриартериальное введение химиопрепаратов
пациентам основной группы осуществляли как в ре
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жиме монохимиотерапии: фторурацил в дозе 500 —
1500 мг/м2 в сутки с биомодуляцией лейковорином
100 мг/м2, так и в режиме полихимиотерапии: фтору
рацил в сочетании с митомицином С 10 мг/м2, цис
платином 100 мг/м2, доксорубицином 50 — 60 мг/м2,
иринотеканом 80 мг/м2, оксалиплатином 100 мг/м2
по модифицированным схемам: FAP, FAM, FOLFOX,
FOLFIRI. Длительность внутриартериального нахож
дения катетера составила от 1 до 8 мес.
Пациентам контрольных подгрупп паллиативную
внутривенную и эндолимфатическую химиотерапию
проводили с учетом стандартов лечения первичного
и метастатического рака печени. В качестве препара
та 1—й линии в режиме монохимиотерапии исполь
зовали фторурацил 750 мг/м2 с 1—го по 5—й дни с
предварительным введением лейковорина в дозе 30
— 50 мг/м2. В режиме полихимиотерапии в качестве
препаратов 1—й линии применяли цитостатики: фто
рурацил 600 — 1000 мг/м2 вводили в сочетании с ми
томицином С 10 мг/м2, цисплатином 75 мг/м2, доксо
рубицином 30 мг/м2, иринотеканом 180 мг/м2, окса
липлатином 85 мг/м2. В первой линии полихимиоте
рапии использовали указанные схемы. Из препара
тов второй линии использовали иринотекан в дозе
250 — 350 мг/(м2 × сут) и оксалиплатин в дозе 130
мг/(м2 × сут). Длительность каждого курса составляла
3 — 10 сут с интервалом между курсами до 3 нед.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всего больным основной группы проведено 162
курса внутриартериальной химиотерапии через сис
тему собственной печеночной артерии. Больным
контрольных подгрупп проведено 123 курса внутри
венной и 151 курс эндолимфатической химиотера
пии.

Проявления медикаментозной токсичности у больных при первичном и метастатическом
раке печени

Токсичность

Гематологическая
Нарушение свертываемости крови
Гепатотоксичность
Гастроинтестинальная
Мочеполовая
Гриппоподобный синдром
Кардиоваскулярная
Неврологическая
Офтальмотоксичность
Легочная
Дерматотоксичность

основной (n=66)
абс.

%

42
66
62
20
11
24
26
18
5
1
16

63,6
100
94
30,3
16,6
36,4
39,4
27,3
7,6
1,5
24,3

Число наблюдений в группах
контрольной (n=105)
при внутривенном
при эндолимфатическом
введении (n=44)
введении (n=61)
абс.
%
абс.
%

34
44
36
29
19
22
28
29
5
5
30

77,2
100
81,8
65,9
43,2
50
63,6
65,9
11,4
11,4
68,1

42
61
50
35
16
24
30
27
6
2
21

68,8
100
81,9
57,4
26,2
39,4
49,2
44,3
9,8
3,3
34,4
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При проведении химиотерапии у больных для
оценки степени токсичности использовали критерии
CTC NCIC [7].
В зависимости от способа проведения химиотера
пии наблюдали следующие варианты токсичности
(см. таблицу). У 42 (63,6%) больных основной, 34
(77,2%) и 42 (68,8%) — контрольных подгрупп наблю
дали признаки гематологической токсичности, что
проявлялось уменьшением количества форменных
элементов крови: лейкоцитов, тромбоцитов, грануло
цитов, лимфоцитов, а также уровня гемоглобина. На
рушение свертывающей системы крови в виде изме
нений одного или нескольких показателей — фибри
на плазмы, протромбинового времени, частичного
протромбинового времени как проявление медика
ментозной токсичности отмечено у всех пациентов
обеих групп.
Медикаментозное токсическое поражение печени
оценивали по следующим лабораторным показате
лям: активности щелочной фосфатазы, аминотранс
фераз, лактатдегидрогеназы, уровню билирубина.
При внутриартериальном введении признаки гепато
токсичности отмечены у 62 (94%) пациентов, в кон
трольных подгруппах — соответственно у 36 (81,8%)
и 50 (81,9%) больных.
Гастроэнтерологическую токсичность оценивали
по следующим показателям нарушений функции пи
щеварительного канала: анорексия, нарушение вкуса,
изжога, тошнота, рвота, диарея. Также выявляли муко
зит с поражением слизистой оболочки органов пи
щеварительного канала (стоматит, эзофагит, гастрит,
проктит). Указанные проявления отмечены у 20
(30,3%) больных основной группы, у 29 (65,9%) и 35
(57,4%) — в контрольной группе.
Нарушения функции органов мочеполовой систе
мы оценивали по данным лабораторных исследова
ний: уровню креатинина, гематурии, протеинурии, а
также клиническим показателям — цистит, вагинит,
ускоренное мочеиспускание, дизурия, дисменорея и
др.
У 11 (16,6%) больных основной группы, у 19
(43,2%) и 16 (26,2%) больных контрольных подгрупп
выявлены указанные признаки химиотоксичности.
Гриппоподобный синдром и аллергические реак
ции как проявления медикаментозной токсичности,
в частности, повышение температуры тела, сенная
лихорадка, артралгия, миалгия, потливость наблюда
ли у 24 (36,4%) пациентов — при внутриартериаль
ном введении препаратов, у 22 (50%) — при внутри
венном и 24 (39,4%) — эндолимфатическом пути вве
дения цитостатиков.
У 26 (39,4%) больных основной, 28 (63,6%) и 30
(49,2%) — контрольных подгрупп наблюдали токси
ческое поражение сердечно—сосудистой системы,
что проявлялось сосудистыми (артериальная гипер

тензия и гипотензия) и кардиологическими (ишемия
миокарда, синусовая тахикардия) симптомами.
Неврологические проявления химиотоксичности
оценивали по следующим критериям: головная боль,
перемена настроения, нарушение моторных функ
ций, экстрапирамидные и сенсорные нарушения,
бессонница и др. Такие симптомы наблюдали у 18
(27,3%) больных основной, 29 (65,9%) и 27 (44,3%) —
контрольных подгрупп.
Офтальмотоксические реакции рассматривали по
следующим симптомам: конъюнктивит, кератит, су
хость слизистой оболочки глаз, боль в глазах, слезо
течение. Указанные симптомы выявлены у 5 (7,6%)
пациентов основной группы, а также у 5 (11,4%) и 6
(9,8%) пациентов контрольной группы.
В контрольных подгруппах — у 5 (11,4%) и 2 (3,3%)
больных, в основной группе — в одном наблюдении
отмечены легочные проявления химиотоксичности
—кашель, плеврит, рентгенологические признаки
пневмофиброза.
Для оценки кожных проявлений лекарственной
токсичности руководствовались такими критериями,
как алопеция, десквамация, сухость и гиперемия ко
жи, сыпь, зуд. У 16 (24,3%) пациентов основной, 30
(68,1%) и 21 (34,4%) — контрольных подгрупп отме
чены указанные признаки дерматотоксичности.
Наиболее часто проявления токсичности у боль
ных основной группы наблюдали со стороны сверты
вающей системы крови — у 66 (100%) и печени — у 62
(94%), наименее часто — со стороны легочной систе
мы — у 1 (1,5%) и офтальмотоксических реакций — у
5 (7,6%).
В контрольных подгруппах наиболее часто токси
ческие реакции отмечали у пациентов со стороны
свертывающей системы крови — у 44 (100%) и 41
(67,2%), печени — у 36 (81,8%) и 50 (82%), системы
кроветворения — у 34 (77,3%) и 42 (68,8%); наименее
часто медикаментозную токсичность выявляли в ор
ганах дыхания — у 6 (13,6%) и 2 (3,3%), а также оф
тальмотоксические реакции — у 5 (11,4%) и 6 (9,8%).
Более высокая частота гепатотоксичности у пациен
тов основной группы свидетельствует в большей сте
пени о высокой тканевой активности химиопрепара
тов при внутриартериальном введении, тогда как уве
личение этих показателей у пациентов контрольной
группы — о нарушении секреторной функции и ци
тотоксическом поражении гепатоцитов при систем
ном введении.
При анализе медикаментозной токсичности выяв
лено расхождение средней степени токсичности у
больных основной и контрольной групп в ее гемато
логических, печеночных, гастроинтестинальных, мо
чеполовых и кардиоваскулярных проявлениях.
Наименьшие расхождения при сравнительном
анализе медикаментозной токсичности в обеих груп
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пах выявлены в неврологических, легочных, глазных
проявлениях, частоте гриппоподобного синдрома и
дерматологических симптомах.
Таким образом, проявления медикаментозной
токсичности при проведении химиотерапии у боль
ных по поводу первичного и метастатического рака
печени менее выражены при использовании регио
нарного внутрипеченочного пути введения цитоста
тиков, что определяет важную составляющую процес
са паллиативной терапии — качество жизни пациен
тов.
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ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КУПРИКОВИХ ХОДІВ
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EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF SACROCOCCYGEAL EPITHELIAL
FISTULA AND DERMOID CYSTS
І. М. Shevchuk, А. L. Shapoval, О. М. Petrina, О. V. Novytskiy

РЕФЕРАТ
Проаналізовані результати хірургічного лікування 246 хворих
у проктологічному відділенні Івано—Франківської обласної
клінічної лікарні в період з 2000 по 2008 р. Чоловіків було 232,
жінок — 14, вік хворих від 18 до 46 років. З приводу абсцесу
епітеліальних куприкових ходів (ЕКХ) госпіталізовані 38
(15,4%) хворих, атипового розташування ЕКХ — 6 (2,9%). Дер
моїдна кіста крижової ділянки діагностована у 12 (5,8%) хво
рих. У 176 (84,6%) хворих здійснене радикальне висічення всіх
ЕКХ з підшиванням країв шкіри і підшкірного прошарку до
країв жовтих зв'язок чи окістя остистих відростків крижової
кістки в дні рани. У 32 (15,4%) хворих після радикального
висічення ЕКХ операцію завершували накладенням навідних
вузлових швів з тампонуванням рани марлевою смужкою. У 12
(4,9%) хворих проведене радикальне висічення дермоїдної
кісти з підшиванням країв шкіри і підшкірного прошарку до
дна рани. У 38 (15,4%) хворих з абсцесом ЕКХ здійснювали роз
криття гнійника, дозовану некректомію, рану вели відкритим
способом. Через 2 — 4 міс виконували радикальне оперативне
втручання. Рецидив захворювання виник у 3 (1,28%) пацієнтів
внаслідок нерадикального висічення ЕКХ.
Ключові слова: епітеліальний куприковий хід; дермоїдна кіста
крижово—куприкової ділянки; хірургічне лікування; способи
завершення операції.
SUMMARY
The results of surgical treatment of 246 patients in Department of
Proctology of Ivano—Frankivsk regional clinical hospital in 2000—
2008 yrs were analyzed. There were 232 men and 14 women ageing
18—46 years old. There were admitted to the hospital 38 (15.4%)
patients for coccygeal epithelial fistula (CEF) abscess and 6 (2.9%)
— for аtypical localization of CEF. In 12 (5.8%) patients dermoid
cyst of sacrum region was diagnosed. Radical excision of all CEF
with suturing of the cutaneous—subcutaneous layers edges to the
yellow ligaments edges or periosteum of cristae sacralis medianae
in the wound bottom was performed in 76 (84.6%) patients. In 32
(15.4%) patients, after radical excision of CEF, the operation was
concluded by mildly approximating interrupted suturing with the
wound tamponade, using the gauze band. In 12 (4.9%) patients the
radical excision of dermoid cyst with suturing of the skin edges and
subcutaneous layer to the wound bottom was made. The abscess
revision and restricted necrectomy was performed, the wound was
managed, using open method, in 38 (15.4%) patients, suffering CEF
abscess. Radical operative intervention was performed in 2 — 4
months. The disease recurrence had occurred in 3 (1.28%) patients
due to performance of insufficiently radical excision of ECF.
Кey words: coccygeal epithelial fistula; sacrococcygeal dermoid
cyst; surgical treatment; method of the operation accomplishment.

Е

пітеліальний куприковий хід (ЕКХ) представ
ляє собою вузьку епітеліальну трубку з розгалуження
ми, розташовану по середній лінії в сідничній бороз
ні, яка сліпо закінчується в підшкірному прошарку
крижової ділянки [1]. За хронічного перебігу хвороби
на шкірі з'являються норицеві отвори, з яких виділя
ється невелика кількість серозно—слизового вмісту.
Механічна травма, переохолодження чи інфікування
спричиняють закупорювання ЕКХ та запальний про
цес. При прогресуванні запалення уражується навко
лишня клітковина. З норицевих отворів виділяється
серозно—гнійний чи гнійний вміст. За гострого пе
ребігу захворювання формується абсцес крижової
ділянки, який іноді сягає великих розмірів і може ми
мовільно розкритися на шкіру. Деякі автори ми
мовільне розкриття абсцесу крижової ділянки вважа
ють вторинною норицею [2, 3].
За даними деяких авторів, під час виконання опе
рації з приводу ЕКХ у 25 — 50% хворих в просвіті ку
прикових ходів виявляли волосся [4, 5]. На нашу дум
ку, це інше захворювання, а саме дермоїдна кіста кри
жової ділянки, що підтверджують дані гістологічних
досліджень операційного матеріалу. Проте, хірургіч
на тактика в обох ситуаціях передбачає радикальне
висічення патологічно—змінених тканин.
Сьогодні немає єдиного підходу до вибору методу
оперативного втручання при нагноєнні ЕКХ та дер
моїдних кіст крижової ділянки. При нагноєнні ЕКХ
деякі автори рекомендують двохетапне лікування,
інші пропонують одномоментне втручання. Деякі ав
тори для поліпшення результатів лікування на
гноєних ЕКХ застосовують мікродренувальну елімі
наційну електролізисну санацію з подальшим ради
кальним втручанням [6 ].
Способи завершення операції також різні — від
часткового зашивання рани, підшивання її країв до
дна до зашивання рани "наглухо" [1, 3, 4].
Критерієм успішного лікування ЕКХ вважають
низьку частоту гнійних ускладнень та рецидиву за
хворювання.
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Мета дослідження: оптимізація вибору методу
хірургічного лікування хворих з приводу ЕКХ та дер
моїдних кіст крижової ділянки.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати хірургічного лікування
246 хворих з приводу ЕКХ в проктологічному від
діленні Івано—Франківської обласної клінічної лікар
ні за період 2000 — 2008 р. Чоловіків було 232, жінок
— 14, вік хворих від 18 до 46 років. За даними анамне
зу тривалість захворювання від 1 до 8 років. Всім хво
рим проведений комплекс загальноклінічних та ла
бораторних досліджень відповідно до стандартів яко
сті. Обов'язковим вважали пальцеве дослідження пря
мої кишки. У деяких хворих для виключення атипово
го розташування ЕКХ, що іноді нагадує хронічну па
раректальну норицю, проводили фістулографію з ви
користанням водорозчинної рентгеноконтрастної
речовини та рентгенографію крижової ділянки. Під
час виконання оперативного втручання для контрас
тування всіх розгалужень ЕКХ застосовували суміш з
рівних частин розчину бриліантового зеленого та 3%
розчину перекису водню, який вводили через зовніш
ній норицевий хід.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Клінічні ознаки хронічного запалення ЕКХ у хво
рих переважно були типові. Пацієнти скаржилися на
тривале існування нориці (нориць) та періодичне
виділення серозно—слизового чи серозно—гнійного
вмісту з зовнішніх норицевих отворів у крижовій
ділянці. Під час огляду хворих в день госпіталізації
виявляли норицеві отвори в ділянці сідничної бороз
ни діаметром 0,1 — 0,2 мм, з незначними гнійно—се
розними виділеннями, шкіра частіше незмінена,
іноді гіперемована, набрякла, помірно болюча.
У 38 (15,4%) хворих діагностований абсцес ЕКХ.
Хворі відзначали дискомфорт, появу ущільнення в ді
лянці сідничної борозни. Протягом 3 — 7 діб інфільт
рат збільшувався, виникав постійний біль, підвищува
лась температура тіла. Під час огляду хворого спос
терігали набряк і гіперемію шкіри в ділянці сідничної
борозни, при пальпації — значну болючість, флюкту
ацію.
У 7 (2,8%) хворих раніше вже було виконане опе
ративне втручання з приводу ЕКХ, яке передбачало їх
висічення з накладенням "глухих" вузлових швів на
рану. Хворі скаржилися на порушення працездатності
внаслідок відчуття дискомфорту в сідничній борозні,
постійний тягнучий біль, що виникав у положенні си
дячи. Під час огляду хворих рецидив захворювання
не виявлений, проте, в ділянці сідничної борозни
спостерігали її згладження та широкий щільний
післяопераційний рубець, що і спричиняло больовий
синдром.
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Оперативні втручання у хворих виконували під за
гальним знеболюванням. В положенні хворого лежа
чи на боці в зовнішній отвір норицевого ходу вводи
ли суміш з рівних частин розчину бриліантового зе
леного та 3% розчину перекису водню для контрасту
вання всіх розгалужень ЕКХ. Після цього двома дуго
подібними розрізами економно висікали ЕКХ в ме
жах неуражених тканин. Як свідчив досвід, введення
барвника в норицевий хід за допомогою шприца не
завжди гарантує повне контрастування всіх розгалу
жень ЕКХ. Для запобігання рецидиву ЕКХ висікали на
3 — 5 мм далі від забарвлених куприкових ходів. Під
час виконання операції здійснювали ретельний гемо
стаз.
Операцію з приводу ЕКХ чи дермоїдної кісти кри
жової ділянки завершували двома способами. За од
ним способом після радикального висічення краї
шкіри і підшкірного прошарку з використанням ок
ремих вузлових швів шовковою ниткою підшивали
до країв жовтих зв'язок чи окістя остистих відростів
крижової кістки. Це дозволяло звузити рану і сформу
вати більш природну сідничну борозну. Спосіб засто
сований у 208 (84,5%) хворих. За другим способом у
38 (15,5%) хворих після висічення ЕКХ і ретельного
гемостазу на дно рани вкладали марлевий тампон, а
на її краї над тампоном накладали окремі навідні вуз
лові шви.
Атипове розташування ЕКХ виявлене у 6 (2,9%)
хворих. У 3 з них розгалуження ЕКХ закінчувалося на
рівні LIV — LV, у 2 — біля кульшового суглоба, в 1 — в
основі мошонки.
Дермоїдна кіста діагностована у 12 (5,8%) хворих.
Під час операції кісту видаляли, рану промивали роз
чином антисептика, операцію завершували підши
ванням країв рани до її дна.
У 38 (15,4%) хворих з приводу абсцесу ЕКХ здій
снене його розкриття, дозовану некректомію і дрену
вання рани гумовими смужками. Через 2 — 4 міс хво
рим виконували радикальне оперативне втручання,
краї шкіри і підшкірного прошарку підшивали до
жовтих зв'язок чи окістя остистих відростків крижо
вої кістки.
В окрему групу виділені 7 (2,84%) хворих, госпі
талізованих повторно з скаргами на наявність широ
кого післяопераційного рубця, відчуття дискомфорту
в рані, тягнучий постійний біль у положенні сидячи.
Як свідчив аналіз, в усіх хворих перша операція з
приводу ЕКХ завершена тампонуванням рани з на
кладенням провізорних вузлових швів. Для усунення
косметичного дефекту висічений старий післяопе
раційний рубець, краї рани підшиті до її дна, що доз
волило відновити фізіологічну сідничну борозну.
Після операції хворим рекомендували обмежувати
фізичне навантаження на ділянку рани протягом 5 —
7 діб. В перші 3 доби застосовували безшлакову дієту,
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проводили місцеве лікування шляхом щоденних пе
рев'язок з розчинами антисептиків.
Якщо оперативне втручання завершували шляхом
підшивання країв шкіри і підшкірного прошарку до
дна рани з використанням окремих вузлових швів
шовковою ниткою, шви знімали у середньому на 6 —
7—му добу. З 7 — 9—ї доби лікування хворих продов
жували в амбулаторних умовах. Повне загоєння рани
відзначене у середньому через (48 ± 6,75) дня. Реци
див захворювання виник в 1 (0,6%) хворого.
За умови використання способу завершення опе
рації шляхом тампонування рани з накладенням
провізорних вузлових швів їх прорізування відзначе
не на 4 — 5—ту добу. Тривалість лікування цих хворих
у стаціонарі становила у середньому 10 — 14 днів. За
даними спостереження при амбулаторному лікуванні
повне загоєння рани відзначене у середньому через
(65 ± 7,13) дня. Рецидив захворювання виик у 2
(6,25%) хворих.
Суперечливими є результати окремих авторів що
до відсутності достовірних розбіжностей частоти на
гноєння рани при хірургічному лікуванні нагноєних
пілонідальних кіст крижової ділянки в один етап (з
накладенням первинного "глухого" шва) у порівнянні
з такою після двохетапного втручання, яке передба
чало розкриття абсцесу та виконання радикальної
операції через 2 — 4 міс [7]. Сьогодні, на підставі влас
ного досвіду оперативного лікування хворих, ми вва
жаємо більш доцільним завершення операції шляхом
підшивання країв рани до її дна. Такої ж думки дотри
муються деякі інші автори [8, 9]. Перевагами такого
способу є зменшення розмірів рани, частоти місце
вих гнійних ускладнень, рецидиву захворювання,
тривалості лікування хворого у стаціонарі, кращий
косметичний ефект.

ВИСНОВКИ
1. Лікування хворих з приводу гострого нагноєння
ЕКХ передбачає виконання двохетапної операції,
спрямованої на усунення гнійного вогнища та ради
кальне висічення їх через 2 — 4 міс.

2. Способом завершення операції з приводу ЕКХ і
дермоїдної кісти крижової ділянки є підшивання
країв рани до жовтих зв'язок чи окістя остистих
відростків крижової кістки.
Перспективи подальших досліджень: вдоскона
лення методу контрастування ЕКХ, вивчення можли
востей застосування ультразвукової діагностики пе
ред виконанням оперативного втручання, оптиміза
ція місцевого лікування рани.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алекперов Э. Э. Тактика и методы хирургического лечения остро
го нагноения эпителиального копчикового хода / Э. Э. Алекпе
ров, А. М. Коплатадзе, В. М. Проценко // Материалы IV Всерос.
конф. с междунар. участием "Актуальные проблемы колопрок
тологии". — Иркутск, 1999. — С. 81 — 82.
2. Габеджашвили В. К. Непосредственные результаты лечения эпи
телиального копчикового хода / В. К. Габеджашвили, П. М. Лав
решин, А. В. Муравьев // Там же. — С. 131 — 132.
3. Кумушко В. А. Опыт лечения эпителиально—копчиковых ходов /
В. А. Кумушко, В. Л. Прищепов // Материалы IV респ. конф. по
проктологии "Болезни толстого кишечника и вопросы органи
зации проктологической помощи". — Минск, 2001. — С. 45 — 47.
4. Даценко Б.М. Гостре нагноєння епітеліального куприкового ходу
/ Б. М. Даценко. — Х.: Прапор, 2006. — 168 с.
5. Лаврешин П.М. Диагностика и лечение эпителиального копчико
вого хода, осложненного свищами ягодично—крестцово—коп
чиковой области / П. М. Лаврешин, В. Е. Смирнов, Ю. Б. Кирил
лов // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. — 1996. — № 3. — С. 83
— 85.
6. Русак О. Б. Лікування нагноєння епітеліального куприкового хо
ду / О. Б. Русак, А. Г. Іфтодій // Клін. хірургія. — 2009. — № 11—
12. — С. 75.
7. Лурін І. А. Оцінка ефективності проточно—промивного дрену
вання операційної рани після первинного радикального
висічення нагноєних кіст крижово—куприкової ділянки / І. А.
Лурін, Є. В. Цема, О. І. Уманець // Там же. — С. 53 — 54.
8. Даценко О. Б. Новий спосіб хірургічного лікування гострого на
гноєння епітеліального куприкового ходу / О. Б. Даценко, В. М.
Головаха, Або Гакі Моххамед // Хірургія України. — 2003. — № 2
(6). — С. 81 — 85.
9. Рудин Э. П. Хирургическое лечение копчикового хода / Э. П. Ру
дин, С. Б. Дубов // Материалы Респ. конф. "Актуальные пробле
мы проктологии". — СПб., 1993. — С.188.

Клінічна хірургія. — 2010. — № 4

19

УДК 616.366—003.7+616.33—008.5:616—008.8—035:615.382

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ, ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЛАЗМАФЕРЕЗА
И. В. Иоффе, В. П. Потеряхин
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и хирургии факультета последипломного образования
Луганского государственного медицинского университета

DYNAMICS OF CHANGES OF THE BLOOD BIOCHEMICAL INDICES IN PATIENTS,
SUFFERING OBTURATION JAUNDICE, CAUSED BY CHOLEDOCHOLITHIASIS,
UNDER THE INFLUENCE OF PLASMAPHERESIS
I. V. Joffe, V. P. Poteryakhin

РЕФЕРАТ
При холедохолитиазе обтурационная желтуха и возникающая
на ее фоне печеночная недостаточность сопровождаются на
коплением в крови значительного количества водораствори
мых и связанных с белком токсинов. Применение плазмафере
за способствует улучшению состояния пациентов, уменьше
нию тяжести интоксикации. Отмечают снижение уровня били
рубина в крови, концентрации пептидов средней молекуляр
ной массы, активности трансаминаз, щелочной фосфатазы.
Ключевые слова: холедохолитиаз; обтурационная желтуха; пе
ченочная недостаточность; плазмаферез.
SUMMARY
In choledocholithiasis the obturation jaundice and its complica
tion hepatic insufficiency are accompanied by accumulation of sig
nificant quantity of water—soluble and protein—associated toxins
in the blood. Application of plasmapheresis promotes the patients
state improvement and intoxication severity reduction. The levels
in the blood lowering of bilirubin, the average—mass peptides con
centration, activity of transaminases, alkaline phosphatase were
noted.
Кey words: choledocholithiasis; obturation jaundice; hepatic insuf
ficience; plasmapheresis.

В

настоящее время острый обтурационный хо
лестаз выявляют почти у 30% от общего числа паци
ентов с острыми хирургическими заболеваниями [1],
при этом холедохолитиаз является наиболее частой
причиной возникновения обтурационной желтухи (в
21,4 — 46,3% наблюдений) [2 — 4].
При поражении внепеченочных желчных прото
ков, обусловливающем блок оттока желчи в кишеч
ник, желчную гипертензию и холемию, возникает эн
догенная интоксикация, в основе которой лежат глу
бокие нарушения детоксикационной и синтетичес
кой функций печени [5]. Выполнение оперативного
вмешательства, в том числе миниинвазивного, в та
ких условиях значительно повышает риск возникно
вения и прогрессирования печеночной недостаточ
ности [6].
Применение плазмафереза позволяет частично
или полностью удалять плазму больного с содержа
щимися в ней патологическими ингредиентами и за
менять ее адекватным объемом свежей донорской
плазмы, раствором аминокислот, протеина, альбуми
на [7].
Цель исследования: анализ изменений биохими
ческих показателей крови у больных с холедохолити
азом под влиянием плазмафереза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2007 по 2009 г. в клинике лечили 39
больных по поводу холедохолитиаза, осложненного
обтурационной желтухой и печеночной недостаточ
ностью средней тяжести и тяжелой. В зависимости от
проведенного лечения и тяжести печеночной недо
статочности больные распределены на три группы.
Степень печеночной недостаточности устанавливали
в соответствии с системой балльной оценки по В. А.
Вишневскому и соавторам.
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У 11 больных (1—я группа) в возрасте в среднем
53 года при печеночной недостаточности средней тя
жести, длительности обтурационной желтухи в сред
нем 4 сут произведено оперативное вмешательство в
ближайшие сроки (в 1 — 2—е сутки после госпитали
зации). Уровень билирубина в крови до операции со
ставлял 120 — 220 мкмоль/л.
У 15 больных (2—я группа) в возрасте в среднем
57 лет отмечена тяжелая печеночная недостаточ
ность. Уровень билирубина в крови составлял 280 —
345 мкмоль/л, длительность обтурационной желтухи
до 19 сут. Им произведено оперативное вмешательст
во в срочном порядке.
У 13 больных (3—я группа) в возрасте в среднем
66 лет выявлены тяжелая печеночная недостаточ
ность, сопутствующий холангит. Длительность обту
рационной желтухи в среднем 18 сут. Содержание би
лирубина в крови составляло 280 — 330 мкмоль/л.
Больным в качестве предоперационной подготовки
назначена мощная медикаментозная терапия в тече
ние 3 — 4 сут в сочетании с процедурой плазмафере
за, которую проводили за 1 сут до оперативного вме
шательства с использованием проточного фракцио
натора ПФ — 0,5. Объем плазмы, удаленной за 1 про
цедуру, составлял в среднем (1823 ± 0,6) мл, утрачен
ный объем компенсировали путем введения протеи
на, альбумина, донорской плазмы. После операции
плазмаферез проводили на 2 — 3—и сутки. Для уста
новления природы желтухи больным проводили кли
нико—биохимические исследования крови, а также
инструментальные исследования, в частности, ульт
развуковое исследование, компьютерную томогра
фию, гастродуоденофиброскопию, ретроградную хо
лангиопанкреатографию.
Больным 2—й и 3—й групп в качестве предопера
ционной подготовки проводили комплексную тера
пию, целью которой являлась коррекция нарушений
систем коагуляционного гомеостаза, водно—солево
го баланса, диспротеинемии, печеночноклеточной
дисфункции.
Динамику течения послеоперационного периода
оценивали с учетом данных лабораторных исследо
ваний, состояния, жалоб больных, окраски кожи, та
хикардии, диуреза, наличия признаков холангита, тя
жести холемической интоксикации. О степени ток
сичности крови судили по концентрации пептидов
средней молекулярной массы, величине лейкоцитар
ного индекса интоксикации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Течение послеоперационного периода у больных
1—й группы было без осложнений, биохимические
показатели приблизились к таковым в норме на 5 —
7—е сутки после операции.

У больных 2—й группы, оперированных в сроч
ном порядке, на "высоте желтухи", несмотря на устра
нение желчной гипертензии, в ближайшем послеопе
рационном периоде отмечены признаки прогресси
рования печеночной недостаточности, активность
АсАТ, АлАТ, дегидрогеназ превышала таковую до опе
рации, длительно сохранялась гипербилирубинемия.
Биохимические показатели восстанавливались край
не медленно, приближались к норме только перед
выпиской пациентов (через 15 — 22 сут).
У больных 3—й группы повышение активности де
гидрогеназ наблюдали через 6 — 8 сут, на 7 — 10—е
сутки показатели приближались к таковым в норме.
Отмечено плавное снижение уровня билирубина, хо
лестерина, активности щелочной фосфатазы в крови
до величин, близких к норме, до 10 — 12—х суток. По
сле проведения плазмафереза уровень билирубина
снизился на 36 — 56%, креатинина — на 25%, мочеви
ны — на 9,4%, активность АлАТ и АсАТ снизилась соот
ветственно на 24,2 и 12,1%, щелочной фосфатазы —
на 12,6%. К концу курса плазмафереза, который про
водили в послеоперационном периоде, отмечена
нормализация лейкоцитарного индекса интоксика
ции (с 2,31 до 1,01 усл. ед.) и коррелирующего с ним
уровня пептидов средней молекулярной массы (с
0,273 до 0,242 усл. ед). У больных 3—й группы по срав
нению с пациентами 1—й и 2—й групп был наиболее
тяжелый соматический статус: длительная обтураци
онная желтуха, тяжелая печеночная недостаточность,
холангит, сопутствующие заболевания, однако у них
отмечена более быстрая и плавная нормализация би
охимических показателей крови.
Таким образом, применение плазмафереза при
обтурационной желтухе, обусловленной холедохоли
тиазом, оказывает выраженный детоксикационный
эффект, улучшает прогноз лечения, что объективно
подтверждается снижением уровня билирубина в
крови, пептидов средней молекулярной массы, актив
ности трансаминаз и щелочной фосфатазы.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ
РЕЗЕКЦИИ НА РЕКОНСТРУКТИВНОМ ЭТАПЕ
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INTRAOPERATIVE POSSIBILITIES OF REDUCTION OF POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS FREQUENCY IN PANCREATICODUODENAL RESECTION
ON ITS RECONSTRUCTIVE STAGE
V. М. Коpchak, К. V. Kopchak, I. V. Khomyak, А. V. Duvalko, B. V. Borisov, N. G. Davidenko

РЕФЕРАТ
Обобщен опыт выполнения панкреатодуоденальной резекции
(ПДР) у 81 больного за период 2007 — 2008 гг. Изучены риск
возникновения послеоперационного гастростаза и факторы,
способствующие снижению этого риска. У 24 больных (основ
ная группа) гастро— или дуоденоэнтероанастомоз формирова
ли в положении впереди ободочной кишки, у 57 (контрольная
группа) целостность пищеварительного канала восстанавлива
ли по стандартной методике. Послеоперационный гастростаз в
контрольной группе возник у 10 (17,5%) пациентов, в основной
группе это осложнение не наблюдали. Факторами, достоверно
влияющими на снижение риска возникновения послеопераци
онного гастростаза, считаем положение гастро— или дуодено
энтероанастомоза впереди ободочной кишки и отсутствие
ранних послеоперационных осложнений. Применение пило
рус—сохраняющего метода выполнения ПДР не способствова
ло повышению риска возникновения послеоперационного га
стростаза.
Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция; осложне
ния; гастростаз.
SUMMARY
Experience of pancreaticoduodenal resection (PDR) performance
in 81 patients in 2007—2008 yrs was summarized. There were stud
ied up the risk of postoperative gastrostasis occurrence and factors,
promoting such a risk lowering. In 24 patients (the main group)
gastro— and duodenoenteroanastomosis were formatted in
antecolic position, while in 57 (the control group) the gut conti
nuity was restored according to standard method. Postoperative
gastrostasis in a control group had occurred in 10 (17.5%) patients,
while in the main group this complication was absent. Formation
of gastro— and duodenoenteroanastomoses in antecolic fashion
and absence of early postoperative complications are considered
the factors, trustworthy influencing the risk of postoperative gas
trostasis occurring. Application of a pylorus—preserving procedure
of PDR had not promoted the risk of raising of postoperative gas
trostasis occurrence.
Кey words: pancreaticoduodenal resection; complications; gas
trostasis.

П

анкреатодуоденальная резекция (ПДР) явля
ется широко распространенной операцией в хирур
гии опухолевых и неопухолевых заболеваний орга
нов панкреатодуоденальной зоны. Несмотря на до
стигнутые успехи, значительное снижение послеопе
рационной летальности в ведущих мировых клини
ках в последнее десятилетие, частота послеопераци
онных осложнений достаточно высокая. Одним из
наиболее частых осложнений при выполнении ПДР
является стойкий послеоперационный гастростаз,
который возникает у 13 — 70% пациентов [1 — 7]. Вы
явление этого осложнения обусловливает необходи
мость длительной назогастральной интубации, про
ведения парентерального или чреззондового пита
ния, увеличение продолжительности лечения боль
ного в стационаре [3, 5, 6].
В литературе приведены данные о возможности
снижения частоты возникновения послеоперацион
ного гастростаза путем послеоперационной реконст
рукции, особенностью метода является формирова
ние дуоденоеюноанастомоза в положении впереди
ободочной кишки [4, 6, 8].
Цель работы: изучение возможности снижения
частоты ранних послеоперационных осложнений
путем внедрения нового метода послеоперационной
реконструкции пищеварительного канала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У 81 пациента в клинике в период 2007 — 2008 гг.
выполнена ПДР в различных модификациях.
Показаниями к выполнению ПДР были: злокачест
венные опухоли поджелудочной железы (ПЖ) — у 39
пациентов (в том числе у 2 —злокачественный карци
ноид головки ПЖ, у 1 — цистаденокарцинома голо
вки ПЖ, у 2 — злокачественные внутрипротоковые
папиллярно—муцинозные опухоли), большого со
сочка двенадцатиперстной кишки (ДПК) — у 29, ДПК
— у 5, метастаз гипернефроидного рака в головке ПЖ
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— у 1, рак желудка с распространением на ДПК и го
ловку ПЖ — у 1, хронический фиброзно—дегенера
тивный панкреатит с преимущественным поражени
ем головки ПЖ — у 6.
У 12 пациентов ПДР выполнена с сохранением же
лудка, привратника и начального отдела ДПК, у 69 —
стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция.
Реконструктивный этап у всех пациентов выпол
няли на одной петле кишки по Child путем последова
тельного формирования панкреатоеюно—, гепатико
еюно— и гастродуоденоеюноанастомозов.
У 30 пациентов сформирован стандартный инва
гинационный панкреатоеюноанастомоз конец в ко
нец, у 21 — инвагинационный дуктоеюнальный анас
томоз конец в конец по методике клиники, у 30 —
двухрядный дуктоеюнальный панкреатоеюноанасто
моз конец в бок.
В основную группу включены 24 пациента, у кото
рых гастроэнтеро/дуоденоэнтероанастомоз форми
ровали в позиции впереди ободочной кишки; в кон
трольную группу — 57 больных, у которых все анасто
мозы формировали позади ободочной кишки. В ос
новной группе оперативное вмешательство с сохра
нением привратника выполнено у 10 пациентов, в
контрольной группе пилорус—сохраняющая ПДР
(ППДР) выполнена у 2 больных.
Послеоперационный гастростаз выявляли на ос
новании общепринятых критериев консенсусных ре
комендаций Международной исследовательской
группы по хирургии поджелудочной железы (ISGPS)
[9], его определяли как невозможность соблюдать
обычную диету в течение первой недели после опера
ции и необходимость проведения длительной назо
гастральной интубации либо установления зонда в
послеоперационном периоде. Для определения сте
пени тяжести послеоперационного гастростаза ис
пользовали также такие критерии, как необходи
мость назначения прокинетиков после операции, на
личие перерастяжения желудка.
В соответствии с этими критериями выделяли 3
степени тяжести осложнения: степень А — невозмож
ность толерантного приема твердой пищи и необхо
димость проведения назогастральной интубации ли
бо повторного установления назогастрального зонда
в течение 4 — 7 сут после операции; возможны пере
растяжение желудка, рвота, назначение прокинети
ков. Степень В — невозможность толерантного при
ема твердой пищи и необходимость проведения на
зогастральной интубации либо повторного установ
ления назогастрального зонда в течение 8 — 14 сут
после операции; степень С — невозможность толе
рантного приема твердой пищи и необходимость
проведения назогастральной интубации либо по
вторного установления назогастрального зонда в те
чение более 14 сут после операции. При послеопера

ционном гастростазе степени В и С возможны пере
растяжение желудка, рвота, необходимо назначение
прокинетиков.
Результаты лечения в двух группах сравнивали с
использованием критерия соответствия χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После операции все пациенты живы.
В контрольной группе различные послеопераци
онные осложнения возникли у 13 (22,8%) пациентов.
Послеоперационный гастростаз диагностирован у 10
(17,5%) больных, в том числе у 6 — как самостоятель
ное осложнение, у 4 — в сочетании с другими после
операционными осложнениями (в первую очередь,
острым панкреатитом культи ПЖ различной тяжес
ти). У 3 больных выявлены геморрагические ослож
нения, не сопровождавшиеся послеоперационным
гастростазом. У всех больных диагностирован после
операционный гастростаз степени А или В в соответ
ствии с критериями ISGPS.
В основной группе осложнения возникли у 2
(8,3%) пациентов, послеоперационный гастростаз не
наблюдали. У 1 больного выявлено нагноение опера
ционной раны, еще у 1 — острое желудочно—кишеч
ное кровотечение из эрозий зоны дуоденоеюноанас
томоза.
При сравнении результатов в двух группах уста
новлены достоверные различия частоты послеопера
ционного гастростаза (χ2 4,80 при расчетном 3,84, Р <
0,05). Различия общей частоты всех послеоперацион
ных осложнений в двух группах недостоверны (χ2
2,34, Р > 0,05).
В группе пациентов, у которых применен пило
рус—сохраняющий метод ПДР, ранний послеопера
ционный гастростаз не наблюдали. Осложнения воз
никли у 2 пациентов. При сравнении групп пациен
тов, которым произведены ППДР и гастропанкреато
дуоденальная резекция, достоверные различия часто
ты возникновения послеоперационного гастростаза
не выявлены (χ2 1,98, Р > 0,05).
Мы не установили увеличения риска возникнове
ния послеоперационного гастростаза у пациентов
после применения ППДР по сравнению с таковым
после стандартной ПДР. В то же время, у большинства
пациентов при выполнении ППДР дуоденоэнтероа
настомоз формировали в положении впереди обо
дочной кишки, что способствовало достоверному
снижению риска возникновения послеоперационно
го гастростаза.
По данным литературы, достоверные различия ча
стоты возникновения послеоперационного гастрос
таза при применении стандартного и пилорус—со
храняющего методов ПДР не обнаружены [3, 10].
Ведется активная дискуссия о возможных причи
нах возникновения послеоперационного гастростаза
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и методах его профилактики. Возможными причина
ми длительного послеоперационного гастростаза
считают локальную ишемию антрального отдела же
лудка, отсутствие гормонов ДПК, воспаление зоны
панкреатоэнтероанастомоза, отек дуодено— или гас
троэнтероанастомоза, попадание в шов сфинктера
привратника, атония желудка вследствие ваготомии
или пересечения нерва Латарже. Другими возможны
ми факторами, влияющими на частоту появления по
слеоперационного гастростаза, являются длина куль
ти ДПК при выполнении ППДР, уровень желудочной
секреции [2, 6, 11].
Возможным фактором, влияющим на риск воз
никновения послеоперационного гастростаза, явля
ется метод реконструкции пищеварительного канала
[4, 6, 8]. При этом формирование дуоденоэнтероанас
томоза в положении впереди ободочной кишки спо
собствует уменьшению частоты послеоперационно
го гастростаза.
В литературе также обсуждается возможное влия
ние других послеоперационных осложнений, осо
бенно нарушений в культе ПЖ, на возникновение по
слеоперационного гастростаза [4, 12, 13]. При этом
воспалительный процесс в зоне, анатомически близ
кой к дуодено— или гастроэнтероанастомозу, являет
ся, по мнению авторов, основной причиной возник
новения послеоперационного гастростаза, а реконст
рукция в положении впереди ободочной кишки поз
воляет отграничить культю ПЖ с панкреатоэнтероа
настомозом от желудка и культи ДПК.
Это положение не подтверждено в проспективном
рандомизированном исследовании [6], по данным
которого формирование дуоденоеюноанастомоза
впереди ободочной кишки способствовало уменьше
нию риска возникновения гастростаза, который не
коррелировал с частотой возникновения послеопе
рационного панкреатита.
Анализ результатов исследования подтверждает
гипотезу о связи риска возникновения гастростаза с
частотой других послеоперационных осложнений.
При сравнении риска возникновения послеопераци
онного гастростаза на фоне других осложнений (у 4
пациентов) и без таковых установлена достоверная
связь между этими факторами (χ2 9,64 при расчетном
6,63, Р < 0,01).
Таким образом, проведение реконструктивного
этапа ПДР с формированием гастро— или дуоденоэн
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тероанастомоза впереди ободочной кишки способст
вует уменьшению риска возникновения раннего по
слеоперационного гастростаза, при этом риск появ
ления других послеоперационных осложнений не
изменяется. Возможным механизмом уменьшения
частоты послеоперационного гастростаза является
профилактика других послеоперационных осложне
ний, в первую очередь, поражения культи ПЖ.
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PALLIATIVE TREATMENT OF NONRESECTABLE PANCREATIC CANCER,
COMPLICATED BY OBTURATION JAUNDICE
Yu. V. Dumanskiy, I. V. Haletskiy

РЕФЕРАТ
Представлены результаты паллиативного лечения 411 боль
ных раком поджелудочной железы (РПЖ), осложненным обту
рационной желтухой. Всем больным проведено 4этапное ле
чение, включавшее предоперационную подготовку, выполне
ние дренирующей операции, химиолучевую и последующую
симптоматическую терапию. При выполнении дренирующей
операции применяли разработанные в клинике способы фор
мирования холедоходуоденоанастомоза. Частота послеопера
ционных осложнений и летальность после применения разра
ботанного способа наложения холедоходуоденоанастомоза
меньше, чем после формирования холецистоеюноанастомоза
или наружного дренирования.
Ключевые слова: нерезектабельный рак поджелудочной желе
зы; обтурационная желтуха; паллиативное лечение.
SUMMARY
There are presented the results of palliative treatment of 411
patients, suffering pancreatic cancer, complicated by obturation
jaundice. To all the patients the fourstaged treatment, including
preoperative preparation, draining operation, chemoradiation and
subsequent symptomatic operation, was applied. While perform
ing draining operation there were applied the methods of chole
dochoduodenoanastomosis formation, elaborated in the clinic.
Postoperative complications rate and lethality after application of
elaborated method of choledochoduodenoanastomosis formation
is lesser than after formation of cholecystojejunoanastomosis and
external drainage.
Кey words: nonresectable pancreatic cancer; obturation jaundice;
palliative treatment.

Р

ак поджелудочной железы (РПЖ) — довольно
распространенное злокачественное новообразова
ние как в Украине, так и во многих странах мира [1 —
3]. В Украине заболеваемость РПЖ достаточно высока
и не имеет тенденции к снижению [1, 2]. Основным
методом лечения РПЖ является хирургический [4],
однако, к сожалению, резектабельность при злокаче
ственных новообразованиях этой локализации со
ставляет всего 3 —7% [5], что обусловлено запущенно
стью процесса, которую отмечают у 80 — 90% пациен
тов [6]. У больных при нерезектабельном РПЖ основ
ной метод лечения — это химиолучевая терапия [6],
которая является паллиативным методом [7]. Однако
проведению химиолучевой терапии препятствуют
осложнения опухолевого процесса, которые выявля
ют у большинства пациентов со злокачественными
новообразованиями поджелудочной железы. Наибо
лее частыми из них являются обтурационная желту
ха, которая возникает у 7,0 — 92,9% больных, и суже
ние просвета двенадцатиперстной кишки (ДПК) — у 5
— 15,0% [8]. Наличие осложнений опухолевого про
цесса существенно ухудшает состояние больных и ча
сто не позволяет проводить химиолучевую терапию
либо существенно отдаляет ее начало. В связи с этим
при возникновении осложнений опухолевого про
цесса выполняют хирургические вмешательства, на
правленные на их устранение.
Лечение РПЖ, осложненного обтурационной жел
тухой, представляет сложную проблему ввиду тяжело
го состояния больных. Обтурационная желтуха обус
ловливает формирование тяжелой печеночной недо
статочности, возникновение холемического кровоте
чения, энцефалопатии и заканчивается смертью
больного. Поэтому необходимо как можно раньше
выполнить оперативное вмешательство, предусмат
ривающее декомпрессию желчевыводящих путей.
После устранения желтухи и улучшения состояния
больного при наличии резектабельной опухоли вы
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полняют радикальное хирургическое вмешательство
[9]. В такой ситуации дренирующая операция являет
ся этапной. У больных при нерезектабельном РПЖ
после выполнения дренирующей операции, устране
ния обтурационной желтухи и улучшения состояния
решают вопрос о проведении последующего специ
ального лечения, как правило, химиолучевой тера
пии. В настоящее время наиболее широко у больных
РПЖ используют наружное и внутреннее дренирова
ние. Наружное дренирование осуществляют либо с
помощью чрескожного чреспеченочного доступа [8
— 10], либо с применением эндоскопической техни
ки [8], либо лапароскопического [10], либо открытого
доступа. Внутреннее дренирование обычно предус
матривает формирование билиодигестивных анасто
мозов, наиболее распространенные из них холецис
тоеюно— [8] и холедоходуоденоанастомоз [10]. Холе
цистоеюностомия исторически была первым видом
дренирующей операции, примененной для устране
ния обтурационной желтухи у больных РПЖ, в насто
ящее время это наиболее распространенный (у 32,0
— 69,5% больных) вид операции по поводу РПЖ [8].
Целью исследования явилась оценка эффективно
сти разработанного в клинике способа формирова
ния холедоходуоденоанастомоза на основе анализа
непосредственных и отдаленных результатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 1996 по 2005 г. в клинике оперирова
ны 411 больных РПЖ, осложненным обтурационной
желтухой.
Всем больным с нерезектабельным РПЖ, ослож
ненным обтурационной желтухой, лечение проводи
ли по единой программе, включающей 4 этапа.
Первым этапом проводили детоксикационную те
рапию, коррекцию нарушений, обусловленных обту
рационной желтухой, опухолевым процессом, и со
путствующих заболеваний. Продолжительность это
го этапа от 1 до 4 сут, в среднем 3,8 сут. Для дезинток
сикационной терапии применяли форсированный
диурез, гемодилюцию, плазмаферез.
Вторым этапом выполняли дренирующую опера
цию. Использовали как общепринятые способы —
формирование холецистоеюноанастомоза с энтеро
энтероанастомозом по Брауну и наружное дрениро
вание, так и разработанный в клинике способ фор
мирования холедоходуоденоанастомоза [11]. Выпол
няют верхнюю среднесрединную лапаротомию, ре
визию брюшной полости. На переднюю стенку ДПК и
переднюю стенку общего желчного протока (ОЖП)
укладывают эластическую перфорированную трубку
с двумя парами сквозных отверстий под лигатуры,
расположенные на середине трубки. Рассекают стен
ку ДПК под трубкой в продольном направлении и
стенку ОЖП — в поперечном направлении. Концы
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трубки погружают в просвет ДПК и ОЖП, накладыва
ют узловые серозно—мышечные швы между перед
ними стенками ОЖП и ДПК, при этом швы на ОЖП
накладывают выше линии разреза, на ДПК — ниже ее.
После операции на 8 — 9—е сутки контролируют по
ложение дренажа с помощью гастродуоденофибро
скопа.
Третьим этапом проводили химиолучевую тера
пию в различных вариантах. Для лучевой терапии ис
пользовали гамма—излучение в разовой очаговой до
зе (РОД) 2 Гр, суммарной очаговой дозе (СОД) 40 Гр
или РОД 3 Гр, СОД 30 Гр ежедневно. Облучение прово
дили с двух направленных навстречу одно другому
(переднего и заднего) полей размерами в среднем 14
× 10 см, в стационарном режиме, после снижения
уровня общего билирубина в крови менее 70
мкмоль/л, прямого — 50 мкмоль/л. При проведении
химиотерапии применяли фторурацил, цисплатин,
гемцитабин в стандартных дозах, используя как внут
ривенный, так и эндолимфатический путь введения
лекарственных препаратов. Химиотерапию назнача
ли после завершения лучевой терапии и проводили
циклами с интервалом 3 — 4 нед. У некоторых боль
ных химиотерапию применяли в целях радиомоди
фикации параллельно с лучевой терапией, использо
вали фторурацил. После этого оценивали распрост
раненность опухолевого процесса. При положитель
ной динамике и уменьшении размеров опухоли вы
полняли радикальное оперативное вмешательство;
при отсутствии эффекта — продолжали химиотера
пию с коррекцией используемых схем. При неэффек
тивности химиотерапии или невозможности ее про
ведения из—за тяжелого состояния больного перехо
дили к следующему этапу лечения — симптоматичес
кой терапии.
Четвертый этап — это, по сути, симптоматическая
терапия при прогрессировании заболевания.
В зависимости от вида выполненного хирургичес
кого вмешательства больные были распределены на
три группы. В первую группу включены 168 больных,
у которых сформирован холедоходуоденоанастомоз
с использованием разработанной методики; во вто
рую группу — 154 пациента, у которых сформирован
холецистоеюноанастомоз с межкишечным анастомо
зом по Брауну; в третью группу — 89 больных, у кото
рых осуществлено наружное дренирование желчных
протоков. Вторая и третья подгруппы составили кон
троль.
Анализ по возрасту и полу показал, что во всех
группах преобладали мужчины, больных пожилого и
старческого возраста было 60,9% без достоверных
различий показателя между группами (Р = 0,84 по
критерию χ2). Наиболее часто опухоль локализова
лась в головке поджелудочной железы — у 56,5% боль
ных, реже — головке и теле — у 27,7%. Поражение
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всей поджелудочной железы отмечено в 15,8% наблю
дений. Опухоль головки поджелудочной железы диа
гностирована у 58,3% больных 1—й группы, 55,8% —
2—й группы, 53,9% — 3—й группы. По данным гисто
логического исследования опухоли во всех группах
преобладала протоковая аденокарцинома — в 97,4%
наблюдений.
Все больные оперированы при значительном ме
стном распространении опухоли. Так, у 375 (91,2%)
больных распространение опухолевого процесса со
ответствовало критерию Т4, в том числе в 1, 2—й и
—й группах его наблюдали соответственно у 85,7,
96,1 и 93,3% больных. Поражение регионарных лим
фатических узлов выявлено у 76,2% больных, при
этом, в 3—й группе — чаще, чем в 1—й — соответст
венно у 85,4 и 72,0% больных (Р = 0,005). В то же вре
мя, достоверные различия частоты поражения регио
нарных лимфатических узлов в 1—й и 2—й группах
не наблюдали (Р = 0,157). Отдаленные метастазы об
наружены у 44,5% больных, наиболее часто — в 3—й
группе — у 58,4%, наиболее редко — во 2—й группе —
у 34,4%. Наиболее часто отдаленные метастазы лока
лизовались в печени — у 55,2% больных, реже — в па
риетальной брюшине — у 23,5%, одновременное по
ражение — у 21,3%.
Сопутствующие заболевания диагностированы у
109 (64,9% ± 3,7%) пациентов 1—й группы, у 97 (63,0%
± 3,9%) — 2—й группы и 53 (59,6% ± 5,2%) — 3—й груп
пы (Р = 0,71). В среднем у пациентов указанных групп
выявлено соответственно 129, 119 и 71 сопутствую
щее заболевание.
Продолжительность хирургического вмешатель
ства в 1—й группе составила в среднем (1,35 ± 0,04) ч,
во 2—й группе — (1,82 ± 0,06) ч, в 3—й группе — (1,15
± 0,10) ч, различия достоверны (Р < 0,001, ранговый
однофакторный анализ Крускала — Уоллиса). Во 2—й
группе продолжительность вмешательства значимо
(Р < 0,01) больше, чем в группах 1 и 3.
Концентрация общего билирубина в группах
больных составляла соответственно (275,0 ± 13,0),
(232,0 ± 14,0) и (256,0 ± 25,0) мкмоль/л, прямого —
(184,0 ± 10,0), (157,0 ± 10,0) и (163,0 ± 18,0) мкмоль/л.
Достоверные различия показателя между группами
не выявлены (Р = 0,11 по критерию Крускала — Уолли

са); у больных 1—й и 2—й групп также не выявлены (Р
= 0,21 по критерию χ2). Также не различались средние
значения уровня прямого билирубина (Р = 0,16, дис
персионный анализ) прямого билирубина у больных
1—й и 2—й группы (Р = 0,78 по критерию χ2).
Диаметр ОЖП у больных 1, 2—й и 3—й групп со
ставлял соответственно (2,18 ± 0,07), (1,97 ± 0,08) и
(1,73 ± 0,14) см. Различия показателя между группами
достоверны (Р = 0,002 по критерию Крускала — Уоли
са). В среднем диаметр ОЖП у больных 1—й группы
значимо (Р < 0,01) меньше, чем в 3—й группе. Значи
мые различия показателя в группах 1 и 2 не выявлены
(Р > 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Непосредственные результаты хирургического ле
чения больных РПЖ в трех группах представлены в
табл. 1. Частота послеоперационных осложнений в
1—й группе составила 1,2% (95% доверительный ин
тервал — ДИ 0,1 — 3,4), во 2—й группе — 5,2% (95% ДИ
2,3 — 9,2), в 3—й группе — 10,1% (95% ДИ 4,7 — 17,3),
различия показателей достоверны (Р = 0,005 по кри
терию χ2).
Высокая частота послеоперационных осложне
ний в 3—й группе (7,9%), по нашему мнению, обус
ловлена тяжестью состояния пациентов, их низкая
частота после наложения холедоходуоденоанастомо
за — надежностью разработанного способа форми
рования соустья.
Структура послеоперационных осложнений пред
ставлена в табл. 2.
Наиболее часто (у 21% больных) наблюдали пече
ночно—почечную недостаточность. Второе место в
структуре послеоперационных осложнений занима
ли кровотечение из операционной раны и пневмо
ния — по 15,8%, третье место — полиорганная недо
статочность с токсической энцефалопатией и тром
боэмболия легочной артерии — по 10,5%. Другие ос
ложнения (геморрагический инсульт, сердечно—со
судистая недостаточность, перитонит, поддиафраг
мальный абсцесс, непроходимость тонкого кишечни
ка) выявлены у отдельных больных.
Общая послеоперационная летальность состави
ла 2,9%, в том числе в 1—й группе — 0,6% (95% ДИ 0 —

Таблица 1. Непосредственные результаты хирургического лечения больных нерезектабельным
осложненным обтурационной желтухой
Группы больных

РПЖ,

Непосредственные результаты после операции
осложнения
летальность

Число больных
абс.

%

абс.

%

1–я
2–я
3–я

168
154
89

2
8
9

1,2
5,2
10,1

1
4
7

0,6
2,6
7,9

Всего ...

411

19

4,6

12

2,9
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Таблица 2. Структура послеоперационных осложнений у больных РПЖ
Послеоперационные осложнения

Частота выявления в группах
2–й
3–й

1–й

всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Геморрагический инсульт
Кровотечение
Печеночно–почечная недостаточность
Сердечно–сосудистая недостаточность
Перитонит
Пневмония
Поддиафрагмальный абсцесс
Полиорганная недостаточность с
токсической энцефалопатией
Непроходимость тонкой кишки
Тромбоэмболия легочной артерии

–
1
–
–
–
–
1

–
50,0
–
–
–
–
50,0

1
1
1
–
1
2
–

12,5
12,5
12,5
–
12,5
25,0
–

–
1
3
1
–
1
–

–
11,1
33,3
11,1
–
11,1
–

1
3
4
1
1
3
1

5,3
15,8
21,0
5,3
5,3
15,8
5,3

–

–

–

–

2

22,2

2

10,5

–
–

–
–

1
1

12,5
12,5

–
1

–
11,1

1
2

5,3
10,5

Итого ...

2

100,0

8

100,0

9

99,9

19

100,1

Таблица 3. Причина летального исхода
Причина смерти больных

Геморрагический инсульт
Кровотечение
Печеночно–почечная недостаточность
Сердечно–сосудистая недостаточность
Пневмония
Полиорганная недостаточность
с токсической энцефалопатией
Тромбоэмболия легочной артерии

Число наблюдений в группах
2–й
3–й

1–й

всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

–
1
–
–
–

–
100,0
–
–
–

1
–
1
–
1

25,0
–
25,0
–
25,0

–
1
1
1
1

–
14,3
14,3
14,3
14,3

1
2
2
1
2

8,3
16,7
16,7
8,3
16,7

–

–

–

–

2

28,5

2

16,7

–

–

1

25,0

1

14,3

2

16,7

2,3), во 2—й группе — 2,6% (95% ДИ 0,7 — 5,7), в 3—й
группе — 7,9% (95% ДИ 3,2 — 14,4), различия между
группами достоверны (Р = 0,004 по критерию χ2).
Причина летального исхода представлена в табл.
3. Геморрагический инсульт и сердечно—сосудистая
недостаточность стали причиной смерти 8,3% боль
ных. Другие причины — кровотечение, печеночно—
почечная недостаточность, пневмония, полиорган
ная недостаточность, тромбоэмболия легочной арте
рии — наблюдали с одинаковой частотой (16,7%).
Для оценки отдаленных результатов лечения ис
пользовали метод построения кривых выживаемос
ти. Статистический показатель выживания больных в
течение 1 года в 1—й группе составил 39,6% (95% ДИ
31 — 48,1). С увеличением сроков наблюдения этот
показатель пропорционально снижался и через 3 го
да составлял 18,8% (95% ДИ 11,2 — 26,4). Медиана вы
живаемости составила 9,5 мес. Наиболее значитель
ное снижение показателя выживаемости наблюдали
в первый год после хирургического вмешательства.
Во 2—й группе показатель выживания больных в те

чение 1 года составил 44,7% (95% ДИ 32,8 — 56,7), 3
лет — 13,7% (95% ДИ 4,1 — 23,2). Медиана выживаемо
сти составила 8,7 мес. У больных 3—й группы показа
тель выживаемости в течение 1 года составил 37,5%
(95% ДИ 22,3 — 52,8). Медиана выживаемости 7,0 мес.
Значимые различия кривых выживаемости боль
ных 1—й группы по сравнению с таковыми 2—й груп
пы (Р = 0,37 при использовании логрангового крите
рия с учетом поправки Йейтса) и 3—й группы не от
мечены (Р = 0,14).
Таким образом, достоверные различия показате
лей выживаемости больных РПЖ в зависимости от
вида выполненного хирургического вмешательства
не установлены.
Для оценки влияния на показатели выживаемости
больных 1—й группы некоторых факторов использо
вали метод построения кривых выживаемости. При
проведении анализа значимое влияние на выживае
мость больных пола (Р = 0,92), распространенности
опухолевого процесса, соответствующей критерию
Т3 и Т4 (Р = 0,17), поражения лимфатических узлов (Р
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= 0,08) не установлено. Медиана выживаемости боль
ных при М0 составила 13,7 мес, М1 — 7,7 мес. При М0
показатель выживаемости в течение 1 года составил
57,1% (95 ДИ 44,7 — 69,4), 3 лет — 27,3% (95% ДИ 14,3
— 40,2). У больных 1—й группы при М1 показатель
выживаемости в течение 1 года составил 22,2% (95%
ДИ 12,3 — 32,5), 3 лет — 10,6% (95% ДИ 2,8 — 18,2). За
висимость влияния локализации опухоли на показа
тель выживаемости больных 1—й группы не выявле
на (Р = 0,6). При анализе влияния лучевой терапии на
показатель выживаемости больных 1—й группы от
мечены достоверные различия (Р = 0,02). Медиана
выживаемости больных, которым проведена лучевая
терапия, составила 13,6 мес, без таковой — 7,7 мес.
После наложения холедоходуоденоанастомоза без
лучевой терапии показатель выживаемости больных
в течение 1 года составил 36,0% (95% ДИ 26,4 — 45,7),
3 лет — 14,4% (95% ДИ 6,7 — 22,2). В 1—й группе после
проведения лучевой терапии показатель выживаемо
сти больных в течение 1 года составил 50,7% (95% ДИ
32,9 — 68,5), 3 лет — 35,5% (95% ДИ 17,5 — 53,5). Про
ведение химиотерапии не влияло на выживаемость
больных 1—й группы (Р = 0,18). Медиана выживаемо
сти у больных, которым проводили химиотерапию,
составила 10,8 мес, без таковой — 7,9 мес.
Таким образом, наиболее значимыми факторами,
влиявшими на показатели выживаемости больных в
1—й группе, были наличие отдаленных метастазов и
проведение лучевой терапии. Наличие отдаленных
метастазов достоверно ухудшало отдаленные резуль
таты хирургического лечения РПЖ, осложненного
обтурационной желутухой, проведение лучевой тера
пии, напротив, улучшало показатели выживаемости
больных в течение 1 и 3 лет.
Для изучения сочетанного влияния признаков на
показатели выживаемости больных 1—й группы ис
пользовали метод построения модели пропорцио
нальных интенсивностей Кокса. В качестве фактор
ных проанализированы 10 признаков: вид хирурги
ческого вмешательства, проведение лучевой терапии
и химиотерапии, пол, стадия заболевания, распрост
раненность опухолевого процесса по критериям Т, N,
М, локализация опухоли, возраст больных. По дан
ным анализа установлено, что достоверно отличают
ся от 0 только значения коэффициента модели при 4
факторных признаках: вид хирургического вмеша
тельства, проведение лучевой терапии, распростра
ненность опухолевого процесса по критериям Т и М.
На их факторных признаках была построена модель
пропорциональных интенсивностей Кокса прогно
зирования выживаемости больных, модель адекватна
(Р < 0,001). Установлено, что вид хирургического вме
шательства оказывает влияние (Р = 0,04) на выживае
мость больных. Наилучшим оказалось хирургическое
вмешательство, произведенное в 1—й группе, наихуд

шим — в 3—й группе, (ОШ= 1,21, 95% ДИ 1,01 — 1,45).
Установлено также достоверное (Р = 0,003) влияние
лучевой терапии на выживаемость больных, при ее
проведении уменьшается возможность смерти боль
ного, (ОШ=0,58, 95% ДИ 0,41 — 0,83). Установлено так
же, что значительное местное распространение опу
холевого процесса и наличие отдаленных метастазов
способствует повышению риска смерти больного —
соответственно (ОШ+1,33, 95% ДИ 1,03—1,71, Р = 0,03)
и ОШ = (1,79, 95% ДИ 1,33 — 2,40, Р < 0,001).
Таким образом, применение разработанного спо
соба хирургического вмешательства положительно
влияет на увеличение выживаемости больных РПЖ,
осложненным обтурационной желтухой.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее распространенным оперативным
вмешательством, используемым при лечении боль
ных по поводу нерезектабельного РПЖ, осложненно
го обтурационной желтухой, является холецистоею
ностомия, однако ее эффективность недостаточна.
2. Разработан новый способ лечения больных по
поводу нерезектабельного РПЖ, осложненного обту
рационной желтухой — формирование холедоходуо
деноанастомоза.
3. Частота послеоперационных осложнений и ле
тальность после применения разработанного спосо
ба ниже, чем после наложения холецистоеюноанас
томоза или наружного дренирования.
4. Показатели выживаемости больных РПЖ при
применении разных видов хирургического вмеша
тельства не различаются, проведение после опера
ции лучевой терапии способствует достоверному
улучшению показателей выживаемости больных в те
чение 1 и 3 лет.
5. Результаты внедрения в практику разработан
ных способов хирургического лечения нерезекта
бельного РПЖ, осложненного обтурационной желту
хой, свидетельствуют, что они просты, не требуют
применения специальных инструментов и устройств,
что позволяет использовать их в любом хирургичес
ком отделении для лечения таких пациентов.
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МЕТОДЫ НАЛОЖЕНИЯ АНАСТОМОЗА МЕЖДУ КУЛЬТЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ МЯГКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ
ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ
Р. Б. Байрамов
Кафедра онкологии (зав. — акад. А. Т. Амирасланов) Азербайджанского медицинского университета, г. Баку

THE METHODS OF ANASTOMOSIS FORMATION BETWEEN PANCREATIC GLAND
STUMP OWING SOFT TEXTURE AND DIGESTIVE CHANNEL
IN PANCREATICODUODENAL RESECTION
R. B. Bayramov

РЕФЕРАТ
На основании анализа данных литературы и обобщения собст
венного опыта освещены технические аспекты наложения
анастомоза между органами пищеварительного канала и куль
тей поджелудочной железы (ПЖ) во время выполнения пан
креатодуоденальной резекции (ПДР) по поводу различных
злокачественных опухолей пищеварительной системы.
Ключевы слова: панкреатодуоденальная резекция; панкреато
дигестивный анастомоз.
SUMMARY
Basing on the literature data analysis and the experience of their
own, technical aspects of the anastomosis formation between the
gut organs and pancreatic gland stump during pancreaticoduode
nal resection performance for various gut malignancies were sug
gested.
Кey words: pancreaticoduodenal resection; pancreaticodigestive
anastomosis.

П

анкреатодуоденальная резекция (ПДР) явля
ется эффективным методом лечения при злокачест
венных новообразованиях органов панкреатодуоде
нальной зоны [1, 2]. Операция впервые выполнена
A. Codivilla (Италия) в 1898 г. В 1909 г. W. Kausch осу
ществил первую успешную двухмоментную ПДР в
Берлине. В 1935 г. A. Whipple впервые обобщил опыт
выполнения ПДР [3], с этого момента операция носит
его имя [3 — 5].
В первые годы после выполнения ПДР послеопе
рационная смертность достигала 50%, в 70—х годах
прошлого века она превышала 25% [2, 3]. В последнее
время, благодаря улучшению хирургической техники
и совершенствованию интенсивной терапии, показа
тель снизился до 5% [3, 6 — 8]. В некоторых хирурги
ческих центрах сегодня операцию выполняют без
послеоперационной смертности [9, 10].
Из послеоперационных осложнений ПДР основ
ное место занимает несостоятельность швов панкре
ат(ик)одигестивного анастомоза [11]. Ее частота со
ставляет 7,5 — 38% [12—14]. Осложнение является
причиной возникновения внутрибрюшного абсцес
са, сепсиса, кровотечения и сопровождается высокой
смертностью, составляющей 20 — 40% [14].
Целью работы явилось освещение технических
аспектов наложения анастомоза между органами пи
щеварительного канала и культей ПЖ мягкой (нор
мальной) консистенции при выполнении ПДР, науч
но—теоретическое обоснование оптимального мето
да на основании собственного опыта и анализа дан
ных литературы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 14 больных, у которых
выполнена ПДР в клинике в 1997 — 2009 гг. по поводу
различных злокачественных опухолей, исходящих из
органов панкреатодуоденальной зоны или прораста
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ющих эти органы. Показаниями к выполнению ПДР
были: рак головки ПЖ — у 8 больных, рак двенадцати
перстной кишки (ДПК) — у 1, рак большого сосочка
ДПК — у 3, рак интрапанкреатического отдела обще
го желчного протока — у 1, рак правого изгиба обо
дочной кишки, прорастающий ДПК и головку ПЖ — у
1 (у больного выполнены ПДР, правосторонняя рас
ширенная гемиколэктомия). Мужчин было 12, жен
щин — 2. Возраст больных от 36 до 71 года, в среднем
52 года. Все больные (кроме одного) обратились в
клинику с признаками обструктивной желтухи. Уро
вень билирубина составил от 97 до 540 мкмоль/л, в
среднем 212 мкмоль/л.
У 10 больных операция выполнена по методу
Whipple (в том числе у 2, у которых желчный пузырь
сохранен из—за анатомических особенностей, сфор
мирован холедоходуоденоанастомоз). У 2 больных, в
отличие от классической операции Whipple, панкре
ат(ик)огастроанастомоз наложен между культей ПЖ
и желудком.
Панкреатоеюноанастомоз сформирован у 4 боль
ных, панкреатикоеюноанастомоз — у 8, панкреатога
строанастомоз — у 1, панкреатикогастроанастомоз —
у 1. Таким образом, у 5 больных анастомоз сформи
рован не с протоком ПЖ (панкреатикодигестивный
анастомоз), а с культей ПЖ (панкреатодигестивный
анастомоз). Показанием к наложению панкреатоди
гестивного анастомоза (панкреатоеюно— и панкреа
тогастроанастомоза) была нормальная (мягкая) кон
систенция культи ПЖ, при этом ее проток не расши
рен.
Во всех 4 наблюдениях панкреатоеюноанастомоз
сформирован конец в бок: в 2 — с применением двух
рядных (внутренних непрерывных и наружных узло
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вых) швов, в 2 — однорядных (узловых). Панкреато
гастроанастомоз сформирован по методу, впервые
описанному R. Delcore и соавторами [15] (рис. 1).
Культю ПЖ освобождали от клетчатки забрюшин
ного пространства и селезеночной вены (а); узловые
швы рассасывающимися нитями (3/0) накладывали
между передней поверхностью ПЖ и серозной и мы
шечной оболочкой задней стенки желудка (б); сво
бодный конец культи ПЖ погружали в просвет желуд
ка через отверстие в его задней стенке (в). Узловые
швы рассасывающимися нитями (3/0) накладывали
между задней поверхностью ПЖ и серозной и мы
шечной оболочкой желудка; непрерывные швы мо
нофиламентными нитями (4/0) накладывали между
слизистой оболочкой желудка и погруженным кон
цом ПЖ (г).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 2 (50%) больных возникла несостоятельность
швов панкреатоеюноанастомоза, у одного из них об
разовался свищ ПЖ, который с помощью адекватных
мер закрылся на 16—е сутки после операции; еще у
одного возникло кровотечение, произведена релапа
ротомия. У больного, которому наложен панкреатога
строанастомоз, течение послеоперационного перио
да без осложнений.
Несостоятельность швов панкрет(ик)одигестив
ного анастомоза является частым и тяжелым ослож
нением ПДР [14, 16], требующим выполнения релапа
ротомии у 33% больных [14]. В последние годы для
уменьшения частоты возникновения послеопераци
онных осложнений изучены возможности формиро
вания панкреатикогастроанастомоза как альтернати
вы панкреатикоеюноанастомоза [14, 15].

б

г

Рис. 1. Схема наложения
панкреатогастроанастомоза
методом погружения
(пояснение в тексте).
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б

Рис. 2. Схема наложения панкреатоеюноанастомоза конец
в бок с использованием однорядных узловых швов:
а — формирование задней стенки панкреатоеюно$
анастомоза; б — окончательный вид анастомоза.

а

б

Рис. 3. Схема наложения панкреатоеюноанастомоза с
применением инвагинационного способа: а — наложение
опорных швов для сближения культи ПЖ с тощей кишкой;
б — окончательный вид анастомоза.

Первое проспективное исследование, в котором
изучены результаты панкреат(ик)огастростомии по
сравнению с панкреат(ик)оеюностомией, проведено
С. Yeo и соавторами [18]. Авторы установили, что при
выполнении этих операций частота возникновения
несостоятельности швов панкреат(ик)одигестивного
анастомоза сопоставима (соответственно 12,3 и
11,1%). Aналогичный результат (14,0 и 12,5%) приво
дят и другие исследователи [19]. В исследованиях по
следнего десятилетия подтверждены преимущества
панкреат(ик)огастроанастомоза по сравнению с пан
креат(ик)оеюноанастомозом [14, 20].
Проблема несостоятельности швов панкретодиге
стивного анастомоза особенно актуальна, если речь
идет о культе ПЖ нормальной (мягкой) консистен
ции. При этом анастомоз формировать технически
труднее, чем при наличии культи фибротической
(твердой) консистенции [17]. Фибротическая консис
тенция культи ПЖ свидетельствует, что проток ПЖ
обтурирован. При обструкции протока ПЖ возника

ют атрофия и фиброзирование паренхимы ПЖ [21].
Это, с одной стороны, делает формирование панкре
атикодигестивного анастомоза технически более лег
ким и надежным, с другой стороны, обусловливает
уменьшение секреции ПЖ [17]. Облегчению наложе
ния анастомоза, с одной стороны, способствует плот
ная консистенция ткани ПЖ, с другой стороны, рас
ширение протока ПЖ, и наоборот, при нормальной
консистенции ПЖ оба фактора обусловливают труд
ность и ненадежность панкреатодигестивного анас
томоза.
Существуют различные методы наложения анас
томоза с культей ПЖ: 1) проток к слизистой оболочке
(duct — to — mucosa); 2) конец в бок (end — to — side);
3) инвагинации; 4) погружения (telescoping). При
первом варианте анастомоз формируют между рас
ширенным протоком ПЖ и слизистой оболочкой то
щей кишки или желудка; при втором варианте — меж
ду культей ПЖ и тощей кишкой (или желудком) с при
менением однорядных или двухрядных швов (рис. 2);
при третьем варианте культю ПЖ инвагинируют в
просвет тощей кишки (рис. 3) или желудка; при чет
вертом варианте культю ПЖ погружают в просвет же
лудка. Таким образом, при нормальной (мягкой) кон
систенции ПЖ анастомоз формируют с использова
нием одного из последних трех методов.
В целях уменьшения частоты возникновения не
состоятельности швов панкреатодигестивного анас
томоза, сформированного с культей ПЖ, некоторые
специалисты предпочитают накладывать панкреато
гастроанастомоз [14, 20]. Преимущества панкреатога
строанастомоза обоснованы следующими аргумента
ми: а) при несостоятельности швов панкреатоеюноа
настомоза протеолитические ферменты ПЖ, которые
активируются содержимым тощей кишки, вызывают
эрозию близлежащих анатомических структур (стен
ки тощей кишки, ткани ПЖ, стенки сосудов). Содер
жимое желудка предотвращает активацию панкреа
тических ферментов, поскольку его среда кислая, и
желудочный сок не содержит ферментов, активирую
щих протеолитические ферменты ПЖ [14, 16]; б)
обильное кровоснабжение стенки желудка, эвакуация
содержимого желудка через назогастральный зонд
создают дополнительные преимущества при панкре
атогастростомии.
С технической стороны надежность панкреатогас
троанастомоза, сформированного с применением
указанного метода (телескопии) обусловлена следую
щими факторами: а) культю ПЖ погружают в просвет
желудка; б) анастомоз накладывают с применением
двухрядных швов в соответствии с общими принци
пами гастроинтестинальной хирургии; в) непрерыв
ный внутренний ряд швов приближает слизистую
оболочку стенки желудка к железистой паренхиме
ПЖ герметично. Все указанные факторы предотвра
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щают возникновение несостоятельности швов анас
томоза.
Наложение анастомоза с использованием метода
телескопии легче, чем с помощью других методов.
Несмотря на то, что число наблюдений в нашем ис
следовании недостаточно для сравнения частоты воз
никновения несостоятельности швов анастомозов,
данные литературы [14] подтверждают предположе
ние, что применение указанного метода способству
ет значительному снижению частоты возникновения
несостоятельности швов панкреатогастроанастомоза
(методом телескопии) по сравнению с таковой при
наложении панкреатоеюноанастомоза (соответст
венно 2,3 и 20,4%, Р < 0,001). В этом исследовании у 82
(49,1%) из 167 больных, у которых сформирован пан
креат(ик)огастроанастомоз, и у 33 (39,8%) из 50 —
панкреат(ик)оеюноанастомоз, консистенция ткани
ПЖ была фибротическая. В нашем исследовании не
состоятельность швов панкреатоеюноанастомоза со
ставила 50%.
Таким образом, при нормальной (мягкой) консис
тенции культи ПЖ предпочтение следует отдавать
формированию панкреатогастроанастомоза с ис
пользованием метода погружения (телескопии).
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УСКЛАДНЕНИЙ ПЕРЕБІГ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ.
СПРОБА СТВОРЕННЯ НОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ З ОГЛЯДУ НА ТЯЖКІСТЬ
ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, О. Л. Зініч
Запорізька медична академія післядипломної освіти

COMPLICATED COURSE OF DIABETIC FOOT SYNDROME.
THE ATTEMPT OF A NEW CLASSIFICATION CREATION CONCERNING
THE NECROTIC—PURULENT COMPLICATIONS SEVERITY
S. D. Shapoval, І. L. Savon, О. L. Zinich

РЕФЕРАТ
Детально проаналізований стан проблеми синдрому діабетич
ної стопи (СДС). Незважаючи не та, що СДС є самостійною но
зологічною одиницею, він не включений до Міжнародної кла
сифікації хвороб (МКХ10). Відсутність класифікації ускладне
ного СДС не дозволяє опрацювати протоколи стандартів ліку
вання хворих та визначити реальні строки їх лікування у
стаціонарі. На підставі аналізу досвіду роботи Гнійносептич
ного центру з ліжками для лікування хворих з СДС, основаного
на результатах обстеження й лікування понад 1500 хворих з ус
кладненим СДС, авторами представлено оригінальну кла
сифікацію ускладненого СДС, яка пропонується для обговорен
ня широкому колу фахівців.
Ключові слова: ускладнений синдром діабетичної стопи; кла
сифікація.
SUMMARY
There was analyzed in detail a current state of diabetic foot syn
drome (DFS) problem. In spite of that DFS constitutes the discrete
nosological entity, it is not included into International
Classification of the Diseases (ICD10). The absence of classifica
tion of complicated DFS does not permit to elaborate protocols of
the patients treatment standards and to determine real terms of
their stationary treatment. Basing on analysis of the work experi
ence of Purulentseptic center, owing hospital beds for the treat
ment of patients, suffering DFS, concerning diagnosis and treat
ment of more than 1500 patients with the DFS complications, the
original classification of complicated DFS was presented by the
authors, which is proposed for discussion in a wide round of spe
cialists.
Кey words: complicated diabetic foot syndrome; classification.

Х

ірургічні інфекції у хворих на цукровий
діабет (ЦД) є досить складною проблемою, яка інтен
сивно вивчається як у нашій країні, так і за кордоном.
Анатомо—функціональні зміни, що виникають у 25 —
90% хворих на ЦД, проявляються складним комплек
сом, у патогенезі якого провідне місце посідають
полінейропатія, остеоартропатія та ангіопатія, на тлі
яких виникають різні гнійно—некротичні процеси
аж до анаеробної флегмони та гангрени [1 — 8].
Ці зміни притаманні СДС, який у доповіді дослід
ницької групи ВООЗ за темою "Цукровий діабет"
(1997) виділений в самостійну нозологічну одиницю.
На жаль, до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ—
10) СДС не включений, а ЦД має код Е10—Е14 [9, 10].
Провідними чинниками у формуванні виразко
во—некротичного ураження у хворих з СДС є нейро
патія та ішемія. На підставі сучасних уявлень про па
тогенез СДС Міжнародною робочою групою з діабе
тичної стопи створена класифікація (2000), відповід
но до якої виділяють нейропатичну інфіковану, іше
мічну, гангренозну та змішану нейроішемічну форми
СДС [11 — 16].
Проте, інфекція не є причиною утворення діабе
тичних виразок без ішемії та нейропатії. Інфекція —
це ускладнення, її приєднання, безумовно, робить си
туацію вкрай тяжкою, а іноді — катастрофічною [17 —
23].
Сьогодні, відповідно до сформованих понять, у
формуванні СДС беруть участь нейропатія, діабетич
на остеоартропатія, порушення мікроциркуляції та
магістрального кровотоку, а також бактеріальна ін
фекція [24 — 29].
Зазначені чинники визначають доволі специфічні
симптоми СДС. Для визначення цих форм та встанов
лення діагнозу СДС у комплексі необхідних методів
дослідження, крім аналізу даних анамнезу, слід здій
снювати ретельний огляд нижніх кінцівок, проводити
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оцінку неврологічного статусу та стану артеріального
кровотоку з використанням інструментальних ме
тодів дослідження, зокрема, лазерної допплерівської
флуометрії, яка дозволяє визначити важливі показни
ки капілярного кровотоку [30 — 35].
Однією з найбільш поширених класифікацій СДС
є класифікація Вагнера (F. M. Wagner, 1979), яка дозво
ляє визначити глибину (поширення) інфікування і
включає 6 ступенів ураження тканин.
Класифікація СДС за Вагнером:
0 ступінь — шкіра інтактна, можливі гіперемія, пе
редвиразкові зміни, деформація кісток.
1 ступінь — поверхневий виразковий дефект.
2 ступінь — глибока виразка (на дні виразки
підшкірний прошарок, сухожилля, капсула суглоба).
3 ступінь — глибока виразка, що проникає до
кісткових структур, порожнини суглоба, з ознаками
інфікування.
4 ступінь — обмежена гангрена (пальці, п'ятка,
трансметатарзальний рівень).
5 ступінь — поширена гангрена.
Проте, у цій класифікації не взяті до уваги
етіологічні механізми, вона багато в чому "умовна" і
не передбачає всього різноманіття ураження, часто
ускладнює описання/градацію виразкового дефекту.
Крім того, класифікація не відображає особливості та
відмінності ускладнень СДС і тому не може бути ос
новною для розробки стандартів хірургічного ліку
вання.
В класифікації Техаського університету (1996) пе
редбачені 12 градацій, достатньо чітко розділені етіо
логічні складові, що дозволяє більш—менш точно
описати існуючий виразковий дефект (табл. 1).
Ця класифікація більш вдала, доволі проста у ви
користанні, проте, вона не відображає рівень та ло
калізацію гнійно—некротичного ураження, що ус
кладнює застосування диференційованого підходу до
хірургічного лікування хворих.
Больовий синдром та переміжна кульгавість за
нейроішемічної форми СДС маскують полінейро
патію, тому використання класифікації Фонтейна —
Покровського викликає певні труднощі. Відповідно
до її умов, ішемію 1, 2 та 3 ступеня діагностують за
Òàáëèöÿ 1.
Ступінь

A
B
C
D
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сприйняттям болю, який при нейроішемії може бути
відсутнім. Крім того, за класифікацією Фонтейна —
Покровського магістральний оклюзивний некроз є
основним симптомом ішемії 4 ступеня, що для ней
роішемічної форми СДС не характерне. А як свідчать
дослідження останнього часу, при нейроішемії не
кроз може бути наслідком оклюзії периферійних, а не
магістральних судин. Він не завжди свідчить про нео
боротні порушення гемодинаміки, що також проти
ричить зазначеный класифікації.
За Міжнародною угодою з проблем діабетичної
стопи (2000), виділяють нейропатичну, нейроішеміч
ну та ішемічну форми СДС, частота яких становить
відповідно 60 — 75, 20 — 30 та 5 — 10%.
Дещо пізніше з'явилися спроби вдосконалити де
які положення класифікації СДС.
І. І. Дедов та співавтори [36] запропонували виділя
ти наступні градації нейропатичної форми: а)
трофічну інфіковану виразку; б) остеоартропатію
(суглоб Шарко); в ішемічній формі виділяти акраль
ний некроз; в нейроішемічній (змішаній) формі ди
ференціювати підошвову поверхню, міжпальцеві
проміжки, гіперкератоз, невропатичний набряк з ура
женням підшкірного прошарку, м'язової тканини,
кістково—зв'язкового апарату.
О. Є. Тараканова та співавтори (2005) пропонують
нейропатичну форму розділяти за ступенем тяжкості
нейропатії: легку, середньої тяжкості, тяжку (необо
ротну); наявність медіокальцинозу та нейроостеоарт
ропатію (стопа Шарко). В ішемічній формі передба
чати стадію компенсації і декомпенсації та критичну
ішемію. Нейроішемічна форма поєднує ступені ней
ропатії та ішемії. На думку авторів, у цій класифікації
взяті до уваги всі патогенетично значущі аспекти
формування СДС, вона дозволяє прогнозувати наслід
ки захворювання та вірно визначати тактичні рішен
ня в повсякденній клінічній практиці.
У 2007 р. Б. С. Брискин та співавтори запропонува
ли нову класифікацію гнійно—некротичних усклад
нень СДС, основану на пропозиції D. Ahrenholz (1991)
виділяти різні рівні ураження м'яких тканин. Були
піддані критиці існуючі медико—економічні стандар
ти (МЕС) ускладнених форм СДС, які не зважають на

Класифікація СДС Техаського університету
Стадія
0

Перед– чи
післявиразкові зміни
шкіри після її
епітелізації
+ наявність інфекції
+ наявність ішемії
+ наявність інфекції та
ішемії

I

Поверхнева виразка,
що не поширюється на
сухожилля, капсулу
суглоба та кістки
+ наявність інфекції
+ наявність ішемії
+ наявність інфекції та
ішемії

II

III

Виразка, дном якої є
сухожилля чи капсула
суглоба

Виразка, дном якої є
кістка чи суглоб

+ наявність інфекції
+ наявність ішемії
+ наявність інфекції та
ішемії

+ наявність інфекції
+ наявність ішемії
+ наявність інфекції та
ішемії
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реальну тяжкість патологічного процесу і визначають
недостатню тривалість лікування таких хворих.
На Міжнародному симпозіумі "Диабетическая сто
па: хирургия, терапия, реабилитация" (Санкт—Петер
бург, 2008) ця класифікація обговорена, схвалена,
проте, не затверджена.
Автори пропонують виділяти 6 рівнів ураження з
їх розшифруванням.
I. Ураження власне шкіри (поверхнева виразка, па
нарицій шкірний, піднігтьовий).
II. Ураження підшкірного прошарку (виразка гли
бока, як правило, інфікована; підшкірний панарицій,
мозольний абсцес, підшкірний абсцес).
III. Ураження поверхневої фасції (гнійний тендо
вагініт тилу та підошви, тенобурсит, абсцес, целюліт,
фасціїт некротизуючий, флегмона епіфасціальна).
IV. Ураження м'язів та глибоких фасціальних
структур:
а) флегмона просторів: субапоневротична підо
шви та тилу стопи, латерального, медіального та сере
динного просторів, панфлегмона;
б) флегмона некротизуюча;
в) міонекроз неклостридіальний та клостридіаль
ний.
V. Ураження кісток та суглобів:
а) діабетична остеоартропатія — суглоб Шарко;
б) остеомієліт кістковий, суглобовий, кістково—
суглобовий.
VI. Гангрена (суха, волога, акральний некроз паль
ця, пандактиліт, гангрена стопи та гомілки).
На думку авторів, запропонована класифікація
відображає всі фази патологічного процесу, що важ
ливо не тільки для вибору адекватних методів хірур
гічного втручання, а й складання обґрунтованих МЕС,
які визначають як тривалість лікування, так і оплату
витрат на лікарські засоби та виконання операцій.
У 2009 р. на сторінках журналу "Хірургія" розпоча
та дискусія з питань класифікації СДС [11]. Автори
вважають, що у запропонованих раніше класифікаці
ях тяжкості та глибини гнійно—некротичного ура
ження тканин стопи не відображено принципову різ
ницю між гнійною деструкцією стопи та її гангре
ною, інфікована та неінфікована виразки прирівнені
до нагноєння, не відображені особливості тяжкості
ураження кісток плесна та ступеня ішемії. Дискусій
ною проблемою є питання виключення з класифі
кації сепсису, післяопераційних гнійних ран стопи, а
також відсутність лікувального прогнозу.
Положення про самостійність захворювання облі
теруючого атеросклерозу при ішемічній формі ЦД
вважають несправедливим, з огляду на те, що ступінь
ішемії корелює з тяжкістю та тривалістю існування
ЦД.
На наш погляд, дещо перебільшена роль інстру
ментальних методів дослідження (ультразвукова

допплерографія, визначення парціального тиску кис
ню в капілярній крові стопи, регіонального сис
толічного тиску) під час градації нейропатичної, ней
роішемічної та ішемічної форм СДС. Крім того, не всі
хірургічні стаціонари мають подібне обладнання, то
му для повсякденного застосування потрібна більш
проста та зрозуміла класифікація ускладненого СДС.
Не претендуючи на остаточне вирішення питання
щодо класифікації ускладненого СДС, ми вирішили
викласти власні міркування з цієї проблеми, зважаю
чи на те, що в Гнійно—септичному центрі з ліжками
для лікування хворих з СДС кожного року лікують по
над 350 хворих з ускладненим СДС, кількість хворих
невпинно збільшується.
Аналіз результатів хірургічного лікування понад
1500 пацієнтів з ускладненими формами СДС за ос
танні 5 років дає можливість визначити особливості
цього контингенту і характер виконаних хірургічних
втручань.
Нейропатична форма СДС діагностована у 10,4 —
27,1% хворих, ішемічна — у 7,8 — 16,5%, нейроіше
мічна — у 56,2 — 81,8%.
Ми докладно зупинилися на перевагах і недоліках
відомих і запропонованих класифікацій. На наш по
гляд, класифікація клінічних форм СДС перегляду не
потребує. Як базову доцільно залишити класифікацію
Техаського університету з доповненнями щодо спе
цифіки гнійно—некротичного ураження, його ло
калізації, характеру та рівня.
Під час побудови класифікації ускладненого синд
рому СДС пропонуємо виключити 1А стадію за кла
сифікацією Техаського університету (UT). Тобто, кла
сифікацію слід починати з абревіатури: UT з зазна
ченням її градацій, наприклад: UT1D, UT2B тощо.
Локалізацію, характер і рівень ураження пропо
нуємо для уніфікації позначати літерою Z (Zona або,
якщо Ви не заперечуєте, Zaporizhzhya).
Z1. Шкіра, підшкірний прошарок (виразка поверх
нева та глибока, неускладнений панарицій, мозоль
ний, підшкірний абсцес), поверхнева фасція (гній
ний тендовагініт, тенобурсит, целюліт, фасціїт, епі
фасціальна флегмона).
Z2. Ураження м'язів та глибоких фасціальних
структур (субапоневротична флегмона, панфлегмо
на, міонекроз).
Z3. Ураження кісток та суглобів (остеомієліт, діабе
тична остеоартропатія — стопа Шарко).
Z4. Акральний некроз пальця, пандактиліт, гангре
на кількох пальців чи дистальних відділів стопи.
Z5. Гангрена стопи та гомілки.
Таким чином, макет побудови запропонованої
класифікації буде складатися з літер UT, Z, співвідно
шення яких за ступенем градації повністю відобража
тимуть характеристику ускладненого СДС. Напри
клад: UT2BZ3, UT2СZ3, UT2DZ4 тощо.
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На перший погляд, громіздкість класифікації ус
кладненого СДС повністю нівелюється в повсякден
ній практичній роботі хірургів — спеціалістів, які зай
маються проблемою ЦД. Проте, ця класифікація адап
тована до специфіки гнійно—некротичних усклад
нень СДС та дозволяє більш повно висвітлити основні
варіанти місцевих проявів форм СДС, які потребують
хірургічного лікування.
Звичайно, під час побудови клінічного діагнозу
потрібно більш детально розшифрувати СДС: права,
ліва, обидві стопи. Поверхня: тил, підошва, одночасне
ураження. Ділянка стопи: пальці, плеснова, заплесно
ва ділянки, суглоби, стопа в цілому. Флегмона:
епіфасціальна чи субапоневротична, тилу чи підо
шви, латерального, медіального чи серединного про
сторів.
Обговорюючи різні класифікації, потрібно чітко
розуміти їх призначення. Якщо вважати СДС окре
мою нозологічною одиницею, класифікація, пред
ставлена в стандартах надання допомоги хворим на
ЦД, принципових зауважень не викликає. Проте, з
точки зору гнійно—некротичних ускладнень СДС ця
класифікація неприйнятна, оскільки вона не відобра
жає особливостей та різниці цих ускладнень і не мо
же бути основою для розробки стандартів хірургіч
ного лікування.
Крім того, чітка класифікація ускладненого СДС
потрібна для правильного формування діагнозу, який
відображає всі форми патологічного процесу. А це
надзвичайно важливо під час складання МЕС, які виз
начають тривалість лікування, витрати на лікарські
засоби, виконання хірургічних втручань.
Існуючий МЕС 072.250 "Інфекції шкіри та підшкір
ного прошарку" припускає тривалість лікування у
стаціонарі 14 діб, проте, при цьому не беруться до
уваги характер, глибина та поширення гнійно—не
кротичного процесу, необхідний обсяг хірургічного
втручання та можливість виникнення такого усклад
нення, як хірургічний сепсис.
Очевидно, існуючі МЕС не відповідають реаліям.
МЕС 072.250 "Інфекції шкіри та підшкірного прошар
ку" не відповідають назві захворювань за МКХ—10 Е—
10.5 "Інсулінозалежний цукровий діабет з порушен
ням периферійного кровообігу" і не припускає гній
но—некротичного ураження глибоко розташованих
тканин, що характерне для значної частини пацієн
тів, яких госпіталізують до хірургічних відділень. А са
ме цим МЕС кодуються більшість історій хвороби.
Мимоволі чи навмисно помилка укладачів МЕС поля
гає у тому, що ними не взяті до уваги додаткові чет
верті знаки, які доповнюють рубрики Е 10 — Е 14.
Зокрема, знак 5 (с. 279 МКХ—10, 1995 р.) допов
нює формулювання "інсулінозалежний цукровий
діабет з порушенням периферійного кровообігу" сло
вами "Діабетична: гангрена, периферійна ангіопатія
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(179.2), виразка", що суттєво змінює ступінь тяжкості
патологічного процесу, дозволяє по іншому форму
лювати МЕС. Проте, на жаль, в існуючих МЕС це не пе
редбачено.
На нашу думку, в цих стандартах необхідно чітко
визначити, що гнійно—запальні та некротичні про
цеси не є самостійними захворюваннями, а є проява
ми ЦД у вигляді особливої нозологічної форми. Тоб
то, формулювання діагнозу потрібно починати так,
як це зроблено в МЕС з кодом 063.080 "Цукровий
діабет І, ІІ типу, середньої тяжкості, ускладнений" або
036.090 "Цукровий діабет І, ІІ типу, тяжкого перебігу,
ускладнений", що відповідає наведеному шифру Е—
10.5 з повним його формулюванням та обов'язковим
поясненням характеру ускладнень і рівня гнійного
ураження тканин з повним його розшифруванням
відповідно до запропонованої нами класифікації.
Тоді тривалість лікування, відповідно, збільшиться.
Реальна тривалість госпіталізації пацієнтів з
гнійно—некротичними ускладненнями СДС залежить
від виду і характеру оперативних втручань, за даними
Центру вона становитиме 23,1 — 26,2 доби — при Z1—
Z2 формах; 25,1 — 36,2 доби — за "малої" ампутації
кінцівки; 13,9 — 17,1 доби — за її високої ампутації.
Слід зазначити, що останні показники встановлені
для хворих, оперованих з приводу вологої гангрени
за життєвими показаннями.
Лікування гнійно—некротичних ускладнень СДС
характеризується значними матеріальними витрата
ми, про що відомо з джерел далекого зарубіжжя чи
навіть з Росії, і порівняння з якими не вважаємо ко
ректним з огляду на особливості регіонального фі
нансування галузі охорони здоров'я у нашій країні.
Проте, розробка й затвердження стандартів лікування
для кожної форми вкрай необхідне, як і уніфіковане
розуміння обсягу оперативного втручання.
Наводимо приклад. Термін "ампутація" пальця
припускає його видалення на рівні основної фаланги.
Водночас, екзартикуляцію пальця теж відносять до
"малої ампутації" (Міжнародний консенсус з діабе
тичної стопи, 2005). Проте, звичайна ампутація чи ек
зартикуляція пальця не є радикальною у хворого за
наявності діабетичної гангрени.
На наш погляд, до анатомічного поняття "перший
палець" (який найбільш часто уражується діабетич
ною гангреною) належать нігтьова та основна фалан
ги, головка першої плеснової кістки, до якої фіксу
ється капсула першого плесно—фалангового суглоба,
сухожилля згинача та розгинача першого пальця до
діафізу плеснової кістки і дві сесамоподібні кісточки,
розташовані у основи першого пальця. Таке розшире
не клінічне розуміння анатомічного терміну "перший
палець" забезпечує радикалізм хірургічного втручан
ня з приводу діабетичної гангрени. Якщо не видалити
один з цих компонентів — не резекувати головку пер
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Òàáëèöÿ 2.

Характер гнійно–некротичних ускладнень у хворих з СДС

Ускладнення

Шкіра, підшкірний
прошарок та поверхнева
фасція
Поверхневі виразки
Неускладнений панарицій
Мозольний абсцес
Підшкірний абсцес
Глибокі виразки
Гнійний тендовагініт
Гнійний тенобурсит
Фасціїт
Епіфасціальна флегмона
Ураження м’язів та
глибоких фасціальних
структур
Субапоневротична
флегмона
Панфлегмона
Міонекроз
Ураження кісток та
суглобів
Остеомієліт
Діабетична
остеоартропатія – стопа
Шарко
Акральний некроз пальця,
пандактиліт, гангрена
кількох пальців чи
дистальних відділів стопи
Гангрена стопи та гомілки
Разом ...
Примітка.

Рекомендована
абревіатура

Кількість
хворих

Кількість
операцій

Ампутація кінцівки
(невідкладна)
на рівні
гомілки
стегна
абс.
%
абс.
%

абс.

%

абс.

%

43
51
32
49
39
52
26
64
110

2,8
3,3
2,1
3,2
2,6
3,4
1,7
4,2
7,2

–
51
32
49
22
57
28
71
112

–
3,3
2,1
3,2
1,4
3,7
1,8
4,6
7,3

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

126

8,2

134

8,7

–

–

–

–

53
154

3,5
10,1

69
159

4,5
10,4

5
2

0,3
0,1

8
7

0,5
0,4

113

7,4

121

7,9

3

0,2

–

–

22

1,4

22

1,4

2

0,1

–

–

UT3B–D Z4

394

25,7

427

27,9

4

0,3

6

0,4

UT3B–D Z5

204
1532

13,2
100

209
1563

13,6
105,0

12
28

0,8
1,8

192
213

12,5
13,9

UT1B–D*Z1

UT2B–D Z1

UT2B–D Z2

UT3B–D Z3

* – позначення B–D в кожному спостереженні свідчить про: B – наявність інфекції; C – наявність
ішемії; D – наявність інфекції та ішемії.

шої плеснової кістки з залишками капсули плесно—
фалангового суглоба, залишки сухожиль та сесамо
подібні кісточки у рані, завжди відбувається прогресу
вання гнійно—некротичного процесу при ЦД. Цю
технічну помилку часто розцінюють як прогресуван
ня гангрени, що потребує розширення показань до
високої ампутації кінцівки у подальшому.
Виходячи з необхідності видалення всіх цих еле
ментів, операцію з приводу діабетичної гангрени
першого пальця стопи слід трактувати як його екс
тирпацію, а поняття "мала ампутація" не повинне об
межувати адекватний радикалізм операції.
Тільки обґрунтована клінічна класифікація
гнійно—некротичних ускладнень СДС може бути ос
новою для грамотного формулювання клінічного
діагнозу та визначення тривалості лікування. Це
підтверджене частотою і характером таких усклад

нень у хворих з ускладненим СДС, яких лікували у
Центрі (табл. 2).
Реальна тривалість госпіталізації хворих за наяв
ності гнійно—некротичних процесів СДС становить
23,1 — 36,2 доби, а після ампутації стопи та кінцівки
може бути значно більшою. Особливостями опера
тивних втручань у цих пацієнтів є етапна некрек
томія. Визначаючи тривалість лікування, слід мати на
увазі форму, характер і рівень гнійно—некротичного
ураження СДС, а не загальне поняття "гнійні захворю
вання у пацієнтів з цукровим діабетом", за яким виз
начають середню тривалість лікування 14 діб.
Гнійно—некротичні зміни ураженої кінцівки при
СДС слід розглядати як кінцеві прояви патологічного
процесу, наслідком якого є гангрена, що нерідко по
ширюється за межі стопи. При цьому хірургічне втру
чання, поряд з корекцією глікемії та метаболічних
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розладів, антибактеріальною, дезагрегантною те
рапією, стимуляцією захисних механізмів, безумов
но, є пріоритетним.
Крім розшифрування глибини та поширення
гнійно—некротичного процесу, формулювання діаг
нозу повинне включати відомості про характер і
ступінь порушення кровообігу в ураженій кінцівці, які
визначають не тільки обсяг медикаментозної терапії,
спрямованої на покращання артеріального та
капілярного кровотоку, а й показання до виконання
хірургічного втручання, що сприяє покращанню кро
вообігу в кінцівці.
Таким чином, запропонована класифікація ус
кладненого СДС потребує широкого обговорення на
сторінках фахових хірургічних видань для подальшо
го розробляння й затвердження протоколів стан
дартів лікування.
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МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ РЕГУЛЯЦІЇ INOS МОНОЦИТІВ
У ХВОРИХ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Е. Ф. Барінов, О. М. Сулаєва, М. Е. Барінова
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

МОLECULAR MECHANISMS OF THE INOS REGULATION DISORDERS
IN MONOCYTES IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
Е. F. Barinov, О. М. Sulayeva, М. Е. Barinova

РЕФЕРАТ
З метою комплексної оцінки функціонального стану моно
цитів та їх ролі в регуляції загоєння ран шкіри у 36 хворих з
синдромом діабетичної стопи (СДС) проаналізовані ак
тивність індуцибельної синтази оксиду азоту (iNOS) та її моду
ляторів in vitro за умови стимуляції ліпополісахаридами (ЛПС).
Відзначене підвищення базальної активності iNOS в моноци
тах при обмеженні відповіді на ЛПС. Це супроводжувалося
збільшенням сенситивності АТ1—рецепторів, активності про
теїнкінази С (ПкС), фосфодіестерази (ФДЕ) і 5—ліпоксигенази
(5—ЛОГ) на тлі зниження активності циклоксигенази (ЦОГ) та
вираженого інгібування протеїнкінази А (ПкА). Позитивну ди
наміку ранового процесу спостерігали через 10 — 14 діб, вона
супроводжувалася обмеженням базальної активності iNOS. В
структурі відповіді на ЛПС відзначене зменшення відношення
5—ЛОГ/ЦОГ та ПкС/ПкА, зниження активності ФДЕ та сенси
тивності АТ1—рецепторів. Проте, навіть за умови епітелізації
ранової поверхні через 24 — 30 діб зберігалися деякі порушен
ня, що зумовлювало підтримання толерантності iNOS моно
цитів до ЛПС.
Ключові слова: cиндром діабетичної стопи; загоєння ран;
функціональний стан моноцитів.
SUMMARY
The activity of inducible synthase of nitrogen oxide (iNOS) and its
modulators in vitro, while stimulation by lipopolysaccharides
(LPS), was investigated in 36 patients with diabetic foot syndrome
for the objective of complex estimation of monocytic functional
state and its role in regulation of the cutaneous wound healing.
The monocytic iNOS basal activity raising with simultaneous
restriction of answering on LPS was noted. It was accompanied by
enhancing of АТ1—receptors sensitivity, as well as activity of pro
teinkinase C (PkC), phosphodiesterase (PHDЕ) and 5—lipoxige
nase (5—LOG) on a background of cyclooxygenase (COG) activity
lowering and significant inhibiting of proteinkinase А (PkА).
Positive dynamics of the wound process was observed in 10 — 14
days, coexistent with the iNOS basal activity restriction. In the
structure of answering on LPS there were noted significant reduc
tion of 5—LOG/COG and PkС/PkА ratio, as well as PHDE activity
and the АТ1—receptors sensitivity lowering. But, even in case of the
wound surface epithelization completion some disorders were
saved in 24 — 30 days, causing support of the monocytes iNOS tol
erance to LPS.
Key words: diabetic foot syndrome; healing of wound; functional
state of monocytes.

П

роблеми зниження резистентності ор
ганізму до інфекції, висока частота гнійно—некро
тичного ураження нижніх кінцівок, недостатня ефек
тивність терапії, порушення механізмів обмеження
запального процесу і репарації шкіри у хворих на цу
кровий діабет (ЦД) визначають актуальність вивчен
ня функціонально—метаболічної активності лейко
цитів [1 — 3]. Найбільшу увагу дослідників приверта
ють моноцити—макрофаги (Мф), що пов'язане з їх
здатністю продукувати величезну кількість активних
регуляторних речовин [4]. Спектр речовин, які проду
кують Мф, визначає ефективність реалізації та ауто
хронність ранового процесу. Це дозволяє припусти
ти, що виникнення гнійно—некротичних ускладнень
і порушення загоєння ран у хворих за наявності СДС
пов'язані з порушенням функціонального стану Мф
[5, 6]. Проте, конкретних фактів щодо фенотипових
особливостей Мф немає. Відомо, що значущим пара
метром функціональної активності Мф є метаболізм
L—аргініну, альтернативні шляхи якого (iNOS, аргіна
за, орнітиндекарбоксилаза) беруть участь у багатьох
біологічних процесах [7, 8]. Підвищення експресії
iNOS при запаленні шкіри вважають важливим захи
сним механізмом, що забезпечує гіперпродукцію ок
сиду азоту (NO) та супероксиданіон—радикалу (О2—)
[9]. Утворення активних радикалів кисню (О2—, Н2О2,
ОН—радикалу, синглетного кисню, NO—радикалу, пе
роксид—радикалів) відіграє провідну роль в утво
ренні оксидантного стресу [2]. Причому NO у високій
концентрації виявляє пряму цитотоксичну й імуно
генну дію внаслідок пероксинітрит—опосередковано
го пошкодження ДНК та пригнічення активності бага
тьох ферментів [10]. У попередніх дослідженнях, про
ведених в нашій лабораторії, у хворих з СДС виявлені
зміни базальної та стимульованої активності iNOS,
причому, спостерігали як гіпер—, так і гіпоактивність
ферменту [3, 4, 11]. На жаль, проведення багаторічних
досліджень особливостей регуляції iNOS в моноци
тах—Мф не сприяло формуванню цілісної концепції
патохімії L—аргініну та NO за наявності ранового
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процесу у хворих на ЦД. Складність вирішення за
вдання зумовлена багаторівневим принципом регу
ляції за участю системних, локальних чинників та
внутрішньоклітинних трансдукторів [7, 11]. Недостат
ньо даних про роль в регуляції запально—репаратив
ного процесу ангіотензину ІІ, рівень якого за наяв
ності ЦД підвищений, а також метаболітів арахідоно
вої кислоти (АК). Ейкозаноїди залучаються до ме
ханізмів адгезії та міграції лейкоцитів, їх фагоцитар
ної активності та продукції цитокінів, визначають
ступінь вільнорадикального окиснення, здатні регу
лювати метаболізм NO [2]. Конкретна динаміка мета
болізму АК та її взаємодія з різними ланками мета
болізму аргініну недостатньо висвітлені в літературі.
Ефекти багатьох системних і локальних регуляторів
реалізуються чи модулюються за участю ПкА і ПкС
[11]. Ці трансдуктори беруть участь у різних морфоге
нетичних процесах (ангіогенез, лейкоцитарна
інфільтрація, проліферація фібробластів та ендо
теліоцитів, секреторна активність клітин) і можуть
впливати на метаболізм NO [4, 8]. Так, доведена роль
ПкС в індукції експресії iNOS за умови дії ЛПС і ци
токінів [6], а також участь ПкА в модуляції експресії
еNOS в тромбоцитах та ендотелію судин, стимуляції
транспортних процесів і секреторної активності
фібробластів [2]. Інтерес до серин—треонінових кіназ
при ЦД зумовлений встановленням глибоких мета
болічних змін, на тлі яких формується рановий про
цес. Дійсно, гіперглікемія, кінцеві продукти глікози
лювання та активні радикали кисню визначають гіпе
рекспресію ПкС при ЦД [4]. У той же час є дані про ме
таболічні розлади, зумовлені зниженням активності
ПкА при ЦД [7, 11]. Проте, комплексний аналіз міжмо
лекулярних зв'язків у контролі активності іNOS не
проведений, що й визначило мету дослідження.

ся до пластику, виділяли після інкубації протягом 3
год в лунковому планшеті ("Flow Lab") з використан
ням СO2— інкубатора. Надосадову рідину видаляли,
лунки двічі промивали безсироватковим середови
щем RPMI 1640. Клітини з розрахунку 106 на лунку
вміщували в 96—лунковий планшет в 200 мкл середо
вища RPMI 1640 з зазначеними добавками та 5% ем
бріональною телячою сироваткою.
В I серії продукцію NO моноцитами досліджували
за наступною схемою: в 1—й лунці клітини стимулю
вали ЛПС (0,3 мкг/мл; E.coli фірми "Calbiochem",
США); в контрольній групі — проводили інкубацію
моноцитів без додавання ЛПС. В 3—тю й 4—ту лунки
вводили стимулятор та інгібітор iNOS — відповідно
L—аргінін 200 мкмоль і NG—(1Immunoethyl) lysine
(L—NIL) 150 мкмоль. Після інкубації протягом 24 год
при температурі 37°С в атмосфері 5% СО2 аналізували
продукцію NO Мф за накопиченням в культуральному
середовищі нітрит—іонів NO2— [7] на СФ—56.
В II серії оцінювали стан та роль внутрішньо
клітинних систем сигналізації при стимульованій
ЛПС—індукції iNOS. Для цього моноцити інкубували в
присутності одного з інгібіторів у стандартній кон
центрації: стауроспорин (інгібітор ПкС) — 500 нмоль;
Н—89 (інгібітор ПкА) — 20 мкмоль, нордигідроурети
кова кислота (інгібітор 5—ЛОГ) — 10 мкмоль, індоме
тацин (інгібітор ЦОГ) — 10 мкмоль, блокатор АТ1—ре
цепторів лозартан — 5 мкмоль, теофілін (інгібітор
ФДЕ) — 5 мкмоль. У лунки додавали ЛПС і продовжу
вали інкубацію моноцитів протягом 24 год, після чо
го досліджували вміст NO у культуральному середо
вищі за описаною методикою [9]. У роботі викорис
тані реактиви фірми "Sigma" (США). Дані обробляли
статистично з використанням пакетів Statistica і
MedStat [10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати вивчення перебігу ра
нового процесу у 36 пацієнтів з СДС. Чоловіків було
16, жінок — 20, вік хворих від 50 до 78 років, у серед
ньому (62,3 ± 6,5) року. Тривалість існування ЦД у се
редньому (10,5 ± 3,2) року. Консервативну терапію
проводили з використанням загальноприйнятих ме
тодів [1]. До групи порівняння включені 10 пацієнтів
подібного віку з травматичними ранами кінцівок.
Хворі обстежені відразу після госпіталізації, через 3 —
5, 7 — 10, 14 — 18 та 30 діб. До контрольної групи увій
шли 10 здорових добровольців. З периферійної крові
методом градієнтного центрифугування (Histopaque,
Р =1,077 г/см3) виділяли мононуклеари, які відмивали
забуференим ізотонічним розчином натрію хлориду
і ресуспендіювали в безсироватковому культурально
му середовищі RPMI 1640 (ICN) [9], в якому містилося
80 мкг/мл гентаміцину, 2 ммоль L—глутаміну, 10
ммоль HEPES. Мононуклеарні клітини, які приклеїли

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Фонова продукція нітритів моноцитами в кон
тролі становила у середньому (22,55±2,14) нмоль
NO2—/мл на 106 клітин. При додаванні L—аргініну син
тез NO збільшувався на 59,65% у порівнянні з вихід
ним, тоді як при використанні L—NIL рівень нітритів
у середовищі знижувався в 1,83 разу (Р < 0,001). Акти
вація експресії iNOS при інкубації з ЛПС супроводжу
валася інтенсифікацією метаболізму АК — відзначене
збільшення продукції NO на 88,2% (Р < 0,001).
Пригнічення активності 5—ЛОГ та ЦОГ—2 зумовлю
вало зменшення ЛПС—стимульованої продукції NO
відповідно на 26,73 та 20,3% (Р < 0,05). Менш вираже
ний вплив на реалізацію ефекту ЛПС в інтактних мо
ноцитах мали ПкС, ПкА та ФДЕ.
Перебіг ранового процесу у пацієнтів за відсут
ності СДС супроводжувався динамічною зміною ак
тивності iNOS, асоційованою з перебудовою системи
внутрішньоклітинної сигналізації. У 1—шу добу
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відзначали збільшення базальної та ЛПС—стимульо
ваної продукції нітритів моноцитами — відповідно на
35,7 і 154,6% (Р < 0,01) у порівнянні з вихідною. Поси
лення відповіді моноцитів на ЛПС опосередковане
активацією метаболізму АК, насамперед, 5—ЛОГ, а та
кож підвищенням активності ФДЕ. Менш виражено
підвищувалася активність ЦОГ—2 і ПкС, а ефект ПкА
був нижчим за такий у контролі. На 3 — 4—ту добу ба
зальна продукція нітритів моноцитами досягала мак
симального рівня, підвищуючись відповідно на 34,64
і 82,71% (Р < 0,01) у порівнянні з такою у попередній
строк спостереження і в контролі. Інгібітор iNOS
зменшував продукцію NO в 2,46 разу (Р < 0,001). ЛПС
підвищував продукцію нітритів у 2,34 разу (Р < 0,001).
Найбільш значною в реалізації цього ефекту ЛПС, як
і раніше, була активація 5—ЛОГ — ефект інгібітора
цього ферменту перевищив такий у контролі прак
тично удвічі. Поряд з цим відзначене підвищення
амплітуди інгібуючого ефекту ЦОГ—2 (на 17,1%, Р <
0,05) та ФДЕ (на 49,16%, Р < 0,01) у порівнянні з цими
показниками у попередні строки спостереження. На
тлі низької активності ПкА максимальним у цей строк
спостереження було підвищення активності ПкС. Роз
ростання грануляційної тканини та епітелізація рано
вої поверхні (7 — 10—та доба) супроводжувалися зни
женням базальної та ЛПС—стимульованої продукції
нітритів. Зміни внутрішньоклітинної регуляції iNOS
за умови впливу ЛПС включали зниження активності
5—ЛОГ на 56,4% та ФДЕ — на 70,3% (Р < 0,01) у
порівнянні з цими показниками у попередній строк
спостереження. При цьому активність ПкС досягала
максимуму. Парадоксально, але в ці строки відзнача
ли реверсію ефекту інгібітора ЦОГ. Якщо раніше його
використання пригнічувало ЛПС—стимульовану про
дукцію нітритів, через 7 — 10 діб ефект був зворот
ним. Інгібування ЦОГ супроводжувалося збільшен
ням продукції NO, що може свідчити про зміну спект
ру простаноїдів або рецепторів до них, що продуку
ють Мф [8]. Цей факт тим більш цікавий, що в ці стро
ки відзначене підвищення активності ПкА, яка зале
жить від рівня цАМФ та активності аденілатциклази,
одним з стимуляторів якої є простагландини. Фаза ре
моделювання рани (14 — 18—та доба) супроводжува
лася нормалізацією базальної продукції нітритів і
зниженням відповіді моноцитів на ЛПС. Цей фено
мен пов'язаний з збереженням більш високої актив
ності ПкС (на 15,8%, Р < 0,05) і ЦОГ—2 (на 26,33%, Р <
0,05) у порівнянні з такою в контролі і підтриманням
високої активності ПкА.
Оцінка показників продукції нітритів моноцита
ми крові в групі порівняння дозволила виявити фаз
ність і специфіку внутрішньоклітинної регуляції ме
таболізму аргініну в моноцитах, що стало підставою
для пошуку причинно—наслідкових відносин пе
ребігу ранового процесу при СДС.

У хворих з СДС відразу після госпіталізації відзна
чали збільшення продукції NO на 93,79% у порівнянні
з такою в контролі (Р < 0,001). Цей рівень продукції
нітритів був подібним до аналогічного показника за
умови нормального перебігу ранового процесу, тоб
то, у фазу максимальної вираженості запального про
цесу в зоні альтерації. Це й не дивно з огляду на на
явність гнійно—некротичного процесу при СДС
(флегмона, остеомієліт, гангрена). При цьому реакція
моноцитів на додавання в інкубаційну суміш L—аргі
ніну була менш вираженою, ніж у контролі. За цих
умов парадоксальною виявилася слаба реакція iNOS
на ЛПС. При його додаванні до моноцитів продукція
нітритів збільшилася лише в 1,44 разу. Порівняння
цього показника з таким у контролі і групі порівнян
ня свідчило про його розбіжності відповідно на 23,51
і 42,15% (Р < 0,05). Це може бути відображенням зни
ження ролі бактеріального ЛПС (толерантності до
бактеріальних ЛПС) у регуляції активності ферменту.
Аналіз стану внутрішньоклітинних сигнальних сис
тем за умови ЛПС—стимуляції свідчив про наявність
виражених відмінностей від показників у групах
порівняння й контрольній. Насамперед, це зміни ба
лансу шляхів метаболізму АК. Ефект інгібітора 5—ЛОГ
виявився відповідно на 81,57 і 35,5% вищим за такий
у контролі та групі порівняння (Р < 0,01). У той же час,
ефект інгібітора ЦОГ був на 47,61 і 59,61% нижчий за
такий в контролі та групі порівняння (Р < 0,01). Це де
якою мірою пояснює гнійно—деструктивне ураження
кінцівок. У його реалізації можуть брати участь фак
тор активації тромбоцитів (ФАТ), цитотоксичні чин
ники системи комплементу С5а, прозапальні ци
токіни — інтерлейкіни (ІЛ), зокрема, ІЛ—1, ІЛ—8, фак
тор некрозу пухлин—α [6, 11]. Не менш важливим
чинником у зміні внутрішньоклітинної трансдукції
було підвищення активності ПкС, яка практично
удвічі перевищувала аналогічний показник у групі
порівняння. Ця патохімічна реакція може бути спри
чинена як гіперглікемією, так і порушеннями гумо
ральної регуляції метаболізму [5]. Зокрема, виявлене
підвищення сенситивності АТ1—рецепторів моно
цитів до ангіотензину II. Прозапальна стимуляція
iNOS моноцитів ангіотензином II може бути реалізо
вана двома шляхами — через АТ1—рецептори, що за
пускають активацію фосфоліпази С, підвищення
рівня внутрішньоклітинного Са2+ і активності
НАДФН—оксидази, ініціацію каскаду р38—МАРК та
експресію NF—kВ, а також через АТ2—рецептори,
асоційовані з метаболізмом АК та NO [4, 8, 11].
Збільшення впливу блокатора АТ1—рецепторів на
продукцію нітритів моноцитами може свідчити про
переважання відповідного сигнального шляху в регу
ляції ранового процесу при ЦД, що супроводжується
збільшенням продукції активних радикалів кисню,
цитокінів та хемоатрактантів, активацією апоптозу. З
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іншого боку, гіперекспресія АТ1—рецепторів на інших
клітинах—мішенях (тромбоцитах, ендотелію, гла
деньких міоцитах) може бути важливим чинником
патогенезу дизрегенерації, збільшувати вираженість
дисфункції ендотелію та ангіопатії, які підтримують
розлади мікроциркуляції, та проагрегантний стан
тромбоцитів, коагуляцію плазми крові, експресію мо
лекул клітинної адгезії та запалення [11]. Підтверд
женням порушення нейрогуморального контролю
ранового процесу може бути зниження активності
ПкА за підвищення ефекту ПкС. Ці зміни в системі
сигналізації супроводжували зниження й мо
дифікацію відповіді моноцитів—Мф на ЛПС, що спо
стерігали на тлі підвищення сенситивності АТ1—ре
цепторів, активності 5—ЛОГ, ПкС, ФДЕ й нівелювання
ефектів ЦОГ і ПкА.
Через 3 — 4 доби лікування під час аналізу мета
болізму L—аргініну не виявлені значні зміни актив
ності iNOS, а також реакції моноцитів—Мф на ЛПС.
Позитивна динаміка була лише у співвідношенні між
5—ЛОГ і ЦОГ—шляхами метаболізму АК. Відзначене
деяке зміщення балансу від 5—ЛОГ до ЦОГ—2, а також
незначне зниження активності ПкС. Як і в попередні
строки спостереження, високою була активність ФДЕ
й сенситивність АТ1—рецепторів, активність ПкА за
лишалася нижчою за контрольну. Цей факт відобра
жує толерантність моноцитів—Мф до проведеної те
рапії. Значущі зміни метаболізму L—аргініну виявлені
через 7 — 10 діб лікування. Вони проявлялися зни
женням базальної продукції нітритів на 15,67% (Р <
0,05). Проте, цей показник перевищував такий у кон
тролі (на 58,76%, Р < 0,01) і групі порівняння в ана
логічні строки (на 28,33%, Р < 0,05). При додаванні в
інкубаційну суміш L—аргініну або ЛПС відзначали
подібний ефект та збільшення продукції нітритів на
56 — 65% (Р < 0,01). Відсутність розбіжностей в реакції
моноцитів на ЛПС і субстрат може свідчити про збе
реження толерантності до бактеріальних чинників і
переважання альтернативних механізмів регуляції
активності моноцитів—Мф.
За даними інгібіторного аналізу відзначені деякі
не менш важливі зміни у відповіді моноцитів на ЛПС
і через 7 — 10 діб від початку лікування. Так, виявлене
зниження активності 5—ЛОГ і підвищення модулюю
чих ефектів ЦОГ, що супроводжувалося зміною
співвідношення між відповідними шляхами (у 2 — 2,5
разу). При цьому ефект інгібітора ЦОГ був відповідно
на 9,08% (Р > 0,05) і 49,64% (Р < 0,01) нижче за цей по
казник у контролі та групі порівняння. Обмеження
механізмів зниження рівня внутрішньоклітинного
Са2+ у моноцитах підтверджувалося також збережен
ням високої активності ФДЕ. Хоча ефект теофіліну і
зменшився на 20 — 40% у порівнянні з таким у попе
редні строки (Р < 0,05), проте, був у 3 — 4 рази вищим,
ніж у групі порівняння (Р < 0,001). Цей феномен може
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обмежувати внутрішньоклітинний пул цГМФ, неза
лежно від активуючого впливу позаклітинних моду
ляторів. Стабільність деяких розладів (висока ак
тивність ПкС, ФДЕ), імовірно, була пов'язана з стійки
ми порушеннями нейрогуморального контролю. Так,
сенситивність АТ1—рецепторів через 7 — 10 діб, хоча
й знизилася на 19,01% (Р < 0,05), проте, перевищувала
цей показник у контролі (Р < 0,01).
Епітелізація ранової поверхні при СДС, яку визна
чали через 24 — 30 діб лікування, відбувалася на тлі
значного зниження базальної продукції нітритів мо
ноцитами. Цей показник був на 24,04% (Р < 0,05) ниж
чим за такий в попередні строки спостереження, про
те, перевищував показник у контролі на 20,62% (Р <
0,05). Відповідь на стимуляцію ЛПС, як і раніше, була
нижчою за таку в контролі, зміни у системі внут
рішньоклітинної сигналізації відбивалися на співвід
ношенні ефектів серин—треонінових кіназ. Так, ак
тивність ПкС знижувалася на 31,74% (Р < 0,01) у порів
нянні з такою у попередні строки спостереження (хо
ча, як і раніше, значно перевищувала цей показник у
контролі); активність ПкА достовірно підвищилася.
Незважаючи на епітелізацію ранової поверхні, не
спостерігали реверсію ефекту інгібітора ЦОГ, хоча
модулюючий ефект інгібітора 5—ЛОГ на ЛПС—стиму
льовану продукцію нітритів моноцитами значно
зменшився. Залежність цих змін від нейрогумораль
ного статусу підтверджувалася динамікою сенситив
ності АТ1—рецепторів до ангіотензину ІІ, яка знизила
ся на 21,63% (Р < 0,05) порівняно з такою у попередні
строки спостереження.
Таким чином, гнійно—некротичне ураження ниж
ніх кінцівок при ЦД відбувається на тлі виражених
змін системної та локальної регуляції й перебудови
системи внутрішньоклітинної сигналізації, які спри
чиняють у моноцитах—Мф значні зміни регуляції ак
тивності iNOS. Ці зміни проявлялися підвищенням
базальної активності iNOS, обмеженням відповіді на
ЛПС, що свідчило про толерантність до бактеріальної
інвазії за умов СДС. Цей феномен супроводжувався
підвищенням сенситивності АТ1—рецепторів до ан
гіотензину ІІ, активності ПкС, ФДЕ й 5—ЛОГ на тлі
зниження активності ЦОГ та значного інгібування
ПкА. Відсутність динаміки ранового процесу протя
гом першого тижня зумовлена стійкими розладами
метаболізму АК і серин—треонінових кіназ на тлі
гіперсенситивності АТ1—рецепторів. Позитивну ди
наміку ранового процесу спостерігали у хворих за
умови обмеження базальної активності iNOS та сен
ситивності АТ1—рецепторів. Ці зміни відбувалися на
тлі трансформації різних ланок внутрішньоклітинної
сигналізації, зокрема, зменшення співвідношення 5—
ЛОГ/ЦОГ та ПкС/ПкА, зниження активності ФДЕ та
сенситивності АТ1—рецепторів. Проте, навіть за умо
ви епітелізації ранової поверхні протягом 1 міс
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зберігалися деякі патохімічні порушення, що зумов
лювало
зниження
ефективності
регуляції
функціональної активності моноцитів—Мф і визна
чало можливість виникнення рецидивів запалення
при СДС.
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СПОСІБ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ УРАЖЕННЯ КИСТІ
І. Д. Герич, В. С. Савчин, О. М. Чемерис
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
8—ма комунальна міська клінічна лікарня, м. Львів

THE METHOD OF DISTANT DETECTION OF THE HAND AFFECTION AREA
І. D. Gerich, V. S. Savchin, О. М. Chemeris

РЕФЕРАТ
На підставі аналізу клінічного матеріалу — 216 потерпілих з
опіками кисті розроблений спосіб безконтактного визначення
площі ураження кисті. На шкітц (з контурами долонної і тиль
ної поверхонь кисті, розділених орієнтирами на анатомо—
функціональні ділянки з визначеними показниками площі
кожної ділянки відносно загальної площі кисті) наносять кон
тури опікового ураження, підсумовують значення уражених
сегментів, що дозволяє встановити відносну площу ураження
зовнішнього покрову кисті за наявності поверхневих і глибо
ких опіків та їх загальну площу. Під час клінічної апробації
відзначено, що спосіб забезпечує легке, точне й безболісне
визначення площі ураження кисті, не вимагає використання
додаткових матеріально—технічних засобів і суттєвих витрат
часу, легкий у відтворенні, може бути застосований у хірур
гічній практиці з метою оптимізації лікування опікової травми
кисті (ОТК).
Ключові слова: опікова травма кисті; площа ураження; спосіб
діагностики.
SUMMARY
Basing on clinical material — 216 injured persons with the hand
burns — the method of distant detection of the hand affection area
was elaborated. On the skitz (with contours of the hand palm and
back surfaces, divided by orientirs on anatomic—functional
regions with determined indices of every region area toward gen
eral area of the hand) the contours of the hand burn affection were
lined, total area of the segments affected calculated, permitting to
determine the relative area of affection of the hand external cover
in presence of superficial and deep burns and their general area.
While clinical trial, there was noted, that the method secures sim
ple, precise and painless detection of the hand affection area, do
not demand material—technical resources and essential expanses
of time, is simply repeated and may be applied in surgical practice
for optimization of treatment of the hand burn trauma.
Кey words: the hand burn trauma; area of affection; method of
diagnosis.

К

исть є важливою функціональною частиною
тіла, має складну тонку анатомічну будову [1]. Важли
ве соціальне значення кисті як "органа праці" людини
закономірно зумовлює високу частоту її травматич
ного ураження і захворювань. Патологію кисті вияв
ляють у 15 — 31% амбулаторних хворих хірургічного
профілю та у 10% — стаціонарних [2], у загальній
структурі опікового ураження ОТК становить до 20%.
Незважаючи на значну інцидентність травм і за
хворювань кисті, діагностично—лікувальні підходи
до цієї патології, за винятком спеціалізованих відді
лень хірургії кисті, практично не відрізняються від за
гальних засад діагностики й лікування хірургічних
захворювань інших, менш складних за функціональ
ним навантаженням та анатомічною будовою, частин
тіла. Зокрема, сьогодні ресурс хірургії кисті обмеже
ний досить вузьким переліком спеціальних діагнос
тичних методів [3], хірургічних інструментів [4, 5],
прецизійних, у тому числі мікрохірургічних, опера
тивних втручань [1]. Підтвердженням наведеної тези є
ситуація, що склалася в сучасній комбустіології з ОТК
— патологією, яку за класифікацією Американської
опікової асоціації трактують як "тяжке опікове ура
ження", що первинно має сумнівний функціональний
прогноз [6]. Зокрема, сьогодні в комбустіології немає
методів точної кількісної оцінки площі опікового ура
ження кисті. Сучасна практика застосування загаль
ноприйнятих планіметричних методів або обмежена
через їх контактний характер (методи Постнікова,
Вілявіна), або досить приблизно оцінює площу опіку
кисті ("правило долоні"), тобто, певною мірою ігно
рується один з двох кардинальних параметрів (глиби
на, площа), на підставі яких в сучасній комбустіології
приймають оптимальні тактико—лікувальні рішення.
Мета дослідження: розробити спосіб безконтакт
ної кількісної оцінки площі ураження кисті як особ
ливої анатомо—функціональної частини тіла, при
датний для застосування при ОТК та інших захворю
ваннях кисті.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Клінічний матеріал включає 216 потерпілих з
ОТК, яких лікували в Центрі термічної травми та пла
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стичної хірургії 8—ї міської клінічної лікарні м. Льво
ва протягом 2007 — 2008 рр. Вік потерпілих від 18 до
85 років, у середньому (44,2 ± 2,1) року, жінок було 76
(35%),чоловіків — 140 (65%), 205 (95%) хворих були
працездатного віку.
Дослідження проведені в три етапи: на І етапі —
вивчали причини, частоту, клінічні особливості пе
ребігу ОТК у хворих за різної глибини і площі пошко
дження; на ІІ етапі опрацьовували спосіб безконтакт
ного визначення площі ураження кисті; на ІІІ етапі —
здійснювали клінічну апробацію запропонованого
способу.
В клінічну групу для проведення І етапу досліджен
ня включені 204 пацієнти віком від 18 до 85 років, у
середньому (46,3 ± 2,6) року. Переважали чоловіки
(63%), працездатного віку було 95% потерпілих.
В клінічну групу для проведення ІІ етапу включені
9 здорових волонтерів, в тому числі 4 чоловіків і 5
жінок віком від 24 до 53 років, у середньому (32,1 ±
1,2) року.
На ІІІ етапі спосіб апробований у 12 потерпілих з
ОТК, з них 9 чоловіків і 3 жінок, вік хворих від 24 до
57 років, у середньому (39,9 ± 2,4) року.
Обстеження та лікування потерпілих з ОТК
відповідало затвердженим галузевим стандартам [4,
5].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На І етапі дослідження на підставі аналізу історій
хвороби 204 пацієнтів ми з'ясували, що в структурі
ОТК 34% — це ізольовані опіки кисті, 66% — ОТК у
поєднанні з термічним ураженням іншої локалізації.
В структурі причин ОТК перше місце посідають опіки
полум'ям вольтової дуги — у 24 (11,7%) потерпілих,
друге — опіки від займання летючих речовин — у 17

А

Б

Рис. 1. Шкітц для безконтактного визначення площі
ураження кисті. А —долонна поверхня; Б — тильна поверхня.
Лініями позначений розподіл кисті на анатомо—
функціональні сегменти, цифрами — площа кожного
сегмента.

(8,3%), третє місце — контактні опіки гарячим мета
лом — в 11 (5,4%). За глибиною опіки І — ІІІ А стадії
відзначені у 75% спостережень, у ІІІ Б — ІV стадії — у
25%. На підставі аналізу результатів застосування за
гальноприйнятого хірургічного лікування потерпі
лих з приводу ОТК виявлені проблеми діагностично
го і тактичного плану, що зумовлюють несприятливо
високий рівень функціонально незадовільних резуль
татів (12%) та інвалідизації пацієнтів (8%). Зокрема,
наголошено на відсутності у діагностичному арсеналі
методів, які б дозволяли чітко, зручно і швидко оціни
ти площу опікового ураження кисті як параметра, що
дозволяє обґрунтовано приймати ефективні тактичні
рішення, планувати етапність раціонального лікуван
ня і неупереджено прогнозувати наслідки ОТК.
За результатами І етапу дослідження, під час якого
підтверджено доцільність розробки способу оцінки
опікового ураження кисті, сформульовані вимоги до
його опрацювання, зокрема, безконтактність, зруч
ність для пацієнта і лікаря, мінімальні витрати часу.
На ІІ етапі власне опрацьовували зазначений
спосіб. За аналог обране традиційне "правило
дев'яток", яке ми трансформували до умов опікового
ураження кисті. Спосіб передбачав дотримання двох
принципів: 1) розраховану в абсолютних величинах
загальну площу кисті вважали за 100%; 2) визначали,
скільки відсотків від загальної площі кисті займають
її неуражені анатомо—функціональні сегменти.
Орієнтирами для визначення таких ділянок були
незміні анатомічні орієнтири: пальцеві складки на
долонній та тильній поверхнях кисті, поперечна
складка долоні та радіальна поздовжня складка до
лоні з підвищенням великого пальця (тенар). З огляду
на ці принципи ми розділили долонну поверхню
кисті на 17 анатомо—функціональних сегментів (фа
ланги пальців — 14 сегментів, ділянка від поперечної
складки долоні до проксимальних складок ІІ — V
пальців, ділянка тенар, ділянка гіпотенар); тильну по
верхню — на 15 сегментів (фаланги пальців — 14 сег
ментів, ділянка тильної поверхні кисті від лінії, що
з'єднує головки зап'ясткових кісток до лінії, що
з'єднує шилоподібні відростки променевої і ліктьової
кісток).
Відтак, у 9 волонтерів ми обчислили показники
абсолютної площі кисті (долонної та тильної повер
хонь), які становили від 298,2 до 306,2 см2, у середнь
ому (302 ± 4,2) см2 і були трактовані як 100% площі
кисті.
Після розрахунків на контурах кисті з орієнтира
ми, нанесеними на міліметровий папір, ми визначи
ли у відсотках площу кожного сегмента відносно за
гальної площі кисті, і розробили шкітц для безкон
тактного визначення площі ураження кисті (рис. 1).
В результаті ми отримали матрицю для безкон
тактного визначення площі ураження кисті, тобто,
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шкітц з контурами долонної і тильної поверхонь
кисті, розділених орієнтирами на анатомо—функціо
нальні ділянки, з величинами площі кожної ділянки
відносно загальної площі кисті.
На ІІІ етапі здійснено клінічну апробацію способу,
яка передбачала практичне застосування методу, а са
ме оцінку площі ураження кисті при ОТК за допомо
гою обчисленого співвідношення площі окремих сег
ментів і загальної площі кисті. В умовах травмпункта
чи перев'язувальної після зняття пов'язки з рани візу
ально оцінювали площу і глибину опікового уражен
ня кисті. На шкітц наносили контури ураження і за
штриховували різними кольорами зони глибоких і
поверхневих опіків кисті. По завершенні перев'язки
обробляли дані, підсумовуючи величину уражених
сегментів і таким чином, визначаючи відносну площу
ураження зовнішнього покрову кисті для поверхне
вих і глибоких опіків, а також загальну площу ОТК.
Наприклад. Хвора К., 43 років, госпіталізована з
приводу контактного опіку гарячим металом ІІ — V
пальців лівої кисті ІІІБ — ІV стадії (рис. 2). За допомо
гою шкітца визначили загальну площу ураженої
ділянки, додавши площу кожного сегмента — усіх фа
ланг ІІ — V пальців, що дорівнювало 33% (3% × 9+2% ×
3), у тому числі площу глибокого опіку — 7,5% (1,5% ×
5).
З метою оцінки діагностичної точності опрацьо
ваного методу продублювали визначення площі ура
ження за допомогою шкітца шляхом обчислення її
абсолютних показників з їх подальшою трансфор
мацію у відносні. Для цього на міліметровому папері
відобразили контур кисті пацієнтки, нанесли контури
ураженої ділянки в межах неуражених сегментів і об
числили площу ураженої ділянки за принципами,
визначеними у запропонованому способі: загальну
площу кисті, яка становила 296 см2 (100%), загальну
площу опікового ураження в межах кожного анато
мо—функціонального сегмента, що становило 94,6
см2(32%) — 47,4 см2 (16%) — на долонній і 47,2 см2
(16%) — на тильній поверхні кисті. Похибка способу
безконтактного визначення площі ОТК у наведеному
прикладі становила 1% площі долоні, що не є суттє
вим відхиленням у порівнянні з загальноприйнятим
комбустіологічним методом "правила долоні", в яко
му площу поверхні всієї кисті без її анатомо—
функціональних ділянок вважають 1% від загальної
площі тіла потерпілого, а, отже, він містить похибку, у
кратну кількість разів вищу, ніж запропонований
спосіб [6].
З існуючих точних способів визначення площі
ураження ділянок кисті, які мають досить високу
інформативність при ОТК, заслуговує на увагу спосіб
цифрової планіметричної вульнерометрії, який поля
гає в комп'ютерній обробці отриманого контактним
чи безконтактним методом зображення в електрон
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Рис. 2. Контактний опік ІІ — V пальців лівої кисті ІІІБ — ІV
стадії.

ному форматі [7, 8]. Проте, незважаючи на його висо
ку точність, спосіб має суттєві недоліки: вимагає вели
ких витрат часу, відповідного матеріального забезпе
чення (фотокамера, комп'ютер), певного рівня підго
товки медичного персоналу (навички володіння
комп'ютером та його програмним забезпеченням),
що унеможливлює його широке застосування в
хірургічній практиці в теперішніх умовах.
Спосіб безконтактного визначення площі уражен
ня кисті клінічно апробований у 12 пацієнтів: у 10
хворих виявлені ОТК різної локалізації і площі, у 2 —
післяопікове рубцеве ураження, що спричиняло втра
ту функції кисті різного ступеня. В усіх пацієнтів ра
ни були неправильної форми, з різною локалізацією
в межах тих чи інших анатомо—функціональних
ділянок кисті. В усіх спостереженнях застосування
способу дозволило легко, точно і безболісно визна
чити площу ураження кисті без будь—яких додатко
вих матеріально—технічних засобів і суттєвих витрат
часу. На підставі точного визначення площі рани
після госпіталізації та в динаміці формували клінічні
висновки, зокрема, щодо характеру опікової травми,
перебігу ранового процесу, обирали обґрунтовані
діагностично—тактичні рішення щодо лікування,
оцінювали його ефективність і доцільність корекції
лікувальної програми.
Отже, запропонований спосіб безконтактного
визначення площі ураження кисті доступний, точ
ний, високоінформативний діагностичний метод,
придатний для чіткого з'ясування однієї з найваж
ливіших характеристик ОТК — площі опіку.
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ПРОГРЕСУЮЧИЙ ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ З ГІГАНТСЬКИМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
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РROGRESSIVE PNEUMOPERITONEUM TECHNIQUE IN SURGICAL TREATMENT
OF PATIENTS WITH GIANT DEFECTS OF ABDOMINAL WALL
L. S. Bilianskyi, I. M. Todurov, S. V. Kosyuchno, A. V. Perekhrestenko

РЕФЕРАТ
Узагальнений досвід лікування 52 хворих з приводу гігантсь
ких дефектів передньої черевної стінки на тлі серцево—судин
ної та дихальної недостатності. До основної групи спостере
ження включені 25 хворих, яким здійснений передопе
раційний прогресуючий пневмоперитонеум (ППП), до кон
трольної групи — 27 хворих, у яких оперативне втручання ви
конували без специфічної підготовки. Застосування методу
ППП на першому етапі лікування сприяло достовірному змен
шенню частоти ранніх післяопераційних ускладнень.
Ключові слова: гігантські дефекти черевної стінки; хірургічне
лікування; передопераційний прогресуючий пневмоперитоне
ум; пластика.
SUMMARY
The experience of treatment of 52 patiens suffering cardial and
pulmonary insufficiency with giant defects of abdominal wall was
summarized. 25 of them were preparative for operative treatment
using of progressive pneumoperitoneum technique and 27 were
treated without special preoperative preparation. Preoperative
progressive pneumoperitoneum as a first stage of treatment of
such patients significantly decrease early postoperative morbidity
rate.
Key words: giant defects of abdominal wall; preoperative progres
sive pneumoperitoneum; plasty.

Р

убцеві грижі черевної стінки утворюються у 5
— 12% хворих після виконання планових хірургічних
втручань на органах черевної порожнини.
Гігантські дефекти передньої черевної стінки з ма
сивним пошкодженням та втратою її опірних струк
тур спостерігають у 17 — 26% хворих після повторних
оперативних втручань з приводу травми або пери
тоніту. Цей показник є незмінним протягом багатьох
років навіть у спеціалізованих клініках, де застосову
ють сучасні шовні матеріали. Причину їх утворення
пояснює теорія колагенової недостатності — "грижо
вої хвороби" [1 — 4]. В той же час доведено, що після
виконання тривалих оперативних втручань, особли
во з приводу онкологічних захворювань, або за наяв
ності тяжких супутніх захворювань частота утворен
ня грижових дефектів збільшується до 28 — 40%. Ліку
вання таких пацієнтів є однією з найбільш складних
проблем сучасної герніології [5 — 9].
Гігантськими дефектами черевної стінки вважа
ють дефекти, поширені на дві анатомічні ділянки че
ревної стінки або більше, шириною понад 15 см [10,
11].
Їх часте поєднання з супутніми захворюваннями
серцево—судинної та дихальної систем зумовлює ще
більшу значущість проблеми вибору лікувальної так
тики. Першочерговим завданням у хворих цієї кате
горії є вибір оптимального методу передопераційної
підготовки, простого у виконанні, безпечного для
пацієнта, та виділення критеріїв його об'єктивного
контролю з можливістю адаптації хворих, достатньої
для виконання оперативного втручання та компен
сації складних патофізіологічних розладів [12].
З огляду на це, особливої уваги заслуговує запро
понований у 1946 р. G. Moreno метод передопе
раційного ППП.
Аналіз даних сучасної літератури свідчить, що ме
тод, хоча і є загальновідомим, проте, його системно
не використовують як адаптивний метод підготовки
до оперативного лікування пацієнтів з гігантськими
рубцевими грижами.
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Мета роботи — поліпшення результатів лікування
хворих з приводу гігантських дефектів черевної
стінки шляхом використання в комплексі передопе
раційної підготовки методу ППП та його оцінки.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений ретроспективний аналіз результатів
лікування 52 хворих з приводу гігантських грижових
дефектів черевної стінки в клініці хірургії стравоходу,
шлунка та кишечнику з 2004 по 2008 р. Чоловіків бу
ло 22, жінок — 30, вік пацієнтів від 16 до 73 років, у се
редньому (57,4 ± 2,3) року.
Рецидивні грижі виявлені у 39 (75,1%) хворих, в
тому числі один рецидив — у 10 (19,3%), два — у 16
(30,8%), три і більше — у 13 (25%). У 9 (17,3%) з них
для пластики черевної стінки раніше використовува
ли синтетичні протези з поліпропілену. В усіх спосте
реженнях ширина грижового дефекту перевищувала
15 см (тип W4 за класифікацією J. P. Chevrel, A. M.
Rath), у середньому становила (28,4 ± 11,2) см.
Залежно від програми передопераційної підготов
ки хворі розподілені на дві групи.
До основної групи включені 25 хворих, у яких в
комплексі передопераційної підготовки використо
вували метод ППП, до контрольної — 27 пацієнтів, у
яких адаптивні методи в передопераційному періоді
не застосовували.
За віком, параметрами фізичного розвитку, ха
рактером основного та супутніх захворювань, видом
оперативного втручання, ступенем анестезіологічно
го ризику групи були зіставні.
Всім пацієнтам проводили періопераційну ан
тибіотикопрофілактику з використанням цефалоспо
ринів ІІ покоління (зинацеф).
Після госпіталізації хворих обстежували з застосу
ванням клінічних, лабораторних та інструменталь
них методів для уточнення характеру основного (ши

рина та площа дефекту черевної стінки, співвідно
шення об'єму грижового мішка та черевної порожни
ни, наявність і вираженість спайкового процесу) та
виявлення супутніх (наявність і ступінь тяжкості ди
хальної та серцево—судинної недостатності) захво
рювань.
У 15 хворих основної групи та 16 — контрольної
відзначене ожиріння, індекс маси тіла (ІМТ) переви
щував 30 кг/м2. В усіх пацієнтів діагностовані супутні
захворювання серцево—судинної та дихальної сис
тем (табл. 1).
Отже, преморбідний фон у пацієнтів основної та
контрольної груп формувався кількома супутніми за
хворюваннями, які клінічно проявлялись функціо
нальною недостатністю серцево—судинної та ди
хальної систем.
Наявність тяжких супутніх захворювань вимагала
об'єктивної доопераційної оцінки ризику планового
оперативного втручання у більшості пацієнтів з огля
ду на підвищення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ)
після операції.
Таким чином, основними показаннями до застосу
вання ППП у хворих основної групи вважали: на
явність гігантського дефекту черевної стінки з фено
меном "loss of domain", виражену серцево—судинну та
дихальну недостатність з необхідністю визначення
порогу адаптації в передопераційному періоді за умо
ви керованої внутрішньочеревної гіпертензії, потре
бу у визначенні комплаєнсу хворого до діагностич
них процедур та можливого оперативного втручання.
Важливим для вибору оптимального методу пластики
черевної стінки є також виявлення під час здійснення
ППП "прихованих" грижових дефектів та потенційно
слабких ділянок.
ППП передбачає регулярну етапну інсуфляцію
повітря в черевну порожнину через триходовий кате
тер з метою планового збільшення її об'єму, підви

Òàáëèöÿ 1. Структура супутніх захворювань
Супутні захворювання

Кількість спостережень в групах
контрольній
основній
абс.
%
абс.
%

ІХС. Стенокардія напруження ІІ–ІІІ ФК. СН ІІА – ІІБ стадії
ІХС. Постінфарктний кардіосклероз. СН ІІА – ІІБ стадії
ІХС. Атеросклеротичний кардіосклероз. СН ІІА стадії
ІХС. Екстрасистолічна та миготлива аритмія. СН ІІА стадії
Артеріальна гіпертензія ІІ – ІІІ стадії
ХОЗЛ. ДН ІІ – ІІІ стадії
Бронхіальна астма, тяжкий перебіг, ДН ІІІ стадії
Ожиріння

12,9
7,4
18,5
7,5
16,7
5,5
1,8
29,7

13,4
11,6
15
5
18,4
6,6
5
25

8
7
9
3
11
4
3
15

7
4
10
4
9
3
1
16

Разом ...

100

100

60

54

Примітка.

ІХС – ішемічна хвороба серця; ФК – функціональний клас; СН – серцева недостаність;
ДН – дихальна недостатність; ХОЗЛ – хронічні обструктивні захворювання легень.
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Òàáëèöÿ 2. Структура оперативних втручань
Кількість спостережень в групах
контрольній
основній
абс.
%
абс.
%Відн. (%)

Оперативні втручання

Пластика за Rives – Stoppa
Пластика за Ramirez + ППС з використанням поліпропіленової
сітки
Пластика за Fabian
Пластика з використанням сітки ”Proceed” за методом intra–
abdominal on lay

10

58,8

10

45,5

2

11,8

4

18,2

2

11,8

3

13,6

3

17,6

5

22,7

Разом ...

17

100

22

100

щення ВЧТ та створення оптимальних умов для вико
нання пластики передньої черевної стінки з
мінімальним її натягом.
Проведений ретроспективний аналіз свідчив, що у
10 хворих контрольної групи після планового
клініко—лабораторного та інструментального обсте
ження ризик операції розцінений як надзвичайно ви
сокий, через це їм відмовлено в оперативному ліку
ванні. В той же час в основній групі аналогічний
ступінь операційного ризику спостерігали в 11 хво
рих. Здійснення ППП з об'єктивізацією індивідуаль
ного порогу адаптації дозволило виконати оператив
не втручання у 8 з них.
Таким чином, в основній групі оперовані 22 хво
рих, у контрольній — 17, тобто, частота відмови в опе
ративному втручанні в основній групі становила 12%,
у контрольній групі — 37%.
У 2 хворих основної групи причиною відмови в
операції був низький комплаєнс до діагностично—
лікувальних процедур, в 1 — прогресування серцевої
та дихальної недостатності при досягенні ВЧТ 12 мм
рт. ст.
Структура оперативних втручань представлена у
табл. 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Тривалість ППП становила у середньому (12,8 ±
2,3) доби, ВЧТ після його завершення — (18,1 ± 0,4)
мм рт. ст., по завершенні операції в основній групі —
13,6 мм рт. ст., у контрольній — 14,7 мм рт. ст.
Ускладнень, пов'язаних з проведенням ППП, не бу
ло.
Всі пацієнти живі.
Серома операційної рани відзначена у кон
трольній групі — в усіх хворих, в основній групі — у
68,2%, санована консервативними засобами у строки
від 7 до 32 діб, у середньому (25,5 ± 7,4) доби.
Нагноєння операційної рани виникло у 2 хворих
контрольної групи після пластики за Rives — Stoppa.
За даними бактеріологічного дослідження інфекцій
но—гнійний процес в ранах спричинений Е. соli та
MR S. еpidermidis. Після застосування антибіотиків та

антисептиків з огляду на дані антибіограми досягнута
санація ран. Потреби у видаленні сітки не було. В ос
новній групі таких ускладнень не було.
В контрольній групі в одного хворого відзначений
абдомінальний компартмент синдром, що потребува
ло виконання декомпресійної лапаротомії та в по
дальшому (через 12 міс) — планової пластики черев
ної стінки після проведення ППП. В основній групі
поліорганної недостатності, спричиненої внутріш
ньочеревною гіпертензією, не було.
Ще в одного хворого контрольної групи виникла
післяопераційна гостра виразка дванадцятипалої
кишки, ускладнена кровотечею. Гемостаз досягнутий
за допомогою консервативних заходів.
Тривалість лікування хворих у стаціонарі після
операції становила у середньому 12,7 дня.

ВИСНОВКИ
1. У пацієнтів з супутніми захворюваннями вико
нання оперативного втручання оптимальне після пе
редопераційної підготовки, а саме, використання
ППП та адаптації до субкритичного рівня ВЧТ, що за
безпечує зменшення частоти післяопераційних ус
кладнень.
2. Індивідуальній підхід під час вибору методів
пластики гігантських гриж черевної стінки дозволяє
виконати оперативне втручання навіть у пацієнтів з
тяжкими супутніми захворюваннями.
3. За наявності складних дефектів черевної стінки
обгрунтоване використання біологічно сумісних
протезів.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНЫМИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕННЫМИ ЯЗВАМИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Г. Ю. Бука
Луганский государственный медицинский университет МЗ Украины

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH RECURRENT POSTOPERATIVE
COMPLICATED DUODENAL ULCERS
G. Yu. Buka

РЕФЕРАТ
Проведено комплексное обследование и хирургическое лече
ние 54 больных с рецидивными послеоперационными ослож
ненными язвами двенадцатиперстной кишки (ДПК), по поводу
которых им выполнены различные органосохраняющие опе
рации. Причинами неудовлетворительных результатов были
патогенетически необоснованный объем первой операции,
технические погрешности, отсутствие в послеоперационном
периоде патогенетически обоснованной терапии. Операцией
выбора считаем реконструктивное органосохраняющее вме
шательство, предусматривающее воздействие на все звенья ре
цидивного ульцерогенеза с последующей патогенетически
обоснованной реабилитацией больного.
Ключевые слова: рецидив язвы двенадцатиперстной кишки по
сле оперативного лечения; хирургическое вмешательство.
SUMMARY
Complex examination and surgical treatment, using various organ
preserving operations, was done in 54 patients, suffering recurrent
postoperative complicated duodenal ulcers. Performance of patho
genetically unsatisfactory volume of the first operation, technical
faults, absence of pathogenetically substantiated therapy in post
operative period had constituted the causes of unsatisfactory
results of the first operation. Reconstructive organpreserving inter
vention, consisting of impact on all chains of recurrent ulcerogen
esis, with subsequent pathogenetically substantiated rehabilitation
of patients, were consider the operation of choice.
Кey words: recurrent duodenal ulcer after operative treatment; sur
gical treatment.

О

дним из наиболее сложных разделов хирур
гии язвенной болезни является неотложное вмеша
тельство по поводу осложненных рецидивных после
операционных язв ДПК, ввиду высокой летальности и
частоты послеоперационных осложнений, что обус
ловлено сложностью патофизиологических механиз
мов и анатомических изменений, ограниченостью
времени для детального обследования больного в не
отложной ситуации.
Радикальность хирургического лечения таких
больных обусловлена возможностью комплексного,
достоверного устранения причин возникновения яз
вы.
Основными причинами возникновения рециди
вов язвенной болезни после оперативного лечения
считают: гиперсекреторный синдром (вследствие не
адекватной либо невыполненной ваготомии), нару
шения моторно—эвакуаторной функции, дуоденогас
тральный рефлюкс (ДГР), нарушения регионарного
кровотока, оставление язвы при выполнении изоли
рованной селективной проксимальной ваготомии
(СПВ) [1 — 2]. В последние годы появились работы,
посвященные значению Helicobacter pylori (H. pylori)
в возникновении рецидивов язвенной болезни после
операции [4, 5]. Значимость различных факторов па
тогенеза рецидивов язв после операции в литературе
оценивают разноречиво. Так, по данным одних ис
следователей [2 — 4] высокую обсемененность
H. pylori выявляют у 64,2 — 95,8% больных, гиперсе
креторный синдром — в среднем у 17 — 20% больных,
дуоденостаз — у 13 — 15% [2], однако существует мне
ние [5], что роль геликобактериоза значительно пре
увеличена, для надежной профилактики рецидива яз
вообразования после операции необходимо качест
венное выполнение ваготомии, коррекция наруше
ний моторно—эвакуаторной функции желудка.
В определении объема операции по поводу реци
дивных язв после оперативного лечения также отме
чены значительные расхождения. С одной стороны,
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распространено мнение о необходимости выполне
ния резекции желудка [6], с другой стороны, авторы
приводят убедительные сведения об эффективности
органосохраняющих и органощадящих операций по
поводу послеоперационных гастродуоденальных язв
[7], тогда как в настоящее время основной операцией
является обширная резекция желудка, в основном по
методу Бильрот—II.
Целью работы явилось изучение оптимального
объема оперативного вмешательства по поводу реци
дивных, послеоперационных, осложненных язв ДПК
на основании оценки значимости отдельных факто
ров рецидивного ульцерогенеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты оперативного ле
чения 54 больных по поводу рецидивных осложнен
ных язв ДПК, которым ранее произведены различные
органосохраняющие операции (зашивание перфо
ративной язвы, иссечение язвы, изолированное или в
сочетании с различными видами ваготомии). У 36
больных изучены цитотоксические штаммы H. pylori
методом иммуноферментного анализа сыворотки пу
тем определения титра антител к ним (CagA) с ис
пользованием тест системы компании "Вектор" (Рос
сия).
У 38 больных в целях изучения кислотопродуци
рующей функции желудка проведена топографичес
кая рН—метрия.
Наличие и выраженность хронической непрохо
димости ДПК определяли по данным гастродуодено
фиброскопии в соответствии с критериями, предло
женными Х. Д. Джумабаевым [8]. Также в целях диа
гностики ДГР во время гастроскопии забирали содер
жимое желудка с последующим определением уровня
билирубина в аспирате с помощью фотоэлектрокало
риметра (декларационный патент Украины 43869 от
10.09.09).
У 24 больных исследовали микроциркуляцию сли
зистой оболочки с помощью компьютеризованного
лазерного допплеровского флоуметра ЛАКК—02
(НПП "ЛАЗМА", Россия) с одноканальным эндоскопи
ческим зондом при длине волны 0,8 мкм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 30 (55,6%) больных первая операция выполнена
в сроки более чем 5 лет до повторной госпитализа
ции по поводу рецидивной осложненной язвы ДПК.
У большинства (85,1%) больных первую операцию
выполняли в неотложном порядке по поводу перфо
рации и кровотечения, результаты операций оказа
лись неудовлетворительными.
Методы первой операции:
— зашивание язвы — у 17 (31,5%) больных
— изолированное иссечение язвы — у 9 (16,7%)
— иссечение язвы и стволовая ваготомия — у 17
(31,5%)

— иссечение язвы и селективная ваготомия — у 4
(7,4%)
— иссечение язвы и СПВ — у 4 (7,4%)
— изолированная СПВ — у 3 (5,5%).
Цитотоксические штаммы H. pylori выявлены у 34
(94,4%) больных, из них у 27 (77,8%) — титр антител
был максимальным. Следовательно, больным не про
водили антигеликобактерную терапию после первой
операции, либо она была неадекватной.
При изучении данных рН—метрии гиперхлоргид
рия выявлена у 13 (36,1%) больных, гипохлоргидрия
— у 18 (50%), нормохлоргидрия — у 5 (13,1%).
Анализируя объем первой операции у больных
при гиперхлоргидрии, установлено, что у 46,1% из
них ваготомию не выполняли (осуществлено зашива
ние перфоративной язвы), у 53,9% — произведены
различные виды ваготомии, которые оказались не
адекватными.
ДГР с использованием различных методов диа
гностирован у 44,3 — 52,4% больных с рецидивными
осложненными язвами ДПК после выполнения орга
носохраняющих операций. Содержание билирубина
в аспирате, полученном при эндоскопическом иссле
довании желудка в целях диагностики ДГР, составляло
от 8 до 105 мкг/мл, преобладала средняя и максималь
ная концентрации билирубина.
У 95,8% больных с рецидивными язвами ДПК по
сле выполнения органосохраняющих операций вы
явлены существенные нарушения микроциркуляции
в желудке и ДПК и регуляции тонуса сосудов.
Причины неудовлетворительных результатов пер
вой операции можно разделить на три группы.
І. Патогенетически необоснованный объем пер
вой операции. Так, у 37,0% больных не иссечена язва
(зашивание язвы, изолированная СПВ), соответст
венно, не удален язвенный субстрат как источник ау
тоиммунной агрессии. У 48,2% больных не произве
дена ваготомия (зашивание язвы, иссечение язвы без
ваготомии), не устранен пептический фактор язвооб
разования. Отсутствовала коррекция хронической
непроходимости ДПК, гастродуоденальной ишемии.
ІІ. Технические погрешности: у 53,9% больных с
гиперсекреторным синдромом ранее выполнена ва
готомия, которая оказалась неадекватной, у 38,9% —
пилороразрушающие операции.
ІІІ. Отсутствие после операции патогенетически
обоснованного лечения (адекватной антигеликобак
терной терапии).
У 41 больных рецидивная послеоперационная яз
ва ДПК осложнилась острым желудочно—кишечным
кровотечением, у 8 — стенозом, у 5 — перфорацией.
Во время повторных операций пенетрация выявлена
у 67,6% больных.
Повторные операции у 44 больных выполнены в
неотложном, у 10 — в плановом порядке.
Основная цель реконструктивной операции при
наличии рецидивной послеоперационной язвы — ра
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дикализм в отношении последующих рецидивов яз
венной болезни.
Задачами оперативного лечения считали:
— удаление, экстериоризацию патологического
очага (рецидивной язвы)
— устранение причины возникновения рецидив
ных язв
— сохранение существующих, максимальное вос
создание утраченных физиологических условий
функционирования пищеварительного канала.
У 27 (50%) больных выполнены органосохраняю
щие, у 13 (24,1%) — органощадящие операции, у 14
(25,9%) — применяли резекционные методы опера
тивных вмешательств.
Показанием к резекции желудка являлись стеноз в
стадии декомпенсации, некорригируемая абсолют
ная гиперхлоргидрия, критическая ишемия желудка.
Виды реконструктивных оперативных вмеша
тельств:
— иссечение, экстериоризация язвы, стволовая ва
готомия — у 16 больных
— иссечение язвы, селективная ваготомия — у 11
— антрумэктомия, стволовая ваготомия — у 13
— резекция желудка по Бильрот—I — у 1
— резекция желудка по Гофмейстеру—Финстереру
—у8
— резекция желудка по Бальфуру — у 5.
При выполнении органосохраняющих и органо
щадящих операций использовали методы субцирку
лярной, расширяющей дуоденопластики в 3 вариан
тах, наложения перемещенного гастродуоденоанас
томоза, на основе которого разработаны две моди
фикации, адаптированные для язв, осложненных сте
нозом, и язв, расположенных на нижней и задне—
нижней стенках ДПК (патенты Украины 25323, 25324,
2007).
Для коррекции хронической непроходимости
ДПК применяли операцию Стронга, дуоденоеюносто
мию по Боппе, разработанный в клинике метод фор
мирования изоперистальтического поперечного дуо
деноеюноанастомоза (патент Украины 42542, 2009).
В комплексном хирургическом лечение ДГР для
коррекции тонуса ДПК и гастродуоденальной ише
мии легкой и средней степени использовали селек
тивную периартериальную симпатэктомию ДПК (па
тент Украины 45082, 2009). При тяжелой, некорриги
руемой ишемии показана резекция желудка в преде
лах адекватного кровотока с интраоперационным
контролем состояния микроциркуляторного русла.
Различные послеоперационные осложнения воз
никли у 14,8% больных, послеоперационная леталь
ность составила 1,85%.
Всем больным после операции назначали антиге
ликобактерную терапию, предпочтение отдавали
комбинированному антигеликобактерному препара
ту Пилобакт—нео с последующим контролем эффек
тивности эрадикации с помощью "stool — test" (имму
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нохроматографический cito — test для выявления ан
тигенов H. pylori в кале).
Перспективы дальнейших исследований: выбор
оптимальных методов послеоперационной реабили
тации больных, анализ отдаленных результатов их
применения.

ВЫВОДЫ
1. Основными причинами неудовлетворительных
результатов первичных органосохраняющих опера
ций являются: оставление язвенного субстрата, пер
систенция цитотоксических штаммов H. pylori, со
храняющееся состояние гиперхлоргидрии, не корри
гированные ДГР и гастродуоденальная ишемия.
2. Операцией выбора по поводу рецидивной по
слеоперационной осложненной язвы ДПК является
реконструктивное органосохраняющее вмешательст
во, предусматривающее воздействие на все звенья па
тогенеза рецидивного ульцерогенеза.
3. Объем реконструктивной органосохраняющей
операции определяют индивидуально, в каждой кон
кретной ситуации, обязательными являются иссече
ние, экстериоризация язвы, целесообразность и объ
ем кислотоснижающего этапа операции определяют
с учетом данных рН—метрии, при наличии стеноза,
ДГР, нарушений микроциркуляции осуществляют их
коррекцию.
4. Учитывая тотальную обсемененность H. pylori,
всем больным после операции необходимо проведе
ние современной антигеликобактерной терапии с
последующим контролем ее эффективности и воз
можной коррекцией лечения.
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ЗМІНИ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ КАПІЛЯРІВ ІШЕМІЗОВАНОЇ
ТА ІНТАКТНОЇ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ
ЛЮДИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ IN VIVO
Р. В. Салютін, Т. Д. Задорожна, Е. Б. Медвецький, М. Ф. Дрюк, А. Ю. Петренко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України,
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ,
Харківський інститут кріобіології та кріомедицини НАН України

CHANGES OF ULTRASTRUCTURE OF THE CAPILLARIES ENDOTHELIOCYTES
OF ISCHEMIZED AND NONAFFECTED MUSCULAR TISSUE
AFTER TRANSPLANTATION OF HUMAN HEMOPOIETIC STEM CELLS
OF FETAL LIVER IN EXPERIMENT IN VIVO
R. V. Salyutin, Т. D. Zadorozhna, Е. B. Medvetskiy, М. F. Dryuk, А. Yu. Petrenko

РЕФЕРАТ
В експерименті досліджені ультраструктура ендотеліальних
клітин капілярів та гістологічні особливості м'язової тканини
на різних етапах після трансплантації гемопоетичних стовбу
рових клітин фетальної печінки (ГСКФП). Доведено, що за умо
ви ішемії ГСКФП стимулюють процеси ангіогенезу, а при
трансплантації в інтактну м'язову тканину вони диференцію
ються в тканинні макрофаги, не порушуючи структуру м'язової
тканини.
Ключові слова: гемопоетичні стовбурові клітини фетальної
печінки; електронна мікроскопія; гістологія; ангіогенез.
SUMMARY
In experiment was investigated ultrastructure of the capillaries
endothelial cells and histological peculiarities of muscular tissue
on various stages after transplantation of hemopoietic stem cells of
fetal liver (HSCFL). There was proved, that in ischemic environ
ment HSCFL stimulate processes of angiogenesis, and in the case of
transplantation into intact muscular tissue they are differentiating
into the tissue macrophages, not interfering with muscular tissue
structure.
Кey words: hemopoietic stem cells of fetal liver; еlectron
microscopy; histology; аngiogenesis.

О

дним з перспективних напрямків лікування
пацієнтів з приводу облітеруючих та оклюзійних за
хворювань периферійних артерій кінцівок, у яких з
різних причин неможливе виконання реконструк
тивно—відновних оперативних втручань на судинах,
є застосування клітинних технологій [1, 2].
В останні роки в клінічну практику впроваджені
методи клітинної терапії, основані на застосуванні
аутологічних стовбурових клітин (СК) кісткового
мозку. Проте, широке клінічне використання СК
кісткового мозку проблематичне через складність їх
отримання, мезенхімальні клітини одержують з низь
ким потенціалом трансдиференціювання [3].
Альтернативним джерелом активних та, що досить
важливо, плюрипотентних СК є тканини ембріофе
тального походження, особливо фетальна печінка.
ГСКФП мають значний, проте, сьогодні недостатньо
досліджений, потенціал клітинного диференціюван
ня [4].
Проведені наукові дослідження свідчать про мож
ливості диференціювання СК фетальної печінки по
адипогенному, хондрогенному та остеогенному шля
хах, проте, ці дослідження проведені in vitro з дода
ванням до середовищ, на яких культивувались кліти
ни, певних факторів, що стимулювали диференцію
вання у зазначеному напрямку. Дослідження по
тенціалу диференціації in vivo в експерименті з вико
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ристанням різних створених умов дозволяє прогно
зувати можливі напрямки диференціювання СК та
обгрунтувати доцільність практичного застосування
методу трансплантації клітин.
Мета дослідження — визначення з використанням
методів електронної мікроскопії та гістологічного
дослідження особливостей впливу на процес ангіоге
незу трансплантації ГСКФП за умови експеримен
тальної ішемії кінцівки та при їх введені в інтактну
м'язову тканину.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Експериментальні дослідження проведені з вико
ристанням 30 нелінійних білих щурів, яких утримува
ли у стандартних умовах віварію. Маса тіла щурів у се
редньому (375,0 ± 8,0) г, вік — (6,0 ± 1,2) міс.
Оперативні втручання виконували під наркозом
кетаміном у стерильних умовах. По завершенні екс
периментальних досліджень та відбору матеріалу для
дослідження тварин виводили з експерименту шля

Рис. 1. Електронограма. Дослідна група, 7—ма доба після
трансплантації клітин. Фрагмент ендотеліоциту неокапіляру
з піноцитозними пухирцями та гранулами Вейбеля —
Палладе. Зб. × 20 000.

Рис. 2. Мікрофото. Дослідна група, 7—ма доба після
трансплантації клітин. Структура міосимпласту без змін.
Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб. × 200.
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хом передозування наркозу. Тварини розподілені на 2
групи по 15 щурів у кожній.
Щурам дослідної групи на 3—тю добу після моде
лювання ішемії здійснено трансплантацію ксеноген
них СК — ГСКФП людини 6 — 8 тиж гестації з фено
типом CD 34+, CD 38+, CD 45Ralow, CD 71low (140 × 103 ко
лонієутворюючих одиниць — гемопоетичних мар
керів — КУО—ГМ виробництва Харківського інститу
ту проблем кріобіології та кріомедицини НАН Ук
раїни).
Ішемію тканин кінцівки у щурів моделювали за
методом Т. А. Князевої, перев'язуючи загальну стегно
ву артерію та вену [5]. Прояви ішемії спостерігали вже
на 3 — 4—ту добу. ГСКФП в дозі 3 — 5 × 106 КУО—ГМ
вводили шприцем (голка 22 G 0/5) підфасціально
смужкою по медіальній поверхні ішемізованих тка
нин стегна.
Тваринам контрольної групи моделювали ішемію,
ГСКФП вводили в інтактні м'язи медіальної поверхні
стегна.
В усіх тварин по завершенні дослідження (на 7,
14—ту та 25—ту добу) брали біопсію м'язової тканини
по медіальній поверхні стегна (на боці проведення
експерименту), отримані біоптати вивчали з застосу
ванням електронної мікроскопії та гістологічних ме
тодів.
Електронно—мікроскопічне дослідження прово
дили за загальноприйнятою методикою на базі
відділу патоморфології НІХТ імені О. О. Шалімова
АМН України. Зрізи завтовшки 40 — 60 нм отримува
ли за допомогою ультратома УМТП — 3 (Росія) та вив
чали в електронному мікроскопі ТЕСЛА БС — 500
(Росія).
Гістологічне дослідження проводили на базі лабо
раторії патоморфології Інституту педіатрії, акушерст
ва та гінекології АМН України. Застосування методів
забарвлення гематоксиліном та еозином надавало за
гальну інформацію про структуру тканин, дозволяло
виявити всі клітинні елементи та деякі неклітинні
структури. Шляхом забарвлення біоптатів пікрофук
сином за ван—Гізон досліджували динаміку змін спо
лучної тканини.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В біоптатах м'язової тканини тварин дослідної
групи на 7—му добу після трансплантації спостеріга
ли первинні ознаки неоангіогенезу, про що свідчила
наявність молодих ендотеліоцитів з цитоплазматич
ними органелами різного ступеня зрілості.
В нових ендотеліоцитоподібних клітинах виявля
ли збільшене ядро, чіткі структури цитоплазматично
го матриксу, вільні рибосоми та поодинокі піноци
тозні пухирці.
У цитоплазмі мітохондрії були нормальної
щільності, з контрастним профілем зернистого ендо
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Рис. 3. Електронограма. Контрольна група, 7—ма доба після
трансплантації ГСКФП. Цитоплазматичні органели
функціонально активного ендотелію з чітко вираженою
базальною мембраною. Структура мембрани з ділянками
просвітлення та лізису (праворуч внизу). Зб. × 15 000.

Рис. 4. Електронограма. Дослідна група, 14—та доба після
трансплантації ГСКФП. Фрагмент ендотеліоцита з
вираженими ознаками диференціювання та функціональної
активності. Зб. × 22 000.

плазматичного ретикулуму, виявляли мікротрубочки,
численні рибосоми та тельця Вейбеля — Палладе, які
є маркерами неоангіогенезу (рис. 1).
У деяких клітинах відзначено активацію пластич
них процесів, про що свідчили гіпертрофія та гіпер
плазія елементів ендоплазматичного ретикулуму, пла
стинчастого комплексу, наявність численних полі
морфних пухирців та вакуолей.
Структура первинних неокапілярів, що формува
лися, характеризувалась мозаїчністю, що свідчило
про їх поліфункціональність. З одного боку, це зумов
лене наявністю високо диференційованих ендо
теліоцитів з відносно вираженими ознаками зрілості,
з іншого, збереженням пластичних властивостей, що
свідчило про участь у процесах формування не
омікросудин.
За даними гістологічного дослідження, на 7—му
добу після трансплантації ГСКФП в міопласті виявля
ли мозаїчні зміни — переважали незмінені структури,
що відповідало характеристикам неушкодженої
м'язової тканини (рис. 2).
Ендотелій капілярів м'язової тканини тварин кон
трольної групи представлений клітинам помірної
електронної щільності, з численними мікропіноци
тозними пухирцями та чітко вираженою мембраною
(рис. 3).
Гранулярний ендоплазматичний ретикулум ендо
теліоцитів представлений внутрішньоклітинними ка
налами або цистернами, в цитоплазмі виявлені
пов'язані з мітохондріями рибосоми.
Пластинчастий комплекс представлений плоски
ми цистернами та маленькими пухирцями. Розши
рення цистерн пластинчастого комплексу або його
редукцію не спостерігали. За результатами гістологіч
ного дослідження м'язового симпласту на 7—му добу
експерименту виявлено звичайну (не змінену) струк
туру м'язових волокон, ділянки міосимпласту без
особливостей.

У біоптатах м'язової тканини тварин дослідної
групи на 14—ту добу експерименту виявляли пер
винні неокапіляри, які складались з світлих, набряк
лих ендотеліоцитів. Перикапілярний простір розши
рений, містив матеріал низької електронної щіль
ності та колагенові волокна, а також незрілі клітини
— молоді ендотеліоцити, які мали збільшене ядро, ци
топлазму, що містила піноцитозні пухирці й щільно
прилягала до базальної мембрани.
У значній кількості ендотеліоцитів був ущільне
ний матрикс з достатньою кількістю пухирців, муль
тивезикулярних тілець, вільних рибосом та полісом,
потовщених мікроворсинок, мікрофіламентів, мікро
трубочок та цистерн, що свідчило про мітотичну та
функціональну активність (рис. 4).
На 14—ту добу експерименту ультраструктура ен
дотеліоцитів капілярів щурів контрольної групи, в
порівнянні з такою на 7—му добу спостереження, не
змінилась. Лише на деяких ділянках внаслідок скуп
чення хроматину відзначено втрату двоконтурності
мембрани.
На електронограмах виявлені зони проліферації
недиференційованих клітин, деякі з них нагадували
молоді ендотеліоцити, та значної кількості макро
фагів (рис. 5).
За даними гістологічного дослідження біоптатів
м'язова тканина особливо не змінювалась, проте,
відзначали ділянки периваскулярної активації макро
фагів та гістіоцитів (рис. 6).
Наприкінці дослідження у тварин дослідної групи
спостерігали інтенсифікацію ангіогенезу з активним
формуванням молодих ендотеліоцитів та некапіляр
ної сітки (рис. 7).
На люмінальній поверхні ендотеліальних клітин
значна кількість відростків, що збільшувало площу
структур, які забезпечували трансендотеліальний
транспорт. Цитоплазматичний матрикс з дещо зни
женою електронною щільністю містив вільні рибосо
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Рис. 5. Електронограма. Контрольна група, 14—та доба
після трансплантації ГСКФП. Зона проліферації та
диференціювання клітин. Велика клітина у центрі —
макрофаг, по периферії якого низько диференційовані
клітини нагадували СК. Зб. × 15 000.

Рис. 7. Електронограма. Дослідна група, 25—та доба після
трансплантації клітин. Неокапіляр, утворений з молодих
ендотеліоцитів, в просвіті еритроцит. Зб. × 20 000.

Рис. 6. Мікрофото. Контрольна група, 14—та доба після
трансплантації клітин. Міосимпласт з периваскулярною
активацією макрофагів та гістіоцитів. Забарвлення
пікрофуксином за ван—Гізон. Зб. × 200.

Рис. 8. Електронограма. Контрольна група, 25—та доба
після трансплантації клітин. Матрикс цитоплазми макрофага
помірної щільності, з органелами. Зверху ліворуч
пластинчастий комплекс. Зб. × 25 000.

ми, вздовж внутрішньої поверхні клітинної мембра
ни розташовані численні мікроворсинки.
Численні піноцитозні пухирці розташовані пере
важно поблизу внутрішньої поверхні цитоплазматич
ної мембрани. Виявляли значну кількість мікро
фібрил та мікрофіламентів. Деякі піноцитозні пухир
ці були збільшені та утворювали великі вакуолі.
Аналіз представлених електронограм тварин кон
трольної групи свідчив про значне збільшення (в
порівнянні з таким на 14—ту добу експерименту)
кількості недиференційованих макрофагів.
Більшість макрофагів були набряклі, в них розта
шовані деструктивно змінені мітохондрії, вакуолі,
мікротрубочки та мікрофіламенти.
Пластинчастий комплекс складався з дещо розши
рених цистерн та вакуолей. В цитоплазмі містилася
значна кількість фібрилярних та мієлінових утво
рень, ліпофусціну та дрібно ніздрюватих вакуоляр
них структур. Складчастість ядерної мембрани макро
фагів дещо коливалася.
Спостерігали пори ядерної оболонки, які поєдну
вали вміст цитоплазми та нуклеоплазми. Крім того, в

цитоплазмі виявляли пучки найтонших цитоплазма
тичних волоконець, мультивезикулярні тільця, пу
хирці різних розмірів, ліпідні включення.
Пластинчастий комплекс, як правило, представле
ний плоскими цистернами та дрібними пухирцями.
Розширені цистерни пластинчастого комплексу
або його редукцію виявляли рідко (рис. 8).
Місцями в мікрофібрилярних масах спостерігали
збережені пучки більш—менш паралельних фібрил та
колагенових волокон з нечіткими контурами, струк
тури з включеннями аморфної речовини значно пе
реважали за об'ємом кількість волокнистих структур.
Таким чином, результати проведеного експери
ментального дослідження свідчать, що трансплан
тація ГСКФП в ішемізовану м'язову тканину сприяє
індукції процесів ангіогенезу — появі неоендо
теліоцитів та формуванню первинної некапілярної
сітки.
При трансплантації ГСКФП в інтактну м'язову тка
нину за відсутності ішемічного ураження клітин та
біологічно активних речовин, притаманних цьому
патологічному процесу, трансплантовані клітини ак
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тивно перетворюються на активно функціонуючі ма
крофаги. Структурно—функціональні характеристи
ки ендотеліальних та м'язових клітин в ділянці транс
плантації не змінювались.

ВИСНОВКИ
1. Трансплантація ГСКФП людини в ішемізовану
м'язову тканину щура сприяє активації процесів
ангіогенезу.
2. Перспективним є дослідження методу транс
плантації клітин, а саме, ГСКФП в комплексі лікуван
ня хворих з ішемією кінцівок.
3. СК, трансплантовані в неуражену ішемією м'язо
ву тканину, не змінюють її гістологічну структуру та
ультраструктуру ендотеліоцитів капілярів, а перетво
рюються на макрофаги.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.12—005.4+616.24—006.6—089.168

НАБЛЮДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА
ПО ПОВОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БРОНХОКАРЦИНОМЫ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО,
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
В. В. Бойко, А. Г. Краснояружский, Ю. Н. Скибо, И. В. Поливенок, О. В. Бучнева, П. И. Корж
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

OBSERVATION OF EFFECTIVE OPERATIVE TREATMENT OF PATIENT
FOR CENTRAL BRONCHOCARCINOMA OF THE LEFT LUNG,
ISCHEMIC HEART DISEASE
V. V. Boyko, А. G. Кrasnoyaruzhskiy, Yu. N. Skibo, I. V. Polivenok, О. V. Buchneva, P. I. Korzh

Рак легкого является одной из наиболее частых
причин смерти мужчин в возрасте старше 45 лет. Рак
легкого в Украине диагностируют у 16183 мужчин в
год, что составляет 20,2% всех злокачественных ново
образований у мужчин, и у 3344 женщин (4% всех
злокачественных новообразований у женщин). По
мимо такой значительной заболеваемости, особенно
мужчин, необходимо отметить чрезвычайно высокую
смертность больных обоего пола: от рака легких еже
годно умирают 13187 мужчин и 2398 женщин.
Приводим наблюдение эффективного оператив
ного лечения пациента по поводу центральной брон
хокарциномы левого легкого, ишемической болезни
сердца (ИБС).
Больной Ш., 52 лет, госпитализирован в клинику
26.11.09 с жалобами на кашель, боль в груди, одышку,
общую слабость. Считает, что указанные жалобы по
явились около 1 года назад. В 2007г. перенес инфаркт
миокарда.
Бронхоскопия. Трахея проходима, киль трахеи ос
трый, подвижный, справа без патологических изме
нений. Левый главный бронх проходим. Устье верхе
го долевого бронха не дифференцируется из—за на
личия бугристых разрастаний. Инфильтрация рас
пространяется на устье нижнего долевого бронха.
Взята биопсия. Заключение гистологического иссле
дования: плоскоклеточный рак.
Компьютерная томография органов грудной по
лости. Ателектаз верхней доли левого легкого, верх
ний долевой бронх сужен, в ателектазированной тка
ни легкого полость размерами 23 × 17 мм. Бифурка
ционный лимфатический узел размерами 42 × 38 мм,
парааортальный — 24 × 18 мм (рис. 1).

Коронаровентрикулография. Бифуркационный
стеноз среднего сегмента огибающей артерии 70%,
стеноз среднего сегмента правой огибающей арте
рии 80%.
ЭКГ. Гипертрофия левого предсердия, левого и
правого желудочков. Снижение трофики в передне—
перегородочной, верхушечной областях, по перед
ней стенке левого желудочка.
Функция внешнего дыхания: в пробах выдоха на
рушение дыхания по обструктивному типу значи
тельной выраженности. Генерализованная обструк
ция по бронхиальному типу, выраженные обструк
тивные изменения верхних дыхательных путей.
Клинический диагноз: центральная бронхокарци
нома левого легкого Т3N2М0; ИБС; стабильная стено
кардия напряжения IV функционального класса;
постинфарктный кардиосклероз, сердечная недоста
точность ІІ стадии.

Рис. 1. КТ. Центральная бронхокарцинома левого легкого.
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Рис. 2. Левосторонняя пульмонэктомия.

Рис. 3. Наложение аорто$коронарного шунта.

По абсолютным показаниям больному предложе
но оперативное вмешательство в объеме расширен
ной левосторонней пульмонэктомии. Однако, учиты
вая высокий риск возникновения осложнений сер
дечно—сосудистой системы, обосновано выполне
ние симультанной операции, включающей аорто—
коронарное шунтирование.
08.12.09 выполнена операция. Обезболивание —
наркоз с применением севорана, искусственная вен
тиляция легких. Произведена срединная стерното
мия. Вскрыт перикард. Сердце увеличено, сократи
тельная способность его снижена. Выделен корень
левого легкого, сосуды его перевязаны, прошиты, от
сечены. Левый главный бронх прошит аппаратом
УКЛ, отсечен (рис. 2). Культя бронха укреплена синте
тической нитью пролен по методике клиники. Про
изведена билатеральная лимфодиссекция ІІ. Показа
тели гемодинамики напряжены, интраоперационно
снижение АД до 9,3/5,3 кПа (70/40 мм рт. ст.), пульс

110 в 1 мин, центральное венозное давление (ЦВД) 12
мм рт. ст., РО2 90%.
В качестве аорто—коронарного шунта выделена
подкожная вена левой голени. Проксимальный анас
томоз аорто—коронарного шунта наложен на отжа
той аорте, дистальный — на работающем сердце в об
ласти дистальной трети правой венечной артерии
(рис. 3). Контроль гемостаза. После наложения шунта
сократительная способность миокарда увеличилась,
показатели гемодинамики стабилизированы. АД
17,3/10,7 кПа (130/80 мм рт. ст.), пульс 82 в 1 мин, ЦВД
6 мм рт. ст., РО2 99%. Осуществлено дренирование ле
вой плевральной полости, на рану наложен шов,
асептическая повязка.
Течение послеоперационного периода без ослож
нений. Дренаж удален на 2—е сутки. Пациент выпи
сан на 10—е сутки в удовлетворительном состоянии.
Находится под наблюдением амбулаторно. Ведет ак
тивный образ жизни.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 617 (092 Велигоцкий)

Николай Николаевич
ВЕЛИГОЦКИЙ
ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Nikolay Nikolaevich
VELIGOTSKIY
to the 70th anniversary
30 апреля 2010 г. исполнилось 70 лет со дня рожде
ния и 47 лет научной, лечебной и педагогической дея
тельности заведующего кафедрой торакоабдоминаль
ной хирургии Харьковской медицинской академии по
следипломного образования, заслуженного деятеля на
уки и техники Украины, лауреата Государственной пре
мии Украины, доктора медицинских наук, профессора
Николая Николаевича Велигоцкого.
Н. Н. Велигоцкий родился 30 апреля 1940 г. в г. Коно
топе Сумской области в семье педагогов. Окончив с зо
лотой медалью среднюю школу, Н. Н. Велигоцкий посту
пает в Харьковский медицинский институт (ХМИ), кото
рый заканчивает в 1963 г. с отличием.
Еще в студенческие годы активно работает в кружке
при кафедре оперативной хирургии и топографической
анатомии под руководством профессора Г. И. Пейсахо
вича, который привил пытливому студенту любовь к на
учным исследованиям и оперативной хирургии. После
службы хирургом—ординатором в рядах Советской Ар

мии Н. Н. Велигоцкий возвращается в родной институт
на должность ассистента кафедры оперативной хирур
гии и топографической анатомии, в 1970 г. успешно за
щищает кандидатскую диссертацию "Внеорганное кол
латеральное сосудистое русло сердца (применительно к
хирургическим методам лечения коронарной болезни
сердца)". Одновременно с работой на кафедре Николай
Николаевич работает дежурным хирургом в 11—й го
родской больнице г. Харькова, которая в то время была
базой кафедры травматологии—ортопедии и военно—
полевой хирургии ХМИ. По предложению заведующего
кафедрой профессора В. Ф. Трубникова и доцента Ю. А.
Лебеденко Н. Н. Велигоцкий становится преподавателем
курса военно—полевой хирургии. На этой базе Н. Н. Ве
лигоцкий проходит хорошую школу практической хи
рургии, становится старшим дежурным хирургом и кон
сультантом, самостоятельно выполняет сложные опера
ции на органах брюшной полости, в том числе гастрэк
томию.
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В 1976 г. Н. Н. Велигоцкий переходит работать в Ин
ститут общей и нетложной хирургии заведующим отде
лом неотложной хирургии и кровотечения, с 1980 г. —
становится заместителем директора Института по ле
чебной работе. Начинается новый этап в хирургической
деятельности Н. Н. Велигоцкого, который способствовал
еще более высокому профессиональному росту, расши
рению хирургического кругозора и творческой научной
деятельности. В 1985 г. ученый успешно защищает док
торскую диссертацию "Органосохраняющие методы хи
рургического лечения острых гастродуоденальных кро
вотечений язвенного генеза". Разработанные методы ло
кального удаления язв, осложненных кровотечением, их
выведения за пределы просвета пищеварительного ка
нала, названные экстериоризацией язв, в сочетании с
субциркулярной дуоденопластикой и ваготомией были
внедрены в практику путем выполнения показательных
операций во многих областях Украины. За разработку и
широкое внедрение этих методов в практическое здра
воохранение в 1990 г. автору присуждена Государствен
ная премия УССР.
С 1987 г. профессор Н. Н. Велигоцкий — заведующий
кафедрой торакоабдоминальной хирургии Харьковской
медицинской академии последипломного образования,
основанной выдающимся хирургом академиком НАН и
АМН Украины Александром Алексеевичем Шалимовым.
Продолжая традиции кафедры, заложенные Учителем,
профессор Н. Н. Велигоцкий активно развивает такие
сложные разделы, как хирургия поджелудочной железы
и хирургия пищевода. Совершенствуются методы пан
креатодуоденальной резекции, а клинический опыт
применения этого вмешательства становится вторым в
Украине. Совершенствуются методы эзофагогастроплас
тики: предложенный метод максимального удлинения
трансплантата желудка для замещения пищевода полу
чает признание международного сообщества. Разраба
тываются и совершенствуются методы операций по по
воду ахалазии пищевода и грыжи пищеводного отвер
стия диафрагмы.
Впервые в Харькове и одним из первых в Украине
Н. Н. Велигоцким внедряются видеолапароскопические
методы вмешательств. Продолжаются работы по совер
шенствованию органосохраняющих и реконструктив
ных операций на желудке и двенадцатиперстной кишке,
разрабатываются новые варианты расширяющей дуоде
нопластики, формирования перемещенного гастродуо
деноанастомоза, новые варианты антирефлюксных
вмешательств; метод эзофагопластики с использовани
ем заднего срединного доступа; баллонной дилатации и
стентирования стриктуры пищевода; модифицирован
ные методы лапароскопических операций по поводу га
строэзофагеальной болезни, ахалазии пищевода, пер
форативной язвы.

Н. Н. Велигоцкий в совершенстве владеет техникой
оперативных вмешательств на органах брюшной и груд
ной полостей, внедряет в Харькове методы расширен
ной электролимфодиссекции при опухолях грудной и
брюшной полостей. Для выполнения прецизионных
операций на поджелудочной железе, в воротах печени
использует специально разработанные инструменты.
В 1998 г. профессору Н. Н. Велигоцкому присвоено
звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины,
он избран действительным членом Украинской акаде
мии наук национального прогресса и Инженерной ака
демии Украины.
Н. Н. Велигоцкий — автор более 420 печатных работ,
8 монографий, 37 авторских свидетельств и патентов, он
руководитель 27 кандидатских и научный консультант 5
докторских диссертаций.
Профессор Н. Н. Велигоцкий — прекрасный лектор и
докладчик. Он неизменный учасник всех хирургических
и гастроэнтерологических съездов Украины, междуна
родных конгрессов в России, Австрии, Франции, Испа
нии, Португалии, Швейцарии, Италии, Германии, Тур
ции, Чехии, Англии. В Украине им подготовлены на пре
даттестационных и тематических курсах более 2 тысяч
хирургов, организованы конференции и выездные цик
лы, на которых проведено большое количество консуль
таций и сложных операций.
В течение 14 лет функционирует организованный
Н. Н. Велигоцким Городской консультативно—диагнос
тический центр хирургической гастроэнтерологии.
Профессор Н. Н. Велигоцкий является членом Прав
ления Ассоциации хирургов Украины, членом Европей
ского и Международного панкреатологического клубов,
двух международных обществ хирургов, членом редкол
легий и редакционных советов 7 научных журналов.
Много лет Н. Н. Велигоцкий посвятил работе в Харьков
ском научном обществе хирургов, будучи в течение дли
тельного времени его секретарем, а затем заместителем
председателя.
За плодотворную творческую работу профессор
Н. Н. Велигоцкий награжден орденами "За заслуги" III
степени, "За трудовые достижения", Благодарностью
Президента Украины, Грамотой Министра здравоохра
нения Украины, Почетным дипломом Правления Укра
инского научного общества хирургов, Грамотами главы
Харьковской обладминистрации и городского головы
Харькова, Дипломом лауреата Международного рейтин
га "Золотая фортуна".
Свой юбилей Николай Николаевич Велигоцкий
встречает в период активной и плодотворной хирурги
ческой деятельности, полный энергии и новых замыс
лов.

Ректорат Харьковской медицинской академии последипломного образования,

Правление Ассоциации хирургов Украины,
редакционная коллегия и редакция журнала “Клиническая хирургия”,
коллективы хирургических кафедр, коллеги и ученики сердечно поздравляют
Николая Николаевича ВЕЛИГОЦКОГО с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, новых творческих успехов, дальнейших достижений в развитии хирургии
и подготовке квалифицированных хирургических кадров нашей страны.

