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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЇ БАНДАЖУВАННЯ
ШЛУНКА
А. С. Лаврик, О. С. Тивончук, О. П. Стеценко
Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò õ³ðóðã³¿ ³ òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ìåí³ Î. Î. Øàë³ìîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
РЕФЕРАТ

Îö³íåí³ â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè áàíäàæóâàííÿ øëóíêà (ÁØ), çä³éñíåíîãî ó 240 õâîðèõ ç ïðèâîäó ìîðá³äíîãî íàäîæèð³ííÿ. Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè êåðîâàíîãî (ÊÁØ) òà íåêåðîâàíîãî (ÍÁØ) ÁØ, âèâ÷åíî äèíàì³êó çìåíøåííÿ
ìàñè ò³ëà, õàðàêòåð òà ÷àñòîòó ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü, à òàêîæ âïëèâ îïåðàö³¿ íà ïåðåá³ã ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü.

REMOTE RESULTS OF GASTRIC BANDING OPERATION
А. S. Lavryk, О. S. Тyvonchuk, О. P. Stetsenko
SUMMARY

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
ìîðá³äíå
îæèð³ííÿ;
îïåðàòèâíå
ë³êóâàííÿ;
áàíäàæóâàííÿ
øëóíêà;
â³ääàëåí³
ðåçóëüòàòè;
áàð³àòðè÷íà
õ³ðóðã³ÿ.

The gastric banding remote results, performed in 240 patients, suffering morbid superobesity, were estimated. The results
of a guided and nonguided gastric banding were analyzed, the body mass lessening dynamics, postoperative complica- KEY
WORDS:
tions character and frequency, the operation impact on concurrent diseases course were studied.

Операція БШ є найбільш поширеним баріат
ричним втручанням у Європі, вона становить
25% всіх баріатричних операцій, які виконують у
світі [6]. З моменту виконання першої операції
БШ минуло 30 років [12]. Автори вперше за допо
могою сітчастого протеза Marlex сформували
вузьке співустя, що розділило шлунок на дві час
тини: меншу — верхній, проксимальний резерву
ар (об'ємом 60 — 100 мл) і більшу — дистальну
частину. Через великий об'єм проксимального
резервуара методика виявилася недостатньо
ефективною.
У 1980 р., незалежно один від одного, K. Kole і
M. Molina вперше застосували супрабурсальний
шлях під час виконання НБШ [10]. Особливо пер
спективною виявилася техніка M. Molina. Опе
рацію виконували з використанням розрізу ма
лої довжини, бандаж проводили супрабурсально,
завдяки чому утворювався малий за об'ємом (15
— 20 мл) проксимальний резервуар шлунка. От
же, була запропонована методика супрабурсаль
ного НБШ шляхом мінілапаротомії, яку застосо
вують і сьогодні в Аргентині, Австралії, Польщі,
Чехії, США, хоча в порівнянні з лапароскопічним
методом — значно рідше [8].
Наступним кроком, що сприяв значно шир
шому застосуванню БШ, були дослідження нашо
го земляка L. Kuzmak, який у 1983 р. запропону

вав силіконовий бандаж, а в 1985 р. — застосував
КБШ, яке згодом почали виконувати з викорис
танням лапароскопічного доступу [9]. Одночасно
P. Forsell у 1984 р. також розробив силіконовий
керований бандаж.
Лапароскопічний етап виконання операції
БШ почався з лютого 1992 р., коли A. Catona оп
рилюднив результати перших операцій НБШ та
КБШ з використанням лапароскопічних техно
логій (Swedish adjustable band) [7, 11]. В тому ж
році G. Cadiere виконав лапароскопічне КБШ, у
1993 р. M. Belachew здійснив операцію лапаро
скопічного КБШ з використанням першого ана
лога бандажів lap—band [5].
На теренах СНД перша операція БШ викона
на у 1988 р. М. І. Кузіним в Російській Федерації з
застосуванням фторлавсанового судинного про
теза [2]. В Україні метод НБШ почали застосову
вати з 1992 р., КБШ (lap—band) — з 1999 р. [3]. У
2001 р. з'явилися перші публікації про виконан
ня КБШ та НБШ з використанням лапаро
скопічного доступу [1, 4].
У теперішній час здійснення БШ супрабур
сальним шляхом вважають оптимальним. При
цьому застосовують два доступи: перигастраль
ний та через pars flaccida. За використання обох
доступів дисекцію починають з боку великої
кривини шлунка в ділянці стравохідно—шлунко

morbid obesity;
operative
treatment;
gastric banding;
remote results;
bariatric surgery.

6

Клінічна хірургія. — 2008. — № 3

вого кута, короткі судини шлунка не пересікають. Ліву
ніжку діафрагми частково мобілізують, переважно ту
пим шляхом. Застосування перигастральної техніки пе
редбачає мобілізацію безпосередньо по стінці шлунка з
боку малої кривини, в точці, розташованій на рівні ниж
нього краю роздутого балона (об'ємом 15 мл) на
каліброваному шлунковому зонді. Як правило, ця точка
розташована на 1,5 — 2 см нижче рівня стравохідно—
шлункового переходу. Позадушлунковий тунель форму
ють в напрямку стравохідно—шлункового кута поверх
сальникової сумки і через нього проводять бандаж. При
застосуванні техніки через pars flaccida шлунок відтягу
ють ліворуч, і доступ формують через безсудинну ділян
ку малого сальника в ділянці хвостатої частки печінки.
Позаду і медіальніше хвостатої долі візуалізують праву
ніжку діафрагми, яку частково мобілізують від жирової
клітковини, обережно тупим шляхом формують позаду
шлунковий тунель попереду ніжки та позаду стравоходу
в напрямку стравохідно—шлункового кута і лівої ніжки
діафрагми, вище сальникової сумки. Порівняльний
аналіз віддалених результатів свідчив, що виконання БШ
з використанням доступу через pars flaccida є технічно
простішим, супроводжується меншою частотою усклад
нень, особливо специфічних: синдрому зісковзування
(slippage syndrome), пенетрації бандажа в порожнину
шлунка (band erosion) [4, 8, 11].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

У відділенні хірургії стравоходу, шлунка та кишечни
ку з 1992 по 2006 р. у 307 хворих з приводу морбідного
ожиріння (МО) виконана операція БШ, в тому числі у
248 — відкрите НБШ, у 22 — лапароскопічне КБШ, у 37 —
лапароскопічне НБШ. У 67 пацієнтів НБШ здійснене з
використанням супрабурсального доступу за методом
Wilkinson — Peloso, у 181 — за методом Molina. З 1999 р.
метод Wilkinson — Peloso не застосовуємо; почали вико
ристовувати супрабурсальне перигастральне БШ, з 2001
р. — застосовуємо лише техніку через pars flaccida. З 181
хворого у 98 (54,1%) операція НБШ виконана з застосу
ванням мінілапаротомного розрізу довжиною 7 — 8 см.
Під час здійснення лапароскопічного КБШ в 3 спостере
женнях використали Swedish band (Obtech), в 4 —
EndoMedBand (Україна), у решти хворих — lap—band
(Inamed Health). Для виконання лапароскопічного НБШ
використовували оригінальний бандаж з судинного
політетрафторетиленового чи дакронового протеза з
замком—затяжкою у вигляді пояса.
В основу дослідження покладені результати лікуван
ня 240 хворих на МО, яким в період з 2001 по 2007 р. ви
конане супрабурсальне БШ, в тому числі у 83 — НБШ, у
98 — БШ з використанням мінілапаротомного доступу (у
15 — КБШ, у 83 — НБШ); у 22 — лапароскопічне КБШ, у
37 — лапароскопічне НБШ. Під час виконання операції у
цих хворих дотримували таких основних принципів: за
стосовували техніку через pars flaccida; бандаж розташо
вували якомога вище; накладали 2 — 4 шлунково—шлун
кових шва для перитонізації бандажа; здійснювали кру
рорафію при виявленні супутньої грижі стравохідного

отвору діафрагми, в окремих спостереженнях — гастро
пексію з лівою ніжкою діафрагми (1 шов).
Жінок було 229 (95,4%), чоловіків — 11 (4,6%). Вік
пацієнтів від 20 до 63 років, у середньому (41,5 ± 8,3)
pоку. Маса тіла до операції від 95 до 245 кг, у cepeдньому
(138,9 ± 23,9) кг, індекс маси тіла (ІМТ) — від 39 до 83,5
кг/м2, у середньому (52,4 ± 8,2) кг/м2, надлишок маси тіла
(НМТ) — від 24,2 до 160,9 кг, у середньому (67,4 ± 22,3) кг.
У 207 (86,3%) пацієнтів діагностовані одне або кілька
cyпутніх захворювань різної тяжкості, в тому числі ар
теріальна гіпертензія — у 51 (21,3%), жовчнокам'яна хво
роба — у 28 (11,7%), синдром Піквіка — у 5 (2%), цукро
вий діабет ІІ типу або зниження толерантності до глюко
зи — у 49 (20,4%), хронічна лімфовенозна недостатність
— у 20 (8,3%), гіперхолестеринліпідемія — у 18 (7,5%),
ерозивно—виразковий гастродуоденіт — у 17 (7%), гри
жа передньої черевної стінки — у 14 (5,8%), інші — в 11
(4,6%).
В періопераційному періоді у хворих вивчали ди
наміку маси тіла, ІМТ, показники вуглеводного, ліпідно
го, білкового, електролітного обміну. За даними стан
дартного глюкозотолерантного теста (ГТТ) додатково
визначали рівень інсуліну та С—пептиду у сиворатці
крові натще та після стимуляції глюкозою. Для радіо
імунного аналізу використовували стандартні набори
Irma Immunotech (Чехія), радіоактивність визначали за
допомогою гама—лічильника "Tracor" (Голандія). Також
проводили ендоскопічне, рентгенологічне дослідження,
рН—метрію.
Під час аналізу віддалених результатів визначали
втрату НМТ (ВНМТ) у відсотках, яку обчислювали за від
ношенням величини втрати маси тіла та величини НМТ
до операції. При цьому НМТ вираховували як різницю
реальної та ідеальної маси тіла, яку обчислювали за таб
лицею Metropolitan Life [4].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Строки спостереження від 1 року до 7 років. У строки
спостереження 5 років і більше обстежені 124 (51,7%)
пацієнти, у яких до операції ІМТ становив у середньому
(50,6 ± 6,1) кг/м2. У 97 (78,2%) хворих ВНМТ дорівнювала
50% і більше. Через 5 років ІМТ становив у середньому
(37,4 ± 7,3) кг/м2.
З 1992 р. з усіх оперованих хворих, яким здійснено
БШ, померла одна хвора від тромбоемболії легеневої ар
терії (летальність 0,33%). З 2001 р. у строки 30 діб після
операції всі пацієнти живі.
У більшості хворих відзначене морбідне надо
жиріння, ІМТ до операції становив у середньому (52,4 ±
8,2) кг/м2. Показники ВНМТ через 1, 3 та 5 років відобра
жені у табл. 1.
При порівнянні динаміки ВНМТ після здійснення
НБШ та КБШ достовірна різниця не виявлена (табл. 2).
Величина ВНМТ була достатньою (понад 50%), хоча че
рез 5 років відзначено тенденцію до зменшення показ
ника внаслідок збільшення маси тіла в окремих хворих.
Ранні післяопераційні ускладнення виникли у 17
(7,1%) хворих (табл. 3).
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Òàáëèöÿ 1. Ïîêàçíèêè ²ÌÒ òà ÂÍÌÒ ó õâîðèõ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÁØ
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ
àáñ.
%

Ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 12 ì³ñ
×åðåç 36 ì³ñ
×åðåç 60 ì³ñ

240
214
158
124

100
89,1
65,8
51,7

²ÌÒ,êã/ì2 ( õ ± m)

ÂÍÌÒ, % ( õ ± m)

52,4 ± 8,2
43,4 ± 5,1
35,4 ± 6,5
37,4 ± 7,3

–
49,4 ± 5,4
53,6 ± 7,1
48,7 ± 3,2

Òàáëèöÿ 2. ÂÍÌÒ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÊÁØ òà ÍÁØ
Îïåðàö³ÿ

ÂÍÌÒ, % ó ñòðîêè, ðîê³â ( õ ± m)
3

1

Â³äêðèòå ÍÁØ (n = 83)
Ì³í³³íâàçèâíå ÊÁØ (n = 37)

50,1 ± 5,4
48,7 ± 3,6

5

53,9 ± 4,4
52,4 ± 5,7

48,9 ± 6,1
50,5 ± 5,8

Òàáëèöÿ 3. Ðàíí³ óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÁØ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÁØ
â³äêðèòîãî (n=83)
ì³í³³íâàçèâíîãî (n=157)
ðàçîì (n=240)
àáñ.
%
àáñ.
%
àáñ.
%

Óñêëàäíåííÿ

Íàãíîºííÿ, ñåðîìà îïåðàö³éíî¿ ðàíè
Ãàñòðîñòàç

5
7

6,0
8,4

3
2

1,9
1,3

8
9

3,3
3,8

Òàáëèöÿ 4. Â³ääàëåí³ ï³ñëÿîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ÁØ
â³äêðèòîãî (n=83)
ì³í³³íâàçèâíîãî (n=157)
ðàçîì (n=240)
àáñ.
%
àáñ.
%
àáñ.
%

Óñêëàäíåííÿ

Ñèíäðîì ç³cêîâçóâàííÿ (slippage syndrome)
Äèëàòàö³ÿ ïðîêñèìàëüíîãî ðåçåðâóàðà (pouch
dilatation)
×àñòêîâà ì³ãðàö³ÿ ìàíæåòè â øëóíîê (erosion)
Ðîçðèâ áàíäàæà
Íåãåðìåòè÷í³ñòü ïîðòà
²íôåêö³éí³ óñêëàäíåííÿ ïîðòà
Çá³ëüøåííÿ ìàñè ò³ëà (ñèíäðîì ëàñóíà)
Ï³ñëÿîïåðàö³éíà ãðèæà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè
Çàãàëîì …

1

1,2

9

5,7

10

4,2

3

3,6

2

1,3

5

2,0

1
3
–
–
6
3
17

1,2
3,6
–
–
7,2
3,6
20,5

3
–
2
1
3
–
20

1,9
–
1,3
0,6
1,9
–
12,7

4
–
2
1
9
3
37

1,7
–
0,8
0,4
3,8
1,3
15,4

Òàáëèöÿ 5. Ðåçóëüòàòè ÃÒÒ ó õâîðèõ äî ³ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿ ÁØ
Ñòðîêè
ñïîñòåðåæåííÿ

Äî îïåðàö³¿
×åðåç 18 ì³ñ

íå ïîðóøåíèé
àáñ.

%

25
22

50
44

Ñòàí âóãëåâîäíîãî îáì³íó
ïîðóøåíà òîëåðàíòí³ñòü
âèñîêà ãë³êåì³ÿ íàòùå
äî ãëþêîçè
àáñ.
%
àáñ.
%

5
12

Виникнення гастростазу спостерігали переважно
після виконання НБШ, для його усунення застосовували
консервативне лікування. Гнійно—запальні ускладнення
загоєння рани також найчастіше виникали після
здійснення відкритого БШ. Після лапароскопічного
КБШ в одному спостереженні відзначене нагноєння ра
ни в ділянці встановлення порта, що в подальшому по
требувало його видалення.
У віддаленому післяопераційному періоді ускладнен
ня виникли у 37 (15,4%) хворих (табл. 4). Специфічні
"бандаж—залежні" ускладнення, зокрема, синдром
зісковзування та дилатацію проксимального резервуара
шлунка спостерігали у середньому через 18 міс після
операції, часткову міграцію бандажа — через 12 міс.
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Синдром зісковзування (slippage syndrome) спос
терігали найчастіше після здійснення КБШ з викорис
танням силіконового бандажа (у 9 спостереженнях з 10),
як і міграцію бандажа.
Після виконання НБШ частіше спостерігали розрив
бандажа та збільшення маси тіла.
У зв'язку з появою віддалених "бандаж—залежних" ус
кладнень повторно оперовані 24 (10%) хворих. Видален
ня бандажа виконане у 7 пацієнтів (через його міграцію
— у 2, виникнення синдрому зісковзування — у 5). У 5
хворих здійснене повторне БШ у зв'язку з появою синд
рому зісковзування. У 3 пацієнтів здійснено заміну пор
та. Біліопанкреатичне шунтування без резекції шлунка
duodenal switch (БПШ—DS) та видалення бандажа вико
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нане у 8 пацієнток з синдромом ласуна, в 1 — шунтуван
ня шлунка за Fobi.
Після видалення бандажа шлунка у віддалені строки
обстежені 5 хворих, які через 12 — 24 міс після операції
відзначили суттєве збільшення або досягнення початко
вої маси тіла. Після повторного БШ ВНМТ через 1 рік бу
ла адекватною і становила 45 — 50%. Рецидивів синдро
му зісковзування після повторного виконання операції
БШ не спостерігали. ВНМТ через 1 рік після здійснення
БПШ—DS та шунтування шлунка становила 62 — 68%. Та
ким чином, вимкнення дванадцятипалої кишки з збере
женням бандажа дозволяло досягти успіху у хворих з
синдромом ласуна.
З 51 хворого, у яких діагностовано артеріальну гіпер
тензію, під час зменшення маси тіла у 42 (82,4%) вдало
ся досягти стійкої нормалізації артеріального тиску вже
протягом першого року після операції. У решти 9 хворих
перебіг артеріальної гіпертензії був менш тяжким, ар
теріальний тиск контролювали за допомогою гіпотен
зивних препаратів. В усіх 5 хворих, у яких до операції
виявлений синдром Піквіка, через 18 — 24 міс після опе
рації його прояви не відзначали.
Виконання операції БЩ сприяло покращанню вугле
водного обміну у хворих на морбідне ожиріння (табл.
5), через 18 міс після здійснення БШ частота виявлення
порушень, характерних для цукрового діабету ІІ типу,
зменшилась у 2,8 разу у порівнянні з такою до операції.
Рівень імунореактивного інсуліну у хворих на МО, у
яких до операції відзначали нормальні показники ГТТ,
вірогідно знижувався у порівнянні з таким до операції у
віддалені строки після виконання БШ, проте, був вище,
ніж у пацієнтів без ожиріння. Концентрація С—пептиду
була достовірно нижче, ніж до операції та у пацієнтів без
ожиріння (Р < 0,002).
У хворих, у яких до операції відзначали зниження то
лерантності до глюкози, після БШ вміст інсуліну натще
наближався до показника норми, проте, відповідь на
стимуляцію була неадекватною, а на кінець ГТТ — вміст
гормону у сироватці крові був у 2,2 разу більше за почат
ковий. Величина цього показника була наближена до
його значення до операції і відповідала зниженню рівня
глюкози в капілярній крові. Після операції рівень С—
пептиду у цих пацієнтів був нижче, ніж до неї. Його
підвищення спостерігали з 60—ї хвилини ГТТ, на 90—й
хвилині — він був максимальним, причому вміст гормо
ну у сироватці крові був в 1,9 разу нижче, ніж до опе
рації, а наприкінці дослідження — дорівнював такому до
операції.
У тих хворих, у яких до операції діагностований цук
ровий діабет, після здійснення БШ спостерігали висо
кий рівень інсуліну, проте, він був нижче, ніж до опе
рації, максимальне збільшення вмісту гормону як
відповідь на стимуляцію глюкозою спостерігали на
90—й хвилині, він у 2,8 разу перевищував початковий
рівень. Вміст С—пептиду був порівняно нижчим натще,
на 30—й хвилині — досягав максимального значення та
раптово знижувався на 90—й хвилині.

Дані проведеного обстеження свідчили про на
явність до операції вираженої гіперінсулінемії в усіх
хворих, що зумовлене інсулінорезистентністю.
Вплив БШ на ліпідний обмін був менш вираженим. З
18 пацієнтів, у яких діагностовано гіперхолесте
ринліпідемію, через 12 — 18 міс після здійснення БШ ли
ше у 8 (44,4%) відзначено нормалізацію показників, че
рез 3 роки — у 10 (55,5%).
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. БШ — ефективне баріатричне втручання, що через
5 років забезпечує ВНМТ не менше 50% у 78,2% хворих
на морбідне надожиріння.
2. ВНМТ після здійснення КБШ або НБШ, а також
відкритого чи мініінвазивного втручання суттєво не
відрізняється.
3. Використання лапароскопічного КБШ дозволяє
скоротити тривалість перебування хворого у стаціонарі
та зменшити частоту ускладненого загоєння опе
раційної рани.
4. У 15,4% хворих у віддалені строки після здійснення
БШ виникли специфічні "бандаж—залежні" ускладнен
ня, що потребувало виконання повторного втручання у
10% з них.
5. Синдром ласуна, низька комплаєнтність хворого і
технічні недоліки під час виконання БШ — основні при
чини виникнення післяопераційних ускладнень.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНО—МНОЖЕСТВЕННОГО РАКОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
И. М. Тодуров, Л. С. Белянский, А. В. Перехрестенко
Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò õèðóðãèè è òðàíñïëàíòîëîãèè èìåíè À. À. Øàëèìîâà ÀÌÍ Óêðàèíû, ã. Êèåâ
РЕФЕРАТ

Îáîáùåí îïûò ëå÷åíèÿ 37 ïàöèåíòîâ ñ ïåðâè÷íî—ìíîæåñòâåííûì ðàêîâûì ïîðàæåíèåì òîëñòîé êèøêè, â òîì ÷èñëå 17 — ñ ñèíõðîííûìè, 20 —ìåòàõðîííûìè îïóõîëÿìè, à òàêæå îñòðîé îáòóðàöèîííîé íåïðîõîäèìîñòüþ òîëñòîé
êèøêè. Ïðîâåäåí àíàëèç, îïðåäåëåíû îñîáåííîñòè õèðóðãè÷åñêîé òàêòèêè è ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ëå÷åíèÿ òàêèõ
áîëüíûõ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ïåðèîïåðàöèîííîé òàêòèêè ó ïàöèåíòîâ ñ ïåðâè÷íî—ìíîæåñòâåííûìè îïóõîëÿìè òîëñòîé êèøêè, ÷òî óëó÷øàåò ðåçóëüòàòû èõ
õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.

PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT OF PRIMARILY
MULTIPLE CANCEROUS AFFECTION OF LARGE INTESTINE

ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ïåðâè÷íîìíîæåñòâåííûé
ðàê òîëñòîé
êèøêè;
íåïðîõîäèìîñòü
òîëñòîé êèøêè;
õèðóðãè÷åñêàÿ
òàêòèêà.

I. М. Тоdurov, L. S. Belyanskiy, А. V. Perekhrestenko
SUMMARY

Experience of treatment of 37 patients, suffering primarily—multiple cancer of large intestine, including 17 — with synchronous and 20 — metachronous tumors, ànd an acute obturational ileus of large intestine, is presented. There was conducted the analysis and peculiarities of surgical tactics suggested as well as various methods of such patients treatment
were determined. The investigation results trust the necessity of application of individual perioperative tactics in patients,
suffering primarily—multiple tumors of large intestine leading to achieve better outcomes of their surgical treatment.

В последние годы отмечен стабильно высо
кий уровень заболеваемости опухолями ободоч
ной и прямой кишки и увеличение частоты вы
полнения по этому поводу оперативных вмеша
тельств, в том числе при осложненных формах
опухолевого поражения, особенно, обтурацион
ной непроходимости кишечника. Одним из фак
торов, усложняющих выбор способа лечения
опухолевого поражения толстой кишки, является
первично—множественный рак ободочной и
прямой кишки, который обнаруживают в 1,2 —
9,1% наблюдений [4, 5, 11]. Диагностика множе
ственного поражения толстой кишки часто труд
на, диагноз, как правило, устанавливают во вре
мя выполнения оперативного вмешательства. По
данным литературы, дооперационная диагнос
тика возможна лишь в 3 — 5% наблюдений, при
наличии опухолей, не затрудняющих прохожде
ние эндоскопа или рентгеноконтрастного веще
ства. При наличии в просвете кишки более двух
опухолей вероятность установления диагноза
еще ниже [4, 7].
У 15 — 20% больных раковая опухоль толстой
кишки впервые проявляется ее острой обструк
цией, у 90 — 93% — диагноз устанавливают во
время выполнения оперативного вмешательства
[16, 17]. В связи с этим, множественное пораже

ние раком толстой кишки, особенно при син
хронном поражении, ставит перед хирургом
сложную техническую задачу: прежде всего, вы
бор метода оперативного вмешательства, а также
способ его завершения.
Цель работы — улучшение результатов лече
ния больных с первично—множественным рако
вым поражением толстой кишки путем выбора
метода первичного оперативного вмешательства
при наличии синхронных опухолей, способа его
завершения, а также лечения метахронных опу
холей.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Под наблюдением находились 37 больных, у
которых обнаружено множественное раковое
поражение толстой кишки, за период с 1990 по
2007 г. в том числе мужчин — 21, женщин — 16.
Синхронное поражение отмечено у 17, мета
хронное — у 20 больных. Синхронными считали
опухоли, которые выявлены у больного одновре
менно до либо во время выполнения оператив
ного вмешательства или не позже чем через 6
мес после удаления первичного новообразова
ния. Метахронными считали опухоли, обнару
женные через 6 мес после удаления первичной
опухоли [4].

KEY
WORDS:
primarilymultiple cancer
of large intestine;
the large
intestine ileus;
surgical tactics. .
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Из 17 больных с синхронными опухолями множест
венное поражение толстой кишки до операции установ
лено у 7 (41,2%). По две опухоли выявлено у 13, по три —
у 3, четыре — у 1 больного. При синхронном поражении
и наличии двух опухолей опухоли слепой и сигмовид
ной ободочной кишки обнаружены у 2 больных, слепой
и прямой кишки — у 1, левого изгиба и сигмовидной
ободочной — у 4, прямой и сигмовидной ободочной — у
5, поперечной ободочной и прямой — у 1. При наличии
3 опухолей опухоли ректосигмоидного отдела прямой
кишки, средней трети сигмовидной и левого изгиба
ободочной кишки обнаружены у 1, слепой, правого из
гиба и верхней трети сигмовидной ободочной — у 1,
нисходящей, сигмовидной ободочной и нижнеампуляр
ного отдела прямой — у 1. У одного больного обнаруже
ны 4 опухоли в левой половине толстой кишки: в левом
изгибе, верхней и нижней трети сигмовидной ободоч
ной и в прямой кишке.
У 6 больных операция выполнена в неотложном по
рядке в связи с острым обструктивным поражением.
При этом у 3 больных опухоль, обусловившая непрохо
димость кишечника, располагалась дистальнее син

хронных опухолей, у 3 — проксимальнее. У 11 больных
вмешательство выполнено в плановом порядке.
Характер оперативных вмешательств, выполненных
у больных с синхронными опухолями, представлен в
табл. 1.
Из 20 больных метахронное поражение опухолью
толстой кишки выявлено в сроки от 9 мес до 6 лет, в
среднем (3,6 ± 2,7) года. У 5 больных отмечены клиниче
ские признаки хронической непроходимости толстой
кишки, у 2 — ее острая непроходимость. У 6 больных
опухоли обнаружены в связи с наличием отдаленных
метастазов в печени (у 4) и легких (у 2), у 7 — во время
планового обследования.
Двум больным с множественными метастазами рака
в печени и 2 — с метастатическим поражением легких в
оперативном лечении отказано, поскольку проходи
мость кишки не нарушена, назначена химиотерапия. У 2
больных с метастазами рака в печени выполнена комби
нированная операция: у одного — правосторонняя ге
миколэктомия и правосторонняя расширенная гемиге
патэктомия; у одного — субтотальная колэктомия с уда
лением СII сегмента печени.

Òàáëèöà 1. Ëîêàëèçàöèÿ îïóõîëè è îáúåì îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ïðè ñèíõðîííîì ïîðàæåíèè òîëñòîé êèøêè
Ëîêàëèçàöèÿ îïóõîëè â
òîëñòîé êèøêå

2 îïóõîëè
Ñëåïàÿ è ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ

×èñëî
áîëüíûõ

Ïëàíîâîå âìåøàòåëüñòâî

×èñëî
áîëüíûõ

2

Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ
è ðåçåêöèÿ ñèãìîâèäíîé
îáîäî÷íîé êèøêè

1

1

–

–

1
1

–

–

–

–

Ëåâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ
4

3
Ðàñøèðåííàÿ ïåðåäíÿÿ ðåçåêöèÿ
ïðÿìîé êèøêè,

5

Ïîïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ
è ïðÿìàÿ
3 îïóõîëè
Ëåâûé èçãèá è
ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ, ïðÿìàÿ
Ñëåïàÿ, ïðàâûé èçãèá è
ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ
Íèñõîäÿùàÿ è
ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ, ïðÿìàÿ
4 îïóõîëè
Ëåâûé èçãèá, âåðõíÿÿ è
íèæíÿÿ òðåòè
ñèãìîâèäíîé
îáîäî÷íîé, ïðÿìàÿ
Âñåãî …
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2
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Ðåçåêöèÿ ïîïåðå÷íîé îáîäî÷íîé
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ïðîêñèìàëüíîé ñòîìû, ïåðåäíÿÿ
ðåçåêöèÿ ïðÿìîé êèøêè

×èñëî
áîëüíûõ

Ïðàâîñòîðîííÿÿ
ãåìèêîëýêòîìèÿ, ðåçåêöèÿ
ñèãìîâèäíîé îáîäî÷íîé êèøêè
Ïðàâîñòîðîííÿÿ
ãåìèêîëýêòîìèÿ, ïåðåäíÿÿ
ðåçåêöèÿ ïðÿìîé êèøêè
Ëåâîñòîðîííÿÿ
ãåìèêîëýêòîìèÿ ñ íàëîæåíèåì
ïðåâåíòèâíîé ñòîìû
Ðàñøèðåííàÿ ïåðåäíÿÿ
ðåçåêöèÿ ïðÿìîé êèøêè ñ
íàëîæåíèåì ïåðâè÷íîãî
àíàñòîìîçà è ïðåâåíòèâíîé
ñòîìû,
îïåðàöèÿ Êåíþ

Ñëåïàÿ è ïðÿìàÿ
Ëåâûé èçãèá è
ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ
Ïðÿìàÿ è ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ

Íåîòëîæíîå âìåøàòåëüñòâî

1

Ëåâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ,
íàëîæåíèå ïðåâåíòèâíîé ñòîìû

1

1

–

–

Ñóáòîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ,
èëåîñèãìîñòîìèÿ

1
1
1

1
1

1

Îïåðàöèÿ Êåíþ
1

1
17

Ðàñøèðåííàÿ ïåðåäíÿÿ ðåçåêöèÿ
ïðÿìîé êèøêè

1

–

–

1

–

–
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Из 2 больных с острой непроходимостью толстой
кишки, обусловленной метахронными опухолями, у од
ного 18 месяцами ранее выполнена правосторонняя ге
миколэктомия в связи с наличием опухоли правого из
гиба ободочной кишки, непроходимость была обуслов
лена опухолью нисходящей ободочной кишки, располо
женной на 6 см ниже ее левого изгиба. Еще у одного
больного 26 месяцами ранее выполнена резекция попе
речной ободочной кишки с формированием коло—ко
лоанастомоза конец в бок. Непроходимость обусловле
на опухолью средней трети сигмовидной ободочной
кишки, в связи с чем осуществлена расширенная резек
ция толстой кишки с формированием первичного ас
цендоректального анастомоза.
У 12 больных операция выполнена в плановом по
рядке. Локализация опухоли и оперативные вмешатель
ства, выполненные у больных по поводу метахронного
поражения толстой кишки в плановом порядке, пред
ставлены в табл. 2.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Из 17 больных с первично—множественными опухо
лями толстой кишки умерла одна больная, оперирован
ная по поводу острой непроходимости толстой кишки. У
нее обнаружены опухоли слепой и прямой кишки, не
проходимость обусловлена опухолью слепой кишки.
Выполнена операция: правосторонняя гемиколэктомия,
передняя резекция прямой кишки с формированием
первичного механического аппаратного анастомоза. На
6—е сутки после операции возникли несостоятельность
швов анастомоза прямой кишки, каловый перитонит,
ставшие причиной летального исхода.
Наиболее сложно для лечения сочетанное пораже
ние сигмовидной ободочной и прямой кишки. Из 5
больных с такой локализацией опухолей у 4 произведе
на расширенная передняя резекция прямой и сигмовид
ной ободочной кишки с формированием первичного
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анастомоза. У 2 больных после операции возник стой
кий парез кишечника на фоне стойкой гипопротеине
мии, не поддававшейся медикаментозному лечению,
что обусловило появление эвентрации. Во время выпол
нения повторного оперативного вмешательства в одном
наблюдении диагностирована несостоятельность швов
колоанального анастомоза, что потребовало формиро
вания колостомы; во втором — парез тонкой кишки уст
ранен путем длительной декомпрессии с использовани
ем зонда.
Характер осложнений свидетельствовал о необходи
мости индивидуального выбора способа оперативного
вмешательства у больных с первичными множественны
ми опухолями толстой кишки. Считаем формирование
первичного анастомоза возможным при условии нало
жения превентивной проксимальной кишечной стомы.
Наличие первично—множественных опухолей тол
стой кишки затрудняет выбор способа оперативного
вмешательства, особенно при их локализации в разных
анатомических отделах кишечника. Выбор способа ле
чения также усложняется при наличии острой обтура
ционной непроходимости толстой кишки, если одна из
опухолей является причиной обструкции [2]. В такой си
туации оправдано осуществление обширной резекции,
в частности, субтотальной колэктомии в целях выполне
ния радикального вмешательства.
В 80—е годы ХХ в. предложена методика осуществле
ния субтотальной колэктомии с наложением первично
го илеосигмоанастомоза. Это позволяло удалять опу
холь и токсичное содержимое кишечника без угрозы
бактериального загрязнения брюшной полости. Широ
кое внедрение этого метода способствовало снижению
летальности до 5 — 13,8%, частоты несостоятельности
швов анастомозов — с 20 до 3% [1, 6, 9, 12, 15].
Значительными недостатками субтотальной колэк
томии являются увеличение продолжительности опера
тивного вмешательства у тяжело больных, высокий риск

Òàáëèöà 2. Îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà è ëîêàëèçàöèÿ ìåòàõðîííîãî ïîðàæåíèÿ òîëñòîé êèøêè
Ðàíåå ïðîèçâåäåííîå
âìåøàòåëüñòâî

1 îïóõîëü
Ïðàâîñòîðîííÿÿ
ãåìèêîëýêòîìèÿ

×èñëî
áîëüíûõ

Ëîêàëèçàöèÿ ìåòàõðîííîé
îïóõîëè

2

Ñèãìîâèäíàÿ îáîäî÷íàÿ,
ïðÿìàÿ êèøêà

3

Ñëåïàÿ, ïîïåðå÷íàÿ
îáîäî÷íàÿ êèøêà

2

Ïðàâûé èçãèá è ïîïåðå÷íàÿ
îáîäî÷íàÿ êèøêà

2

Ñëåïàÿ êèøêà, ïðàâûé èçãèá
îáîäî÷íîé êèøêè

1

Ïðÿìàÿ êèøêà

×èñëî
áîëüíûõ

1
1

Ðåçåêöèÿ ñèãìîâèäíîé
îáîäî÷íîé êèøêè
Ïåðåäíÿÿ ðåçåêöèÿ ïðÿìîé
êèøêè
Ëåâîñòîðîííÿÿ
ãåìèêîëýêòîìèÿ
Ñóáòîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ
2 îïóõîëè
Ïðàâîñòîðîííÿÿ
ãåìèêîëýêòîìèÿ

Âñåãî …

2

12

Ïðÿìàÿ è ñèãìîâèäíàÿ
îáîäî÷íàÿ êèøêà,
2 îïóõîëè â íèçâåäåííîé
êèøêå

1
1
1
1
1
1
1
12

Îáúåì íåîòëîæíîãî âìåøàòåëüñòâà

Ðåçåêöèÿ ñèãìîâèäíîé îáî÷íîé
êèøêè
Ïåðåäíÿÿ ðåçåêöèÿ ïðÿìîé êèøêè
Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ
Ñóáòîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ
Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ
Ñóáòîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ
Ïðàâîñòîðîííÿÿ ãåìèêîëýêòîìèÿ
Ñóáòîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ
Òîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ
Òîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ
Ñóáòîòàëüíàÿ êîëýêòîìèÿ,
èëåîðåêòîñòîìèÿ
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возникновения спаечной непроходимости, высокая ве
роятность появления трудно поддающейся лечению ди
ареи и даже недержания кала [1, 3, 8].
При изучении отдаленных результатов субтотальной
колэктомии в плане показателей выживаемости боль
ных и качества их жизни установлено, что осуществле
ние массивной резекции толстой кишки не является по
казателем радикальности вмешательства. Так, при сни
жении летальности и частоты возникновения несостоя
тельности швов анастомоза в раннем послеоперацион
ном периоде ухудшаются показатели пятилетней выжи
ваемости, составляющие 37,8%, и качества жизни, свя
занные с диареей, у 67,3% больных [12, 15]. Вариантом
расширения возможностей формирования первичных
анастомозов является наложение превентивной колос
томы [11 — 13].
Новые возможности при выполнении одномомент
ной операции появились после внедрения в 1980 г. H. A.
F. Dudley и A. G. Radcliff [14] способов очистки кишки во
время выполнения оперативного вмешательства у боль
ных с обтурационной непроходимостью толстой киш
ки. При этом частота возникновения несостоятельности
швов межкишечных анастомозов составила 3,8 — 7%, ле
тальность снизилась до 0,5 — 2% [9 — 11]. Более того,
осуществление оперативного вмешательства на очи
щенной кишке позволяет выполнить первично—ради
кальную и первично—восстановительную операцию без
угрозы инфицирования органов брюшной полости и
возникновения несостоятельности швов анастомоза.
Больные с метахронным опухолевым поражением
толстой кишки после операции живы. Принципы лече
ния больных не отличались от приведенных ранее, од
нако следует обратить внимание на вмешательства боль
шого объема. Это, прежде всего, комбинированные опе
рации на печени и толстой кишке, которые могут быть
выполнены только в специализированных хирургичес
ких центрах. Опыт лечения таких больных позволяет
рекомендовать осуществлять резекцию толстой кишки в
сочетании с местным воздействием на солитарные ме
тастатические очаги путем криодеструкции или гипер
термии. При выполнении обширной резекции толстой
кишки стремимся сохранить сфинктерные структуры —
илеоцекальный клапан, ректосигмоидное соединение, в
связи с чем считаем целесообразным формирование ас
цендо—десцендо— или ректо—анастомоза через бры
жейку тонкой кишки.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Выбор метода оперативного лечения больных с
первично—множественными опухолями толстой кишки
требует индивидуального подхода с учетом локализа
ции опухолей, степени генерализации поражения, нали
чия признаков непроходимости кишечника.
2. Альтернативой осуществлению субтотальной или
тотальной колэктомии при множественном опухолевом
поражении толстой кишки является органосберегающее
вмешательство, выполнение которого способствует

улучшению качества жизни больных и не ухудшает по
казатели выживаемости.
3. Выполнение органосберегающего вмешательства
на толстой кишке при обнаружении первично—множе
ственных опухолей на фоне острой непроходимости
кишечника возможно при использовании методов ин
траоперационной очистки толстой кишки и формиро
вания превентивной проксимальной колостомы.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
(КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК)
С. А. Гешелин, М. А. Каштальян, Н. В. Мищенко, А. А. Тимуш
Îäåññêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò,
Âîåííî—ìåäèöèíñêèé êëèíè÷åñêèé öåíòð Þæíîãî ðåãèîíà, ã. Îäåññà
РЕФЕРАТ

Ïî ïîâîäó îñòðîãî õîëåöèñòèòà (ÎÕ) îïåðèðîâàíû 3268 áîëüíûõ. Ïðåäëîæåíà êëàññèôèêàöèÿ îïåðàöèé â çàâèñèìîñòè îò ñðîêîâ èõ âûïîëíåíèÿ. Ïðîâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé æåë÷íîãî ïóçûðÿ,
àíàëèç ÷àñòîòû è ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé, êîíâåðñèè è ëåòàëüíîñòè â ðàçëè÷íûå ñðîêè ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè. Îïðåäåëåíû ðîëü è ìåñòî õîëåöèñòîñòîìèè â õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè ÎÕ.

SURGICAL TREATMENT OF AN ACUTE CHOLECYSTITIS
(CRITICAL ESTIMATION OF NOW EXISTING RULES)

ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
îñòðûé
õîëåöèñòèò;
êëàññèôèêàöèÿ
îïåðàöèé;
õîëåöèñòýêòîìèÿ;
õîëåöèñòîñòîìèÿ;
îñëîæíåíèÿ;
êîíâåðñèÿ;
ëåòàëüíîñòü.

S. А. Geshelin, М. А. Каshtalyan, N. V. Мishchenko, А. А. Тimush
SUMMARY

There were operated on 3268 patients for an acute cholecystitis (ACH). The operations classification was proposed,
depending on the terms of their performance. Comparative estimation of morphological changes of gallbladder, analysis
of frequency and causes of complications, conversions and lethality occurrence in various terms postoperatively were conducted. The cholecystostomy place in surgical treatment of an ACH was determined.

История хирургического лечения ОХ нача
лась в XIX в., когда 1867 г. J. S. Bobbs выполнил пу
тем лапаротомии первую операцию холецистос
томии, в 1882 г. C. J. A. Langenbuch осуществил
первую холецистэктомию. В 1987 г. F. Mouret и
вслед за ним F. Dubois впервые выполнили лапа
роскопическую холецистэктомию, что ознаме
новало начало эры эндоскопических вмеша
тельств на желчном пузыре.
По случайному совпадению, в том же году ре
дакцией журнала "Хирургия" подведены итоги
многолетней дискуссии, посвященной ОХ [8], об
суждены установки и рекомендации, сложивши
еся в течение 120—летней истории выполнения
операций на желчном пузыре. Принятые участ
никами дискуссии установки обобщали опыт
только открытых операций. В последнее 20—ле
тие, отмеченное внедрением лапароскопичес
ких технологий, в тактику лечения ОХ внесены
аргументированные коррективы. И все же, мно
гие вопросы не решены, в частности, классифи
кация операций в зависимости от сроков их вы
полнения, зависимость морфологических изме
нений от сроков выполнения операции, опти
мальные сроки осуществления вмешательства и
его объем.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике по поводу ОХ в период с 2001 по
2006 г. оперированы 3268 больных (у 396 — осу
ществлено открытое, у 2872 — лапароскопичес
кое вмешательство).

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Номенклатура и классификация операций.
Изучение данных литературы свидетельствует,
что общепринятой номенклатуры и классифика
ции операций в зависимости от сроков (време
ни, прошедшего от начала острого приступа) и
срочности (времени от момента госпитализа
ции больного до начала операции) их выполне
ния нет. Не существует также единой "точки от
счета" времени [4]. Некоторые хирурги [20, 21]
ведут отсчет от начала приступа, другие [1, 19] —
от момента госпитализации больного. Это обус
ловливает нечеткость представлений о сроках и
срочности выполнения операции.
Большинство хирургов в зависимости от сро
ков, срочности выполнения и степени риска раз
личают 4 группы операций [9, 18]: 1) выполняе
мые в сроки до 72 ч от начала острого приступа,
считающиеся благоприятными для осуществле
ния хирургического вмешательства; 2) выполня
емые позже чем через 72 ч от начала острого
приступа, то есть в сроки, считающиеся опасны
ми; 3) выполняемые по жизненным показаниям,
при прободении и перитоните, независимо от
длительности острого приступа; 4) выполняемые
в "холодном" периоде, в отсутствие клинических
признаков острого воспаления, то есть в сроки,
характеризующиеся наименьшей степенью рис
ка.
В связи с тем, что группы определяются близ
кими по смыслу словами (почти синонимами),
возникает путаница терминов [5], одну группу
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complications;
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вмешательств обозначают различными терминами, так,
операции по жизненным показаниям называют экс
тренными [17], срочными [2], неотложными [11]; либо
одним термином обозначают разные группы, так, от
сроченными называют операции, произведенные в сро
ки до 72 ч [2], позже чем через 72 ч [7] и в "холодном" пе
риоде [3].
Предлагаем классификацию с использованием слов,
семиотика которых проводит четкие границы между
группами. Раннюю срочную операцию выполняют в
сроки до 72 ч острого периода; позднюю срочную опе
рацию выполняют в остром периоде в сроки позже чем
через 72 ч; неотложную операцию выполняют тотчас
после диагностики жизненно опасного осложнения, не
зависимо от длительности острого периода; отсрочен
ную операцию выполняют в "холодном" периоде. Точ
кой отсчета времени для ранней и поздней срочной
операции является начало острого приступа, неотлож
ной — момент диагностики внутрибрюшной катастро
фы, отсроченной — ориентировочное время наступле
ния "холодного" периода.
Зависимость морфологических изменений от срока
выполнения операции — основной аргумент при опре
делении благоприятных и неблагоприятных сроков осу
ществления вмешательства. Основанием является пред
ставление о стадийном течении воспаления, которое в
сроки до 72 ч якобы еще не достигает стадии деструкции
[16], позже чем через 72 ч — прогрессирует во флегмо
нозную и гангренозную формы [14], в "холодном" пери
оде — инволюционирует, и признаки воспаления уже
отсутствуют [18].
Из 712 пациентов, оперированных нами в сроки поз
же чем через 72 ч, считающиеся неблагоприятными,
флегмонозный или гангренозный холецистит диагнос
тирован у 561 (79%), у 151 (17%) — обнаружены недест
руктивные формы острого или хронического воспале
ния. Из 238 пациентов, оперированных в сроки до 72 ч,
считающиеся благоприятными, вопреки существующим
взглядам, деструктивные формы ОХ по данным морфо
логических исследований обнаружены у 198 (83%), то
есть столь же часто, как и в неблагоприятные сроки. Да
же в "холодном" периоде у 158 (7%) из 2253 больных об
наружены признаки острого деструктивного воспале
ния. Высокий удельный вес деструктивных форм ОХ
при выполнении ранней срочной операции (в сроки до
72 ч), вероятно, обусловлен быстрым прогрессировани
ем ферментной и сосудистой форм заболевания, а также
наличием остаточных явлений предыдущего приступа.
Острые воспалительные изменения в "холодном" перио
де, вероятно, являются медленно инволюционирующи
ми признаками последнего обострения.
Сопоставление морфологических изменений в
желчном пузыре и сроков выполнения операции свиде
тельствует о необходимости пересмотра представлений
о благоприятных и неблагоприятных сроках осуществ
ления вмешательства по поводу ОХ, основанных на кон
цепции стадийного течения воспаления.
Одним из критериев операционного риска могут
быть интра— и послеоперационные осложнения. Мно

гие хирурги считают, что после выполнения операции в
сроки позже чем через 72 ч от начала приступа частота
осложнений в 4,8 раза превышает таковую после осуще
ствления вмешательства в сроки до 72 ч [6], что под
тверждает непосредственную зависимость частоты воз
никновения осложнений от продолжительности предо
перационного острого периода. Частота выявления ос
ложнений в наиболее благоприятном "холодном" пери
оде в литературе освещается противоречиво. Наряду с
указаниями о минимальной частоте осложнений после
выполнения отсроченной операции [15], предполагают,
что длительное консервативное лечение увеличивает
вероятность возникновения осложнений [13]. Некото
рые авторы не выявили различий частоты осложнений
после операций, выполненных в остром или "холодном"
периоде [10].
По нашим данным, осложнения выявлены у 115
(3,5%) из 3268 пациентов. Наименее часто — у 34 (1,5%)
из 2253 больных осложнения наблюдали после выпол
нения отсроченных операций в "холодном" периоде. Из
1015 пациентов, оперированных в остром периоде, у
275 — выполнена открытая, у 740 — лапароскопическая
холецистэктомия (ЛХЭ). Осложнения после осуществле
ния открытого вмешательства возникли у 4 (7%) из 60
больных, оперированных в сроки до 72 ч, и у 26 (14%) из
183 больных, оперированных позже чем через 72 ч. Это
соответствует общепринятым представлениям о благо
приятном раннем и неблагоприятном позднем выпол
нении оперативного вмешательства.
Внедрение лапароскопических технологий внесло
существенные коррективы: осложнения после ЛХЭ, вы
полненной в сроки до 72 ч, возникли у 9 (5%) из 178
больных, позже чем через 72 ч — у 22 (4%) из 529. Это из
менило соотношение частоты осложнений у всех паци
ентов, оперированных в остром периоде, независимо от
применения лапаротомного либо лапароскопического
доступа: 5,5% — у оперированных в сроки до 72 ч, 6,7% —
позже чем через 72 ч. При использовании любого досту
па выявляли как "хирургические" (кровотечение, по
вреждение желчных протоков, нагноение), так и "нехи
рургические" (пневмония, инфаркт миокарда) осложне
ния.
Считаем целесообразным предложенное М. Е. Ничи
тайло и соавторами лаконичное определение трех при
чин возникновения осложнений: 1) опасная анатомия;
2) опасная патология; 3) опасная хирургия [12]. Первая и
третья причины не зависят от сроков выполнения опе
рации. Воспалительный инфильтрат (опасная патоло
гия) — общепринятый фактор высокого риска выполне
ния поздней срочной операции — не единственная при
чина возникновения осложнений.
Представление о благоприятном ( до 72 ч) и неблаго
приятном (позже чем через 72 ч) сроке выполнения
операции, основанное на представлениях о сроках тече
ния воспалительного инфильтрата, не подтверждается
нашими результатами.
Конверсия в различные сроки выполнения операции.
ЛХЭ по поводу ОХ осуществлена у 2813 (98%) из 2872
больных. В 59 (2%) наблюдениях операция завершена
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путем лапаротомии. При выполнении операции в сроки
до 72 ч вынужденный переход к лапаротомии осуществ
лен у 7 (3,9%) из 178 больных, позже чем через 72 ч — у
22 (4,1%) из 529, в "холодном" периоде — у 24 (1,1%) из
2132. У 19 из 59 больных необходимость перехода к ла
паротомии обусловлена причинами, не зависящими от
сроков выполнения операции (холедохолитиаз, атипич
ный анатомический вариант, синдром Мирицци, арит
мия, компартмент—синдром). Кровотечение, поврежде
ние желчных протоков или двенадцатиперстной кишки,
наличие воспалительного инфильтрата были причиной
конверсии как в ранние, так и более поздние сроки ост
рого периода.
Таким образом, частота конверсии при выполнении
оперативного вмешательства в различные сроки также
не подтверждает распространенное мнение о благопри
ятных (до 72 ч) и неблагоприятных (позже чем через 72
ч) сроках выполнения операции по поводу ОХ.
Послеоперационная летальность и анализ ее причин
также могут служить критерием зависимости операци
онного риска от сроков осуществления операции. После
выполнения открытой операции умерли 17 (4,3%) боль
ных из 396, ЛХЭ — 14 (0,5%) из 2872. Общая летальность
составила 0,9% (умер 31 из 3268 оперированных боль
ных). Из 17 умерших после выполнения открытой опе
рации старше 70 лет были 11 больных, из 14 умерших
после осуществления ЛХЭ — 4. Значительно более высо
кая летальность после осуществления открытого вмеша
тельства обусловлена тем, что большинство операций в
"холодном" периоде, когда летальность минимальна, вы
полнены с применением лапароскопических техноло
гий. Из умерших больных 8 — были оперированы в не
отложном порядке, по жизненным показаниям, в связи с
наличием разлитого перитонита.
При распределении больных в зависимости от сро
ков выполнения операции установлено, что летальность
оперированных путем лапаротомии в сроки до 72 ч ма
ло отличалась от таковой оперированных позже чем че
рез 72 ч (соответственно 5,8 и 4,9%). После ЛХЭ, выпол
ненной в сроки до 72 ч, умерли 2,2% больных, позже чем
через 72 ч — 0,8%. Суммарно летальность после выпол
нения ранней срочной открытой холецистэктомии и
ЛХЭ составила 2,9%, после поздней срочной считаю
щейся более опасной, летальность оказалась меньше —
1,7%. "Хирургические" причины летального исхода (кро
вотечение, повреждение желчного протока, желчный
перитонит) и "нехирургические" (острая сердечно—со
судистая недостаточность, острое нарушение кровооб
ращения головного мозга, тромбоэмболия легочной ар
терии) наблюдали как после открытой, так и лапароско
пической операции, в сроки до 72 ч и позже чем через
72 ч.
Таким образом, показатели летальности также не
подтверждают существующее мнение о благоприятном
(до 72 ч) и неблагоприятном (позже чем через 72 ч) сро
ках выполнения операции по поводу ОХ.
Холецистостомия в лечении ОХ. Из—за достоинств
миниинвазивной технологии ЛХЭ считают "золотым
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стандартом" лечения ОХ. Это легко запоминающееся,
ставшее "крылатым" определение, безоговорочно пред
ставляя холецистэктомию оптимальным методом, ли
шает хирурга альтернативы при выборе объема хирур
гического вмешательства. Наш опыт свидетельствует,
что ограничение объема операции путем осуществле
ния холецистостомии у некоторых пациентов оказыва
ется необходимым и спасительным.
У 32 (1%) из 3268 больных мы вынужденно ограни
чились выполнением холецистостомии. Крайне высо
кий риск у этих больных был обусловлен либо возник
новением осложнения основного заболевания (перито
нит, перивезикальный абсцесс, инфильтрат в области
шейки желчного пузыря), либо наличием сопутствую
щих заболеваний (сахарный диабет, цирроз печени, не
достаточность кровообращения, мерцательная аритмия,
гемипарез после острого нарушения кровообращения
головного мозга). Из этих прогностически наиболее тя
жело больных после выполнения холецистостомии
умерла лишь одна пациентка, оперированная по жиз
ненным показаниям в связи с наличием разлитого пери
тонита. Отказ от проведения холецистостомии в пользу
"золотого стандарта", несомненно, привел бы к сущест
венному повышению летальности у больных с наиболее
высоким операционным риском.
Из 238 больных, оперированных в сроки до 72 ч от
начала приступа, холецистостомия выполнена у 8
(3,4%), из 712 больных, оперированных в остром перио
де позже чем через 72 ч — у 14 (2%). Возникновение хи
рургических и нехирургичеких причин, обусловливаю
щих высокий риск выполнения хирургического вмеша
тельства, и необходимость применения холецистосто
мии возможны в любом периоде.
Выполнение ЛХЭ показано большинству больных
ОХ. Холецистостомия — лапароскопическая или откры
тая — вынужденная спасительная операция, примене
ние которой показано больным ОХ при наиболее высо
кой степени риска. Императивное определение ЛХЭ в
качестве "золотого стандарта" лечения ОХ некорректно,
поскольку ошибочно ориентирует хирурга на единст
венную и якобы безальтернативную операцию.
ÂÛÂÎÄÛ

1. В классификации операций по поводу ОХ следует
различать 4 группы: ранняя срочная (в сроки до 72 ч),
поздняя срочная (позже чем через 72 ч), неотложная (по
жизненным показаниям), отсроченная (в "холодном"
периоде).
2. Морфологические изменения желчного пузыря,
удаленного в различные сроки, частота и причины ос
ложнений, конверсии и летальности не подтверждают
существующих представлений о благоприятном (до 72
ч) и неблагоприятном (позже чем через 72 ч) сроке вы
полнения операции.
3. Холецистэктомия — основная, наиболее часто вы
полняемая операция по поводу ОХ, однако больным при
высоком операционном риске показано осуществление
холецистостомии. Широко распространенное и став
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шее канонизированным определение ЛХЭ в качестве
"золотого стандарта" лечения ОХ неверно ориентирует
хирурга и должно быть изъято из профессионального
лексикона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Ю. В. Иванова, И. В. Гусак, А. В. Москаленко
Èíñòèòóò îáùåé è íåîòëîæíîé õèðóðãèè ÀÌÍ Óêðàèíû, ã. Õàðüêîâ
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îñëîæíåíèé ÏÍ, óëó÷øèòü íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ áîëüíûõ.

APPLICATION OF SUPER HIGH FREQUENCY IRRADIATION
IN PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF COMPLICATIONS
OF INFECTED PANCREONECROSIS

îñëîæíåíèÿ;
ÑÂ× èçëó÷åíèå;
ïðîôèëàêòèêà;
ëå÷åíèå.

Yu. V. Ivanova, I. V. Gusak, А. V. Моskalenko
SUMMARY

KEY

Local super high frequency irradiation was applied in 9 patients, suffering the pancreonecrosis (PN) inflammatory—puru- WORDS:
lent complications. Introduction of local super high frequency irradiation to the complex of treatment permits to prevent infected
pancreonecrosis;
the PN purulent complications occurrence, to improve the immediate results of the patients treatment.

Острый панкреатит в последние годы ста
бильно занимает второе, а в некоторых регионах
— первое место в структуре неотложных хирур
гических заболеваний. ПН сопровождается вы
сокой частотой возникновения шока, полиор
ганной недостаточности, гнойно—некротичес
ких осложнений.
Несмотря на применение в лечении ПН со
временных детоксикационных технологий, раз
работку новых методов хирургических вмеша
тельств, совершенствование медикаментозной
терапии, летальность остается высокой, достигая
20% — при стерильном ПН, при инфицирован
ных формах — 80% [5].
Механизмами инфицирования очагов ПН яв
ляются: прямое вмешательство на поджелудоч
ной железе; нарушение иммунных механизмов
защиты; длительное течение (3 сут и более) ди
намической непроходимости кишечника, дис
функция печени и гипоальбуминемия, усугубля
ющие отек стенки кишки, гиповолемия, а также
нарушения центральной и периферической ге
модинамики, обусловливающие нарушение ки
шечного барьера и транслокацию бактерий в
очаг некроза [3, 6].
Показаниями к выполнению оперативного
вмешательства в системно—токсической фазе
ПН являются: усугубление тяжести заболевания,
появление симптомов перитонита, сочетание
панкреатита и деструктивного холецистита, про
грессирование обтурационной желтухи в отсут

ствие возможности декомпрессии желчевыводя
щих путей с помощью эндоскопических спосо
бов.
В фазе гнойно—деструктивных осложнений
ПН широко применяют миниинвазивные вме
шательства: пункцию и дренирование гнойни
ков под контролем ультразвукового исследова
ния (УЗИ) и компьютерной томографии, лапаро
скопическое дренирование, однако многие хи
рурги считают эти методы одним из этапов лече
ния.
Из оперативных методов лечения применяют
динамическую оментопанкреатобурсостомию,
основанную на принципах "открытого живота", с
люмботомией или без таковой; полуоткрытые
методы вмешательства [4].
Наиболее частыми осложнениями инфици
рованного ПН являются формирование пара
панкреатического и внутрибрюшного инфильт
рата с последующим образованием флегмоны и
абсцесса, возникновением кровотечения, обра
зованием панкреатического и кишечного свища
и др.
Двухфазность течения ПН с исходом в ин
фильтрат, как правило, наблюдают после клини
ческого улучшения состояния больного с после
дующим появлением лихорадки и прогрессиро
ванием интоксикации. Исходом образовавшего
ся инфильтрата может быть его регресс под вли
янием лечения либо возникновение парапан
креатического абсцесса и флегмоны. Необходим

complications;
super high
frequency
irradiation;
prophylaxis;
treatment.
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поиск эффективных методов лечения, позволяющих
снизить частоту гнойных осложнений [1].
В клинике получены данные о противовоспалитель
ном действии СВЧ излучения, основанном на улучше
нии микроциркуляции в зоне воздействия, его иммуно
модулирующем и бактериостатическом эффекте [2], что
явилось предпосылкой для включения метода локально
го СВЧ облучения в комплекс лечения больных с пара
панкреатическим инфильтратом и абсцессом.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Методика локального СВЧ облучения применена у 9
пациентов с гнойно—воспалительными осложнениями
ПН, открытая операция выполнена у 7 из них, лапаро
скопическое дренирование — у 2. Срединная лапарото
мия прозведена 4 больным, расположенные ретропан
креатически абсцессы вскрывали с использованием
люмботомного доступа у 3. Повторно санацию выпол
няли в 2 наблюдениях. У 5 пациентов образовался ин
фильтрат в брюшной полости, облучение проводили с
помощью наружного излучателя контактного типа. У 4
пациентов при наличии вскрытого и дренированного
парапанкреатического абсцесса проводили внутрипо
лостное СВЧ облучение с использованием стандартного
полостного аппликатора.
Тяжесть состояния больных, которую оценивали с
использованием интегральной шкалы APACHE II, не пре
вышала 15 баллов.
Диагностическая программа включала общеклини
ческие анализы крови и мочи, биохимические, рентге
нологические иммунологические, иммуноферментные,
бактериологические методы исследования, УЗИ. В дина
мике оценивали количество лейкоцитов и лейкоцитар
ную формулу, определяли содержание субпопуляций Т—
лимфоцитов, концентрацию циркулирующих иммун
ных комплексов (ЦИК), иммуноглобулинов (Ig) классов
А, G, M, С—реактивного протеина (СРП), интерлейкинов
(ИЛ) — ИЛ—4 и ИЛ—6. Методики исследования стан
дартные.
Сроки исследования: до начала лечения,
3, 10 — 12—е сутки лечения.
Всем больным проведена общепринятая терапия,
включавшая коррекцию расстройств гемодинамики и
метаболизма, спазмолитические, антисекреторные,
противоязвенные, антибактериальные препараты. В це
лях коррекции печеночной недостаточности больным
вводили 2,5% раствор гепатопротектора тиотриазолина
по 6 — 8 мл внутривенно 3 раза в сутки. Для иммунокор
рекции 1 раз в сутки внутримышечно водили 200 мг га
лавита в течение 7 — 10 сут.
В 4 наблюдениях зону поверхностно расположенно
го инфильтрата во время перевязки локально облучали с
помощью аппарата ЛУЧ СМВ—3 при частоте 2,45 ГГц в
течение 15 — 20 мин с последующим нанесением на об
лученную зону мази на полиэтиленоксидной водорас
творимой основе (левосин, левомеколь). Максимальная
плотность потока СВЧ энергии на облучаемой поверх

ности (Pmax) при указанной частоте составляла 2 Вт/см2
в первые 1 — 1,5 мин, в последующем — 1,1 Вт/см2.
При наличии парапанкреатического абсцесса (у 4
больных) и глубоко расположенного инфильтрата (у 1)
использовали установку для локальной электромагнит
ной гипертермии "Яхта—3" с рабочей частотой (0,915 ±
12,8) ГГц, максимальной выходной мощностью (180 ±
25) Вт. Снижение частоты облучения обеспечивало про
никновение электромагнитной волны на большую глу
бину. Использование различных аппликаторов для про
ведения поверхностного СВЧ облучения и катетеров для
внутриполостного облучения позволило лечить все ви
ды абсцессов, независимо от локализации. Плотность
потока СВЧ энергии на данной частоте автоматически
или вручную регулировали путем изменения мощности
СВЧ генератора по данным измерения температуры в
зоне воздействия (36 — 38°С). После СВЧ облучения по
лость абсцесса промывали раствором антисептика (де
касан) и вводили в нее мазь на водорастворимой осно
ве.
Выполнение дополнительного оперативного вмеша
тельства у этих больных не потребовалось.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

До начала лечения у всех больных отмечали высокий
лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной
формулы, умеренное снижение уровня общего белка,
повышение активности трансаминаз и щелочной фос
фатазы, уменьшение содержания основных фракций
Т—лимфоцитов (CD2, CD4, CD8), снижение уровня IgА и
IgМ, повышение уровня ЦИК и СРП. Кроме того, у всех
больных содержание ИЛ—6 в 3 раза превышало рефе
рентные величины, ИЛ—4 — было снижено в 1,5 раза.
Уже на 3—и сутки лечения у больных отмечено до
стоверное уменьшение количества лейкоцитов (в 1,8 ра
за) и палочкоядерных форм лейкоцитов.
К 10 — 12—м суткам отмечена нормализация количе
ства лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, активности
печеночных ферментов. В эти же сроки наблюдали до
стоверное увеличение абсолютного количества CD3 и
CD4 (соответственно, на 191,03 и 210,8%, Р < 0,01), увели
чение концентрации в сыворотке IgA — в 3,25 раза (Р <
0,001), IgM — в 4,2 раза (Р < 0,001), снижение уровня ЦИК
в 2,3 раза (Р < 0,001), СРП — в 5,5 раза (Р < 0,01). На фо
не проведения терапии отмечали нормализацию уровня
ИЛ—4, содержание ИЛ—6 уменьшалось в 1,9 раза.
На фоне проведения комплексного лечения в 4 на
блюдениях отмечено уменьшение размеров инфильтра
та после осуществления 2 — 3 сеансов облучения. По
данным УЗИ, объем гнойной полости и перифокальной
инфильтрации тканей имел тенденцию к уменьшению
также после проведения 2 — 3 сеансов СВЧ облучения. У
больных с инфильтратом в брюшной полости после 3 —
5 сеансов СВЧ облучения отмечено увеличение объема
гнойного отделяемого по дренажам и отхождение секве
стров ткани. Через 15 сут комплексного лечения ин
фильтрат и гнойная полость не определялись у 5 боль
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ных, через 20 сут — у 4.
Включение в комплекс лечения локального СВЧ об
лучения позволяет предотвратить осложнения ПН (фор
мирование абсцесса, панкреатогенной флегмоны, воз
никновение аррозивного кровотечения на фоне ранне
го отхождения секвестров) вследствие уменьшения тя
жести воспалительной реакции, улучшения микроцир
куляции, активизации факторов иммунореактивности,
противоинфекционной защиты и процессов репара
ции.
Таким образом, включение в комплекс лечения боль
ных с инфицированным ПН локального СВЧ облучения
позволяет избежать его осложнений, быстро устранить
воспаление, восстановить показатели специфической и
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естественной резистентности организма, что обуслов
лено улучшением микроциркуляции в зоне воздействия,
иммуностимулирующим, противовоспалительным эф
фектом, а также снижением патогенных свойств микро
флоры и повышением ее чувствительности к антибио
тикам.
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ДЕРМОИДНАЯ КИСТА ПАХОВОГО КАНАЛА:
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Â. Í. Êàðàçèíà
ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ïàõîâûé êàíàë;
äåðìîèäíàÿ
êèñòà;
íåâïðàâèìàÿ
ïàõîâàÿ ãðûæà.

РЕФЕРАТ

Ïðåäñòàâëåí îáçîð ëèòåðàòóðû è ñîáñòâåííîå íàáëþäåíèå äåðìîèäíîé êèñòû ïàõîâîãî êàíàëà. Âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ äåðìîèäíîé êèñòû ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ïðîâåäåíèè äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ïàòîëîãèè ïàõîâîãî êàíàëà. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ìàëèãíèçàöèè èëè ìåòàñòàçèðîâàíèÿ äåðìîèäíîé êèñòû ïîêàçàíî îïðåäåëåíèå îïóõîëåâûõ ìàðêåðîâ — ñîäåðæàíèÿ α—ôåòîïðîòåèíà, β—õîðèîíè÷åñêîãî ãîíàäîòðîïèíà.

DERMOID CYST OF INGUINAL CHANNEL:
DIGEST OF LITERATURE AND CLINICAL OBSERVATION
Е. D. Khvorostov, Yu. B. Zakharchenko, М. S. Tomin

KEY
WORDS:
inguinal channel;
dermoid cyst;
nonreducing
inguinal hernia.

SUMMARY

The literature digest and own clinical observation of the inguinal channel dermoid cyst was presented. It is necessary to
take into account the possibility of a dermoid cyst existence, while performing differential diagnosis of inguinal channel
pathology. To exclude malignancy and metastatising of dermoid cyst the determination of tumor markers (α—phetoprotein, β—chorionic gonadotropin content) is indicated.

Хирургия пахового канала, как правило, свя
зана с выполнением герниопластики различно
го типа, при этом диагностика паховой грыжи в
большинстве наблюдений не представляет труд
ности. Однако при вскрытии пахового канала
вместо грыжевого мешка и дефекта брюшной
стенки у некоторых больных выявляют новооб
разование, в частности, гамартому аберрантной
ткани грудной железы [15], корковое вещество
надпочечника в неопустившемся яичке [11], ли
посаркому [16, 17], нейрофиброму [6], нейробла
стому [14], шванному [13], первичную экстраре
нальную опухоль Вильмса [4], эндометриоз [9, 12]
и др.
В нашем наблюдении во время операции
вместо паховой грыжи обнаружена дермоидная
киста. По данным литературы, описаны 5 наблю
дений локализации дермоидной кисты в пахо
вом канале, в 1 наблюдении она симулировала
ущемленную [5], в 4 — невправимую [2, 8, 10, 14]
паховую грыжу.
Дермоидная киста развивается из полипо
тентного высокоспециализированного гермино
генного эпителия половых желез, способного
подвергаться соматической и трофобластичес
кой дифференцировке и быть гистологическим
источником разнообразных по строению опухо
лей. Возникновение опухоли вне половых желез
обусловлено задержкой герминогенного эпите
лия на пути его миграции из стенки желточного
мешка к месту их закладки на 4 — 5—й неделе эм
брионального развития [1, 3].

Термин "дермоидная киста" впервые исполь
зовал ветеринар Leblanc в 1831 г. для описания
образования, удаленного из основания черепа
лошади, имевшего сходство с кожей. Уже более
100 лет термины "дермоидная киста" и "терато
ма" являются общеупотребительными и часто
взаимозаменяемыми.
По данным гистологического исследования
дермоидная киста состоит из высокодифферен
цированной эктодермальной и мезодермальной
ткани, окруженной эндодермальными компо
нентами. Макроскопически стенка дермоидной
кисты выстлана ороговевающим многослойным
плоским эпителием, в толще ее обнаруживают
придатки кожи, потовые и сальные железы, фол
ликулы волос. Содержимое кисты, как правило,
сальный секрет, волосы, зубы, фрагменты хряща
[1, 3].
Дермоидная киста является доброкачествен
ной опухолью и метастазов, как правило, не дает,
хотя редко (в 5 — 8% наблюдений) некоторые ее
элементы, часто покрытые ороговевающим эпи
телием, могут подвергаться злокачественной
трансформации с образованием плоскоклеточ
ного рака [3].
Клинические признаки дермоидной кисты
обусловлены в основном механическим сдавле
нием опухолью окружающих органов и тканей.
Поверхностно локализованная киста при паль
пации имеет тестоподобную консистенцию.
Наиболее часто дермоидная киста локализу
ется в крестцово—копчиковой области (в 44%
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наблюдений), яичнике (в 25%), яичке (в 12%), средосте
нии (в 7%), полости черепа, как правило, в задней череп
ной ямке (в 5%), забрюшинном пространстве (в 4%) на
шее (в 3%) [7].
Лечение дермоидной кисты предусматривает удале
ние опухоли вместе с капсулой без нарушения ее цело
стности. Отдаленные результаты благоприятны, по
скольку рецидив новообразования возникает крайне
редко.
Приводим собственное наблюдение дермоидной ки
сты, расположенной в паховом канале.
Больной Б., 27 лет, жаловался на наличие безболез
ненного опухолеподобного образования в правой пахо
вой области, которое возникло 2 года назад и постепен
но увеличилось.
В правой паховой области определяется овоидной
формы образование размерами 10 × 7 × 6 см, занимаю
щее пространство от верхней передней подвздошной
ости до поверхностного пахового кольца. При пальпа
ции образование эластичное, безболезненное, мало
смещается, не сращено с кожей и подкожной основой.
Симптом кашлевого толчка не определяется. Паховые
лимфатические узлы не увеличены. Наружные половые
органы без патологических изменений.
По данным ультразвукового исследования (УЗИ) ло
цируется образование размерами 8,9 × 6,5 см, низкой
эхогенности, в капсуле, с гетерогенным содержимым,
участками пониженной и повышенной эхогенности, без
кровотока (см. рисунок).
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фасция и широкий паховый промежуток, в связи с чем
выполнена герниопластика по Бассини.
Макропрепарат: на разрезе опухоль содержит плот
ный сальный секрет серой окраски, внутренняя поверх
ность стенки напоминает кожу с волосяным покровом.
Заключение гистологического исследования: зрелая те
ратома, соответствующая дермоидной кисте.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. Пациент выписан на 7—е сутки. В целях поиска те
ратом другой локализации проведена компьютерная то
мография (КТ), исследован уровень β—хорионического
гонадотропина, патологические изменения не выявле
ны.
Таким образом, при дифференциальной диагности
ке паховой грыжи, особенно невправимой, следует учи
тывать возможность существования новообразования
данной области, для верификации и уточнения локали
зации опухоли, ее взаимоотношения с окружающими
тканями целесообразно проводить УЗИ, КТ/МРТ. При
локализации дермоидной кисты в паховом канале, что
сопровождается нарушением анатомических соотноше
ний элементов задней стенки пахового канала, право
мерно осуществление его пластики. Для исключения
множественных дермоидных кист у одного больного
показано проведение КТ/МРТ наиболее вероятной лока
лизации новообразования. Кроме того, для исключения
малигнизации и метастазирования дермоидной кисты
показано определение опухолевых маркеров — содер
жания α—фетопротеина, β—хорионического гонадотро
пина.
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невроза наружной косой мышцы живота обнаружена
опухоль светло—серой окраски, с гладкой толстой стен
кой, выполняющая весь паховый канал от глубокого па
хового кольца до лобкового бугорка. На опухоли меди
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Сосудистая мальформация (ангиодисплазия)
— врожденная аномалия развития сосудистой
системы, обусловленная нарушением эмбрио
нального морфогенеза, проявляется гипер—, ги
по— и аплазией артерий, вен, капилляров и лим
фатических сосудов, образованием артерио—ве
нозных соустий, обусловливает различные нару
шения регионарного кровообращения [2].
Успехи сосудистой хирургии, внедрение в
клиническую практику диагностических мето
дов рентгеноконтрастной ангиографии сосудов,
компьютерной и магниторезонансной ангио
графии, дуплексного сканирования позволили
диагностировать ангиодисплазию значительно
чаще, чем раньше. Ее распространенность со
ставляет от 4 до 10% в структуре сосудистой пато
логии [2, 8 —11, 15]. Наиболее распространена
венозная дисплазия, ее выявляют у 48,5 — 75%
всех пациентов с ангиодисплазией [8, 9, 15].
Общепризнанной клинической классифика
ции сосудистой мальформации нет. В течение
длительного времени при описании пороков пе
риферических сосудов использовали термин
"ангиома", предложенный в 1863 г. R. Virchow, ко
торый выделял 3 группы ангиом: капиллярную,
кавернозную и рацемозную [7].
Большинство ученых считали врожденную
сосудистую мальформацию новообразованием
и объединяли ее с опухолевыми заболеваниями,

в том числе со злокачественными сосудистыми
новообразованиями [9]. Пример сосудистой
мальформации часто приводили как аргумент
для доказательства правомерности дизэмбриоге
нетической теории роста опухоли. Однако в ос
нове большинства видов ангиодисплазии лежит
нарушение эмбрионального развития на ранней
стадии дифференцирования сосудов [14].
Важным этапом разработки единой класси
фикации врожденных аномалий сосудов было
выделение в 1968 г. ангиодисплазии из общей
группы гемангиом в самостоятельное заболева
ние. В настоящее время в Международной клас
сификации болезней гемангиомы приведены
под индексом D18 в классе ІІ (новообразования),
а аномалии периферической сосудистой систе
мы — под индексом Q25 (врожденные аномалии
крупных артерий), Q26 (врожденные аномалии
крупных вен), Q27 (врожденные аномалии сис
темы периферических сосудов), в классе XVII —
врожденные аномалии, деформации и хромо
сомные нарушения. Наиболее распространены
классификации Schobinger (ISSVA, 1997), Гам
бургская (1988), J. B. Mulliken и соавторов (1982),
из которых первые две широко используют в Ев
ропе и некоторых странах Азии (Южная Корея),
последнюю — в США, Канаде, Индии [5]. Наибо
лее совершенной является классификация
Schobinger (ISSVA, 1997).
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I. Сосудистые опухоли, включая гемангиомы и др.,
основной особенностью является то, что они могут рег
рессировать.
II. Сосудистые аномалии:
а) простые: поражена только одна сосудистая систе
ма (артериальная, венозная, капиллярная или лимфати
ческая);
б) комбинированные: поражены, как минимум, две
системы (артерио—венозная, артерио—венозная и лим
фатическая);
в) сложно—комбинированные: разнообразные синд
ромы (дисгенетическая, дизэмбриональная).
Реологическая классификация — по характеру кро
вотока через аномалию:
— слабый кровоток;
— сильный кровоток.
Клинические стадии артерио—венозной аномалии
I — бессимптомная
II — распространенная
III — распространения и деструкции
IV — декомпенсации (признаки нарушения деятель
ности сердца).
Единой точки зрения на этиологию сосудистой
мальформации нет. Из этиологических гипотез наибо
лее популярна генетическая (В. Н. Васильев, 1964). Неко
торые ученые (А. Рrорре, 1950) считают сосудистые
мальформации следствием влияния эндо— и экзоген
ных факторов в различных фазах ангиогенеза. Эндоген
ными этиологическими факторами считают нарушения
метаболизма, изменения гормонального фона; экзоген
ными — инфекции, интоксикацию, травму [1]. Измене
ния происходят на генетическом уровне и обусловлива
ют нарушение развития сосудистой системы.
Хирургическое лечение сосудистой мальформации
— сложная и нерешенная проблема сосудистой хирур
гии. Особенно это относится к мальформации области
головы, которую выявляют у 6 — 30% больных с сосуди
стой мальформацией [3, 4, 7]. Как правило, эти образо
вания характеризуются быстрым ростом, разрастаясь,
они разрушают окружающие ткани. Помимо эстетичес
кого дефекта, возможны нарушения зрения, слуха, дыха
ния, на основании чего некоторые хирурги считают это
заболевание "сосудистым раком" [2].
При дальнейшем росте образования часто возникает
его изъязвление, что сопровождается профузным крово
течением с высокой угрозой инфицирования и леталь
ного исхода.
Общепринятым методом лечения сосудистой маль
формации области головы является этапное, комбини
рованное лечение, включающее различные методы
склерозирования, рентгеноэндоваскулярную окклюзию
(РЭО) с последующим, по возможности, полным иссече
нием мальформации [12, 13]. Особенностью хирургиче
ского лечения пациентов с сосудистой мальформацией
области головы, наряду с радикальным иссечением па
тологического очага, является необходимость достиже
ния эстетического результата операции. При иссечении
патологического образования значительного объема

образуются дефект тканей, грубая рубцовая деформа
ция, иногда с вовлечением важных анатомических обра
зований, что обусловливает инвалидизацию пациента.
Замыкается порочный круг: исходный эстетический де
фект до операции заменяется неэстетичным рубцом —
после операции, что обусловливает психологический
дискомфорт, депрессию, социальную дезадаптацию па
циента.
Применение современных технологий сосудистой и
реконструктивной пластической хирургии позволяет в
большинстве наблюдений не только удалить патологи
ческий очаг, но, используя адекватный пластический ма
териал, с хорошим эстетическим эффектом закрыть об
разовавшийся дефект тканей.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Под наблюдением находились 19 пациентов с сосу
дистой мальформацией области головы. При определе
нии типа мальформации использовали классификацию
Schobinger (привед. по: В. В. Lee [6]). У 11 пациентов ди
агностирована артерио—венозная мальформация, у 5 —
венозная, у 3 — капиллярная.
Возраст пациентов от 4 до 50 лет; пациентов мужско
го пола было 13, женского — 6. Предоперационное об
следование всех больных включало проведение ком
пьютерной, магниторезонансной (МРТ) томографии,
ультразвукового дуплексного сканирования, рентгено
контрастной флебографии, артериографии. На основа
нии анализа полученных данных разрабатывали алго
ритм лечения больного.
Наиболее сложным было лечение 11 пациентов с ар
терио—венозной мальформацией волосистой части го
ловы и челюстно—лицевой области. В одном наблюде
нии выявлено поражение мочки уха.
У 8 больных отмечено поражение всей теменной и
части затылочной областей. Образование было красной
или синюшной окраски, при пальпации мягким, много
узловым, пульсирующим. Во всех наблюдениях при
пальпации определяли грубый систолический шум. В 2
наблюдениях отмечено поражение нижневисочной и
щечной областей, что значительно деформировало кон
тур лица. У одного пациента поверхностный слой кожи
височной области значительно истончен, с участками
некроза и язвами "под коркой".
Из 5 пациентов с мальформацией венозного типа у 2
— выявлено поражение щечной области, у 1 — с распро
странением на полость рта, десны и верхние отделы
глотки; у 1 — на височную, лобную и глазничную облас
ти, глазное яблоко; у 1 пациентки обнаружено пораже
ние верхнего века, наружного края глаза; еще у 1 — об
ласти щеки.
Капиллярная мальформация отмечена у 3 пациентов
в виде обширных пятен красной и фиолетовой окраски,
из них у 1 — наблюдали папулы или узлы, обезображи
вающие больного; в 2 наблюдениях поражение распро
странялось на щечную область, верхнюю губу, височ
ную, часть теменной области; в 1 — на височную, нижне
челюстную области, шею, щечную часть височной обла
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сти и периорбитальную зону. Большинству пациентов
ранее в других лечебных учреждениях проводили неод
нократно различные лечебные мероприятия: криодест
рукцию образования, склеротерапию, лазерное облуче
ние, а также пытались удалить образование хирургичес
ким путем, что обусловило возникновение профузного
кровотечения.
Лечение было этапным, дифференцированным, в за
висимости от вида мальформации.
Пациентам с мальформацией артерио—венозного
типа проводили комбинированное лечение. Первым
этапом осуществляли предоперационную эмболизацию
максимального числа питающих мальформацию арте
рий для уменьшения кровопотери на 2—м этапе лече
ния.
Для РЭО проводили суперселективную катетериза
цию сосудов мальформации. В качестве дистальных эм
болов использовали частицы пенополиуретана (диамет
ром 0,1 — 1,6 мм), гидрогеля (диаметром 0,5 — 0,75 мм),
для окклюзии основной питающей артерии — спираль
Гиантурко.
Вторым этапом, как правило, через 3 — 5 сут после
эмболизации, удаляли патологический очаг. Операцию
начинали с выделения и перевязки питающих мальфор
мацию артерий системы наружной сонной артерии. По
сле этого иссекали мальформацию.
У всех пациентов этой группы мальформация удале
на радикально. Иссекая патологическое образование,
стремились максимально сохранить ветви лицевого
нерва. В 3 наблюдениях щечные и скуловые ветви нерва
идентифицированы, но сохранить их не представлялось
возможным, поскольку они входили в состав патологи
ческого образования, они иссечены. В одном наблюде
нии, ввиду инвазивности поражения, невозможно было
сохранить все ветви лицевого нерва, они повреждены.
При радикальном удалении мальформации только в
одном наблюдении вследствие глубокого расположения
патологического очага удалось сохранить поверхност
ные мягкие ткани и первично закрыть рану. В остальных
наблюдениях для закрытия образовавшегося дефекта
потребовалось использование пластического материа
ла. В 2 наблюдениях произведена этапная алло—ауто
дермопластика: ребенку в возрасте 4 лет — в качестве
временного пособия для выполнения более сложной
операции в более старшем возрасте; одному пациенту —
для закрытия плоскостного дефекта в височной области,
поскольку от более сложного микрохирургического
вмешательства пациент отказался. В остальных наблю
дениях для закрытия дефекта осуществляли микрохи
рургическую транспозицию или свободную пересадку
сложного комплекса тканей.
Лоскут широчайшей мышцы спины (в одном наблю
дении — перфорантный) использован у 3 пациентов,
подподбородочный — у 2, лобный парамедианный — у
2, преаурикулярный — у 1.
У пациентов с мальформацией венозного типа про
водили этапное склерозирование опухоли с использова
нием раствора полидоканола. Концентрацию препарата
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выбирали в зависимости от размера каверн (от 2 до 5%).
У пациентки при поражении десен и верхних отделов
глотки осуществлена перевязка венозных узлов кетгуто
вой нитью с одномоментным склерозированием очагов
70% этиловым спиртом.
Первично закрыть дефект не удалось ни у одного па
циента, поскольку патологический очаг иссекали вместе
с подлежащими мягкими тканями.
В одном наблюдении во время удаления мальформа
ции верхнего века повреждено сухожилие мышцы, под
нимающей верхнее веко, что потребовало его восста
новления в сочетании с аутодермопластикой дефекта
кожи верхнего века. В остальных наблюдениях дефект
закрыт путем сочетанного применения местных рота
ционных лоскутов (у 3 пациентов), "advancement" лоску
та (у 2), транспозиции лобного парамедианного (у 2) и
подподбородочного (у 3) лоскутов.
У 3 из этих больных дефект закрывали поэтапно, у 2
— с использованием метода дермотензии парамедиан
ного лобного лоскута.
У 2 из 3 пациентов с мальформацией капиллярного
типа из—за обширности поражения дефект закрывали
поэтапно. В 2 наблюдениях первым этапом использова
ли дермотензию парамедианного лоскута с последую
щей его транспозицией, затем перемещали подподбо
родочный лоскут одновременно с перемещением
"advancement" лоскута и выполнением местнопластиче
ской операции. У одного пациента из—за обширности
поражения измененные ткани максимально замещали
лоскутом широчайшей мышцы спины размерами 30 ×
15 см.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Использование комбинированного лечения с предо
перационной РЭО позволило в большинстве наблюде
ний существенно уменьшить кровопотерю, которая да
же при удалении обширной артерио—венозной маль
формации не превышала 500 мл. Только у одного паци
ента с мальформацией, занимавшей всю височную и
щечную области, возникло профузное кровотечение.
Кровопотеря на фоне гипокоагуляции превышала 1 л
(феномен Kasabach—Merritt). У одного пациента в воз
расте 22 лет с артерио—венозной мальформацией во
время эмболизации ветвей наружной сонной артерии
возникло нарушение кровообращения головного мозга
вследствие эмболии сосуда в бассейне средней мозго
вой артерии с признаками афазии и правосторонней ге
миплегии. После длительного (более 8 мес) восстанови
тельного лечения больному осуществлены повторно
РЭО и радикальное удаление мальформации. Причиной
возникновения кровотечения явилось повреждение
двух артерио—венозных соустий, которые не удалось
эмболизировать при РЭО. У одного пациента с арте
рио—венозной мальформацией обнаружены клиничес
кие признаки повреждения всех ветвей лицевого нерва.
В раннем послеоперационном периоде у 3 пациен
тов возникла гематома, для удаления которой осуществ
лено дренирование раны. Нагноение раны возникло у
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Ðèñ. 3. ÐÝÎ ïèòàþùèõ àðòåðèàëüíûõ ñîñóäîâ.
Ðèñ. 1. Ñîñóäèñòàÿ ìàëüôîðìàöèÿ âèñî÷íî-òåìåííîé îáëàñòè.

Ðèñ. 2. Àíãèîãðàììà. Àðòåðèî-âåíîçíàÿ ñîñóäèñòàÿ ìàëüôîðìàöèÿ.

Ðèñ. 4. Äåôåêò ìÿãêèõ òêàíåé ïîñëå óäàëåíèÿ ñîñóäèñòîé
ìàëüôîðìàöèè.

одного пациента с артерио—венозной мальформацией.
У 2 пациентов с венозной мальформацией выявлена
венозная недостаточность периферических отделов
подподбородочного лоскута, в отдаленном периоде по
сле операции возник краевой некроз трансплантатов,
измененные ткани иссечены, произведена корригирую
щая операция.
В отдаленном (в сроки до 3 лет) послеоперационном
периоде рецидив заболевания не наблюдали. У пациент
ки с венозной мальформацией ротовой полости по
вторно проведен курс склерозирования.
В отдаленном послеоперационном периоде различ
ные корригирующие операции выполнены у 11 пациен

тов: липосакция пересаженого лоскута в целях улучше
ния контура лица (в 2 наблюдениях); коррекция рубца
верхнего века (в 2) с повторной аутодермопластикой (в
1); подтяжка мягких тканей средней зоны лица с их же
сткой фиксацией к нижне—наружному краю глазницы
(в 2); подтяжка верхней губы (вследствие повреждения
ветвей лицевого нерва) (в 1); коррекция рубцов (в 4).
Все пациенты отметили положительный эстетичес
кий результат операции.
Анализ результатов проведенного исследования сви
детельствует о возможностях пластической реконструк
тивной хирургии в лечении сосудистой мальформации
области головы, особенно лица.
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Безусловно, основной целью лечения этой патоло
гии является хирургическая коррекция извращенного
кровообращения с радикальным удалением патологиче
ского очага. Однако радикальное удаление сосудистой
мальформации предполагает последующее закрытие де
фекта тканей на завершающем этапе операции. Таким
образом, мультидисциплинарный подход к лечению,
совместные усилия эндоваскулярных, сосудистых и пла
стических хирургов позволяют достичь удовлетвори
тельных как функциональных, так и эстетических ре
зультатов (рис. 1 — 5).
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ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ТОТАЛЬНОГО АНОМАЛЬНОГО
ДРЕНАЖУ ЛЕГЕНЕВИХ ВЕН:
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК
І. М. Ємець
Науково—практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
МОЗ України, м. Київ
ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
âðîäæåí³ âàäè
ñåðöÿ;
òîòàëüíèé
àíîìàëüíèé
äðåíàæ
ëåãåíåâèõ âåí;
ä³àãíîñòèêà;
õ³ðóðã³÷íà
êîðåêö³ÿ.

РЕФЕРАТ

Òîòàëüíèé àíîìàëüíèé äðåíàæ ëåãåíåâèõ âåí (ÒÀÄËÂ) õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ ñïîëó÷åííÿ ì³æ ëåãåíåâèìè âåíàìè òà ë³âèì ïåðåäñåðäÿì (ËÏ) â ïîºäíàíí³ ç çáåðåæåííÿì åìáð³îíàëüíèõ çâ'ÿçê³â ì³æ ñèñòåìàìè ëåãåíåâèõ òà
ïîðîæíèñòèõ âåí. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ âðîäæåíèõ âàä ñåðöÿ (ÂÂÑ) ÒÀÄËÂ ñêëàäàº 1 — 3%. Âèñâ³òëåí³ ðåçóëüòàòè
õ³ðóðã³÷íî¿ êîðåêö³¿ ÒÀÄËÂ ó 80 ïàö³ºíò³â çà ïåð³îä ç 2000 ïî 2007 ð. Ïðîâåäåíå ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ ç
çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ âàð³àíò³â îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó ÒÀÄËÂ. Çàïðîïîíîâàí³ îïòèì³çîâàí³ ë³êóâàëüíîä³àãíîñòè÷í³ ïðîòîêîëè, âäîñêîíàëåíà âëàñíà ìåòîäèêà õ³ðóðã³÷íî¿ êîðåêö³¿ ÒÀÄËÂ.

SURGICAL CORRECTION OF TOTAL FAILING DRAINAGE
OF PULMONARY VEINS:
ANALYSIS OF EXISTING PROCEDURES
I. M. Yemets
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SUMMARY

The total failing drainage of pulmonary veins (TFDPV) is characterized by absence of connection between pulmonary veins
and left atrium in coincidence with preservation of embryogenic connections between the pulmonary and caval veins systems. TFDPV constitutes 1—3% of the total of the inborn heart failures. The results of TFDPV surgical correction in 80
patients in 2000—2007 yrs are presented. The comparison of the treatment results, using different variants of operative
interventions for TFDPV, was performed. The optimized protocols for diagnosis and treatment were proposed as well as
own improved surgical procedure for TFDPV correction.

Вроджені вади серця (ВВС) — це різноманітні
аномалії, від доброякісних анатомічних варіан
тів без клінічних проявів до комплексних та по
тенційно летальних вад. До групи критичних
ціанотичних ВВС належить ТАДЛВ. Частота
ТАДЛВ в загальній структурі ВВС становить 1 —
3% [4]. Ця аномалія характеризується відсутністю
сполучення між легеневими венами та ЛП в поєд
нанні з збереженням ембріональних зв'язків між
системами легеневих та порожнистих вен. Клі
нічні ознаки ТАДЛВ варіюють від вираженого
ціанозу новонародженого до мінімального ціа
нозу — у підлітка. Наявність ТАДЛВ з обструкцією
відтоку крові з легеневих вен потребує виконан
ня невідкладного втручання з огляду на відсут
ність будь—яких консервативних шляхів для по
легшення стану пацієнта [2]. Сьогодні хірургічна
летальність у пацієнтів першого року життя у
більшості клінік становить від 0 до 10% [6]. За всю
історію хірургії цієї вади запропоновані чис
ленні технічні модифікації здійснення її ко
рекції. Проте, "ідеальної" методики, яка б відпо
відала всім вимогам (достатня візуалізація ЛП та
колектора легеневих вен, значний оперативний
простір, можливість адекватного захисту міокар

да, уникнення обширних розрізів обох перед
сердь), немає. Це зумовлене складністю доступу
до ЛП та колектора легеневих вен з необхідністю
виконання масивних розрізів передсердь — при
застосуванні одних методик [3] та обмеженням
оперативного простору і складністю адекватного
захисту міокарда — інших [7].
Метою роботи є порівняння результатів за
стосування різних методик хірургічної корекції
ТАДЛВ.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проведений ретельний аналіз лікарняних за
писів, протоколів операцій, а також даних про
перебіг післяопераційного періоду у 80 пацієн
тів, яким здійснено хірургічну корекцію ТАДЛВ в
період з 2000 по 2007 р. у Науково—практичному
медичному центрі дитячої кардіології та кардіо
хірургії МОЗ України і Національному інституті
серцево—судинної хірургії ім. М. М. Амосова
АМН України. Пацієнтів, у яких виявлені супутні
ВВС, за винятком дефекту міжпередсердної пере
городки та відкритої артеріальної протоки, у до
слідження не включали. Вік пацієнтів від 3 діб до
14 років, медіана 2,5 міс. Більшість — 52 (57,8%)

Клінічна хірургія. — 2008. — № 3

пацієнтів були віком від 1 до 12 міс. В досліджувану гру
пу також включені 28 (31,1%) новонароджених та 10
(11,1%) пацієнтів віком старше 12 міс. Маса тіла
пацієнтів становила від 1,83 до 32 кг, медіана — 4,4 кг.
Осіб чоловічої статі було 53 (58,9%), жіночої — 37
(41,1%). Для розподілу пацієнтів за анатомічним типом
вади використовували класифікацію R. Darling [5]. Су
пракардіальна форма вади діагностована у 36 (40%)
пацієнтів. У 27 (75%) спостереженнях вертикальна вена,
що дренує колектор легеневих вен, впадала у ліву плечо
головну вену (v.anonyma), у 9 (25%) — у верхню порож
нисту вену (ВПВ). У 36 (40%) пацієнтів відзначено інтра
кардіальну форму вади. У 21 (58,3%) спостереженні ко
лектор легеневих вен дренувався у вінцевий синус, у 15
(41,7%) — безпосередньо у порожнину правого перед
сердя. Інфракардіальну форму ТАДЛВ спостерігали у 10
(11,1%) пацієнтів, у 8 (8,9%) — змішану форму вади.
Для порівняльного аналізу пацієнти розподілені на 2
групи. Хворі, оперовані в період з січня 2000 по грудень
2004 р., включені до І групи (n=39), з січня 2005 по чер
вень 2007 — до ІІ групи (n=41). Крім деяких відмінностей
в лікувально—діагностичних протоколах, групи
пацієнтів різнилися методикою, яку використовували
для хірургічної корекції вади. У 63 пацієнтів застосовані
загальноприйняті методики, у 17 — власна методика.
При необхідності накладення анастомозу між ЛП та
колектором легеневих вен у 19 хворих І групи застосову
вали переважно методику Williams — в 11 (57,9%) спосте
реженнях, рідше — методику Shumacker — у 6 (31,6%),
транссептальний доступ до ЛП та колектора легеневих
вен — у 2 (10,5%). Впровадження власної методики ко
рекції ТАДЛВ у 2005 р. дозволило кардинально змінити
ситуацію. Так, за необхідності накладення анастомозу у
24 пацієнтів ІІ групи методика Williams застосована ли
ше у 2 (8%), Shumacker — у 3 (12%), транссептальний і
верхньосептальний доступи під час накладення анасто
мозу — по 1 (4%) спостереженню. Таким чином, у
більшості — 17 (70,8%) хворих при необхідності накла
дення анастомозу між ЛП та колектором легеневих вен
застосовано власну методику корекції. Широке впровад
ження цієї методики зумовлене її беззаперечними пере
вагами, зокрема, відмінна візуалізація колектора легене
вих вен та навколишніх анатомічних структур, до
статній оперативний простір, уникнення тиску на серце
та його травматизації, оптимальне зовнішнє охолоджен
ня та захист міокарда.

Щодо методів корекції, використаних при інтра
кардіальних формах вади, які не потребують накладення
анастомозу, через їх безальтернативність застосовані 2 з
них: хірургічна методика за Malm при аномальному дре
нажі у вінцевий синус — у 10 (50%) пацієнтів з 20 — у І
групі та у 9 (52,9%) з 17 — у ІІ групі; у решти 10 (50%)
пацієнтів І групи та 8 (47,1%) — ІІ групи для корекції ано
мального дренажу безпосередньо в праве передсердя за
стосовано методику тунелювання.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Показники, що характеризують тривалість операції
та основних її етапів, наведені у таблиці.
Таким чином, у пацієнтів І та ІІ груп медіана трива
лості ішемії, загальної тривалості застосування штучно
го кровообігу та операції були подібні. Звертає увагу те,
що використання власної методики хірургічної корекції
та практично повна відмова від інших методів корекції
не спричинили суттєвих змін зазначених показників.
Через виражену серцеву слабість та нестабільні показ
ники гемодинаміки на етапі припинення штучного кро
вообігу, що не реагували на збільшення дози інотропних
засобів, у 3 (7,7%) пацієнтів І групи та 2 (4,9%) — ІІ групи
застосований допоміжний кровообіг в режимі паралель
ної перфузії. Внаслідок вираженої серцевої слабості, яку
не вдалося усунути при використанні великих доз сим
патоміметиків та тривалого штучного кровообігу в ре
жимі паралельної перфузії, 3 (7,7%) хворих І групи по
мерли на операційному столі, у двох — причиною
смерті став недостатній розмір лівого шлуночка, в 1 —
ішемічне пошкодження міокарда.
Базовим інотропним засобом після операції є до
памін. Пацієнтам І групи його призначали у достовірно
вищий дозі, медіана якої становила 7 мкг/(кг × хв), у
пацієнтів ІІ групи — 5 мкг/(кг × хв). В той же час біль
шості — 23 (63,9%) пацієнтів І групи допамін вводили в
дозі від 5 до 10 мкг/(кг × хв), ще 3 — понад 10 мкг/(кг ×
хв), тоді як більшості — 32 (78%) пацієнтів ІІ групи до
памін вводили у дозі, меншій 5 мкг/(кг × хв) і лише 9
(22%) — від 5 до 10 мкг/(кг × хв). Тривалість інотропної
підтримки з використанням допаміну була достовірно
більшою у пацієнтів ІІ групи. Тривалість штучної венти
ляції легень після операції достовірно не різнилася в
обох групах, при цьому її медіана становила 74 год (від
23 до 342 год) — у І групі та 97 год (від 12 до 871 год) —
у ІІ групі.

²íòðàîïåðàö³éí³ ïîêàçíèêè ó ïàö³ºíò³â äâîõ ãðóï
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
² (n=39)

Ïîêàçíèê

Òðèâàë³ñòü ³øåì³¿, õâ
Òðèâàë³ñòü çàñòîñóâàííÿ
øòó÷íîãî êðîâîîá³ãó, õâ
Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿, õâ
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²² (n=41)
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Неускладнений перебіг післяопераційного періоду
відзначений у 45 (58,4%) пацієнтів обох груп з 77, які пе
режили операційний етап лікування. Жодного усклад
нення не було у 21 (46,7%) хворого І групи та 24 (53,3%)
— ІІ групи. Госпітальна летальність становила 22,5%
(після операції померли 18 хворих), в тому числі у І
групі — 35,9% (померли 14 хворих), у ІІ групі — 9,8% (по
мерли 4 хворих). Отже, у ІІ групі летальність достовірно
нижча, ніж у І групі (Р = 0,007).
Порівняно з І групою, у ІІ групі було багато відмінно
стей в лікувальній тактиці на кожному етапі лікування.
Наслідком цього стало значне зниження післяопе
раційної летальності. Проте, для підтвердження ролі та
впливу на результати лікування окремих лікувальних
кроків нами проведений однофакторний аналіз ризику
несприятливого результату. Так, під час аналізу опе
раційного етапу лікування, зокрема, методики корекції
оцінювали ризик, пов'язаний з використанням методик,
за якими накладали анастомоз між ЛП та колектором ле
геневих вен. Це зумовлене впровадженням власної мето
дики накладення анастомозу, тоді як форми вади, які не
потребували накладення анастомозу, коригували з за
стосуванням існуючих методик. В нашому дослідженні
використання для накладення анастомозу будь—якої ме
тодики, крім власної, було значущим прогностичним
чинником летального наслідку (Р = 0,0295).
Таким чином, встановлені чинники, які мали значу
щий зв'язок з несприятливим наслідком операції. Проте,
можна припустити, що ці чинники мають часткові зв'яз
ки один з одним. Тому проведений багатофакторний
дискримінантний аналіз для виявлення незалежних пре
дикторів несприятливого наслідку, за результатами яко
го встановлено, що застосування для накладення анасто
мозу будь—якої методики, крім власної, незалежно від
інших чинників, зумовлює несприятливий результат.
ТАДЛВ належить до групи критичних ціанотичних
ВВС з збагаченим легеневим кровотоком. Ця аномалія
характеризується дуже несприятливим природнім пе
ребігом: 80% пацієнтів без операції вмирають до кінця
першого року життя. Єдиним шляхом для врятування
життя пацієнтів з ТАДЛВ є невідкладне виконання опе
рації. У 1951 р. Muller вперше здійснив хірургічне ліку
вання ТАДЛВ. За цей час методики хірургічних втручань
суттєво змінилися, що сприяло значному зниженню
післяопераційної летальності: з понад 70% — у 70—ті ро
ки до 10 — 15% — у 2007 р. Встановлення діагнозу ТАДЛВ
є єдиним і основним показанням до здійснення опе
рації. Щодо методик хірургічної корекції ТАДЛВ, то по
шук шляхів їх оптимізації триває. Це зумовлене не
доліками, притаманними кожній з існуючих методик.
Так, методика Williams, Richardson і Campbell забезпечує
хорошу візуалізацію ЛП та колектора легеневих вен,
проте, не надає достатнього оперативного простору і су
проводжується складністю адекватного охолодження
серця [7]; методика Shumacker і King забезпечує хорошу
візуалізацію і вигідні умови роботи, проте, потребує ве
ликих розрізів лівого та правого передсердь, що зумов

лює збільшення частоти аритмій після операції [6]; ме
тодика "верхнього" доступу забезпечує оптимальні умо
ви для здійснення корекції лише за одночасного
відсічення аорти, легеневої артерії чи пазухи порожнис
тих вен. Подібні недоліки притаманні й іншим методи
кам накладення анастомозу між ЛП та колектором леге
невих вен. Нами представлено вдосконалену методику
доступу під час здійснення хірургічної корекції ТАДЛВ
[1]. Вона забезпечує хорошу візуалізацію, достатній опе
ративний простір, а також легкість здійснення адекват
ного захисту міокарда. Під час проведення аналізу ми
порівнювали результати лікування пацієнтів після вико
ристання власної методики та всіх інших методик, що
передбачали накладення анастомозу між ЛП та колекто
ром легеневих вен. За даними однофакторного аналізу,
застосування вдосконаленої методики супроводжувало
ся достовірно нижчим ризиком смерті пацієнтів після
операції (Р = 0,0295). Використання будь—якої іншої ме
тодики накладення анастомозу є незалежним предикто
ром несприятливого результату за даними багатофак
торного аналізу.
Отже, застосування оптимізованих лікувально—діаг
ностичних методик у пацієнтів з ТАДЛВ дозволило
суттєво покращити результати їх лікування. Про це
свідчить зниження летальності з 35,9% — у 2000 — 2004
рр., коли використовували стандартні лікувально—діаг
ностичні підходи, до 9,8% — у 2005 — 2007 рр., при вико
ристанні оптимізованих підходів. Вдосконалена мето
дика хірургічної корекції ТАДЛВ є методом вибору за на
явності вад, що потребують накладення анастомозу між
ЛП та колектором легеневих вен. Застосування цієї ме
тодики забезпечує значно нижчий рівень летальності
(5,9%), ніж інші (38,5%, Р = 0,0295), використання яких є
незалежним фактором ризику несприятливих наслідків
операції.
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НАРУШЕНИЕ ФИБРОНЕКТИН—ЗАВИСИМОЙ
ОПСОНИЗАЦИИ МОНОЦИТОВ У ДЕТЕЙ
ПРИ НАГНОИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
И ОСТЕОМИЕЛИТЕ
Л. Ф. Притуло
Êðûìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ñ. È. Ãåîðãèåâñêîãî, ã. Ñèìôåðîïîëü
РЕФЕРАТ

Èçó÷åíî âëèÿíèå ôèáðîíåêòèíà (ÔÍ) íà ôàãîöèòàðíóþ àêòèâíîñòü ìîíîöèòîâ ó äåòåé ïðè àáñöåäèðóþùåé ïíåâìîíèè è îñòðîì ãåìàòîãåííîì îñòåîìèåëèòå. Â îñòðóþ ôàçó çàáîëåâàíèÿ íàáëþäàëè ãèïîôèáðîíåêòèíåìèþ, êîòîðàÿ
ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíà ïîâûøåííûì ïîòðåáëåíèåì ÔÍ â ðåàêöèè ôèáðèíîîáðàçîâàíèÿ â ïàòîëîãè÷åñêîì î÷àãå.
Ãèïîôèáðîíåêòèíåìèÿ àññîöèèðóåòñÿ ñî ñíèæåíèåì ôàãîöèòàðíîé àêòèâíîñòè ìîíîöèòîâ. Ïàòîãåíåòè÷åñêè îáîñíîâàíî äëÿ óñòðàíåíèÿ ãèïîôèáðîíåêòèíåìèè, äèñôóíêöèè ôàãîöèòîçà ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ ÔÍ (ñâåæåçàìîðîæåíàÿ ïëàçìà, êðèîïðåöèïèòàò). Ìåñòíàÿ ãèïåðêîàãóëÿöèÿ, íàðóøåíèå ëîêàëüíîãî êðîâîòîêà ñïîñîáñòâóþò ëîêàëüíîìó ñíèæåíèþ óðîâíÿ ÔÍ, óãíåòåíèþ ôèáðîíåêòèí—çàâèñèìîãî ìåõàíèçìà ôàãîöèòîçà ìîíîöèòàìè, ïðåæäå âñåãî, â îðãàíàõ è òêàíÿõ, ñîäåðæàùèõ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàêðîôàãîâ.
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DISORDER OF FIBRONECTIN—DEPENDENT OPSONIZATION
OF MONOCYTES IN CHILDREN IN PURULENT PULMONARY
DISEASES AND IN OSTEOMYELITIS
L. F. Pritulo
SUMMARY

The influence of fibronectin (FN) on phagocytic activity of monocytes in children in abscessing pneumonia and in an acute
hematogenic osteomyelitis was studied. Hypofibronectinemia, which may be explained by enhanced FN consumption,
occurring as a reactive fibrin creation in pathological focus, was observed during an acute phase of the disease.
Hypofibronectinemia is associated with the monocytes phagocytic activity lowering. The FN preparations application (the
recently freezed plasm, cryoprecipitate) is pathogenetically substantiated for hypofibronectinemia elimination. Local
hypercoagulation, the local blood flow disorder promotes the local lowering of the FN level, the fibronectin—dependent
mechanism inhibition by monocytes, mainly in organs and tissues, harboring significant quantity of macrophages.

В настоящее время проблема нагноительных
заболеваний у детей актуальна в связи с недоста
точной изученностью механизмов патогенеза
гнойного воспаления и причин неблагоприят
ного исхода заболевания, несмотря на использо
вание современных достижений медицинской
науки. Анализ клинических ситуаций у детей при
нагноительных заболеваниях свидетельствует,
что наиболее часто они возникают в легких, ко
стях, червеобразном отростке, плевральной и
брюшной полостях, коже, значительно реже на
блюдают гнойное поражение мышечной ткани,
в частности, миокарда, подкожной основы, пече
ни, селезенки, головного мозга. Это не случайно,
а скорее закономерно, поскольку гнойное воспа
ление возникает в иммунокомпетентных орга
нах с интенсивным клеточным обменом. Это об
стоятельство подтверждают и следующие факты.
Остеомиелит у детей, будучи гематогенным, по
ражает зоны роста костей, ассоциированные с
интенсивной деятельностью костного мозга [1,

2]. Вместе с тем, анализ данных литературы [3, 5]
и собственных наблюдений, проведенных у де
тей при нагноительных заболеваниях, свиде
тельствует, что, за редким исключением, заболе
вания не возникают при наличии выраженных
изменений основных иммунных показателей
(количества Т—, В—лимфоцитов, концентрации
иммуноглобулинов) [6]. Если при указанных за
болеваниях и выявляют изменения иммунограм
мы, они не выходят за пределы физиологически
допустимых параметров. Вероятно, это обуслов
лено временной дисфункцией первичного звена
иммунной системы — мононуклеарных фагоци
тов, ответственных за индукцию иммунного от
вета. Однако нагноительный процесс чаще лока
лизуется в легких и костной ткани, где отмечают
высокое содержание макрофагальных элемен
тов. Возможно, это обусловлено недостаточным
контактом микроорганизмов или их антигенов с
макрофагами либо нарушением клеточной адге
зии [4], представленной суперсемейством имму
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ноглобулинов, интегринов, селектинов, кадгеринов,
фактором некроза опухолей, фактором роста нервов,
мембран—ассоциированными экстраферментами и
компонентами экстрацеллюлярного матрикса. Одним
из компонентов экстрацеллюлярного матрикса является
гликопротеид ФН, синтезируемый системой мононукле
арных фагоцитов. Учитывая исходно высокое содержа
ние ФН у здоровых лиц (0,2 — 0,4 г/л), можно предполо
жить его важную роль в качестве опсонина. Вместе с тем,
в литературе отсутствуют данные о связи изменений
концентрации ФН в крови с нарушениями опсоно—фа
гоцитарных механизмов.
Цель исследования: установление зависимости меж
ду уровнем ФН в крови и адгезирующей и функциональ
ной активностью моноцитов периферической крови у
детей при нагноительных заболеваниях легких и остео
миелите.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Под наблюдением находились 21 больной с абсцеди
рующей пневмонией в возрасте от 7 до 14 лет и 10 паци
ентов с острым гематогенным остеомиелитом в возрас
те от 6 до 12 лет. Материалом для исследования служила
венозная кровь. Исследовали концентрацию ФН с помо
щью метода твердофазного иммуноферментного анали
за (реактивы НИИ вакцин и сывороток, РФ) сыворотки
крови, а также гепаринизированной и оксалатизирован
ной плазмы крови.
Изучали фагоцитарную активность отмытых моно
цитов в гепаринизированной и оксалатизированной
крови с добавлением аутологичной гепаринизирован
ной и оксалатизированной плазмы и без такового.
Методика первого варианта исследования детально
изложена в инструкции по применению тест—набора.
Методика второго варианта исследований. Моно
нуклеары выделяли при градиенте плотности фиколл—
верографина (ρ = 1,078 г/см3) посредством центрифуги
рования со скоростью 1500 об./мин, затем клетки отмы
вали в изотоническом растворе натрия хлорида и выде
ляли моноциты путем адгезии [7], для чего в термостате
в течение 3 ч при температуре 37°С инкубировали клет
ки крови, периодически наклоняя чашки. Затем добав
ляли изотонический раствор натрия хлорида и сливали

в отдельные пробирки неадгезировавшиеся клетки
(лимфоциты), поверх слоя адгезировавшихся клеток на
носили 2 мл 0,05% раствора этилендиаминтетрауксус
ной кислоты (ЭДТА), инкубировали в течение 30 мин
при температуре 37°С, далее суспензию клеток перено
сили в пластиковые пробирки, вносили раствор 0,15
моль/л натрия хлорида и 0,2 мл 0,277% раствора кальция
хлорида. Пробирки со взвесью клеток отстаивали в тече
ние 30 мин при температуре 37°С, затем в течение 1 мин
центрифугировали со скоростью 1000 об./мин в целях
инактивации ЭДТА, отмывания клеток и максимально
возможного сохранения их целостности. Далее прово
дили следующие серии исследований. В 1—й серии к 0,1
мл взвеси клеток добавляли 0,05 мг взвеси микроорга
низмов (золотистый стафилококк), 0,01 мл аутологич
ной сыворотки и инкубировали при температуре 37°С в
течение 1 ч. Готовили препарат, окрашивали его по Ро
мановскому — Гимза и под микроскопом подсчитывали
фагоцитарное число (ФЧ) и фагоцитарный индекс
(ФИ). Во 2—й серии к 0,1 мл взвеси клеток добавляли
0,05 мг взвеси микроорганизмов, 0,01 мл гепаринизиро
ваной аутологичной плазмы, обрабатывали и исследо
вали, как в 1—й серии. В 3—й серии к 0,1 мл взвеси кле
ток добавляли 0,05 мл взвеси микроорганизмов, 0,01 мл
оксалатизированной аутологичной плазмы, обрабаты
вали и исследовали, как в 1—й серии.
В качестве контроля использовали кровь детей, кото
рые приходили в поликлинику для планового обследо
вания.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Результаты полученных исследований представлены
в таблице.
У детей контрольной группы отмечено максимально
высокое содержание ФН в плазме, но не в сыворотке.
Это обусловлено тем, что ФН исходно был связан с фиб
риногеном, после организации которого в фибрин кон
центрация ФН в сыворотке крови снижалась. У больных
остеомиелитом и абсцедирующей пневмонией такая
тенденция не обнаружена, поскольку только часть цир
кулирующего ФН связывается с фибриногеном, а при
наличии воспаления в патологическом очаге спонтанно
возникают гиперкоагуляция и фибринообразование,

Ñîîòíîøåíèå êîíöåíòðàöèè ÔÍ è ôàãîöèòàðíîé àêòèâíîñòè ìîíîöèòîâ
Ãðóïïû
îáñëåäîâàííûõ
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Áîëüíûå ñ
àáñöåäèðóþùåé
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ÔÈ, %

Ô×
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0,345±0,043
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5,2±1,2
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вследствие чего часть ФН связывается с фибриногеном.
При этом в крови циркулирует ФН, не связанный с фиб
риногеном. Правильность такого предположения под
тверждается тем, что у больных остеомиелитом и абсце
дирующей пневмонией концентрация ФН как в сыво
ротке, так и в плазме достоверно ниже, чем в контроле.
У больных установлена прямая зависимость между со
держанием ФН и фагоцитарной активностью моноци
тов. В исследовании с гепаринизированной плазмой от
мечена активация фагоцитарной активности моноци
тов, что может быть обусловлено тем, что гепарин сти
мулирует функциональную активность ФН, который
способен усиливать фагоцитарные свойства моноцитов.
Установленная взаимосвязь между уровнем ФН, его
функциональной активностью и фагоцитарной актив
ностью моноцитов дает основания предполагать, что
снижение уровня ФН, в том числе вследствие локально
го свертывания крови, может лежать в основе угнетения
функциональных свойств моноцитов (макрофагов) и
нарушения иммунных реакций. Необходимо дополни
тельное изучение зависимости функциональной актив
ности мононуклеарных фагоцитов и продукции ими
ФН. Представленные данные могут стать патогенетичес
ким обоснованием для использования препарата ФН в
лечении нагноительных заболеваний у детей.
ÂÛÂÎÄÛ

1. При остром гематогенном остеомиелите и абсце
дирующей пневмонии в острую фазу заболевания сни
жается уровень ФН, что может быть обусловлено его по
вышенным потреблением в реакции фибринообразова
ния в патологическом очаге.
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2. Гипофибронектинемия ассоциируется со сниже
нием фагоцитарной активности моноцитов.
3. Патогенетически обосновано для устранения ги
пофибронектинемии, дисфункции фагоцитоза приме
нение препаратов ФН (свежезамороженая плазма, крио
преципитат).
4. Местная гиперкоагуляция, нарушение локального
кровотока обусловливают локальное снижение уровня
ФН и угнетение фибронектин—зависимого механизма
фагоцитоза моноцитами, в первую очередь, в органах и
тканях, содержащих значительное количество макрофа
гов.
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АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОГО РАКА:
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РЕФЕРАТ

Èçó÷åíà ñðàâíèòåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàäèêàëüíûõ âèäîâ õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó àäðåíîêîðòèêàëüíîãî ðàêà (ÀÊÐ) ñ ëèìôîäèññåêöèåé (ËÄ) è áåç òàêîâîé. Ïî ïîâîäó ïåðâè÷íîãî ÀÊÐ îïåðèðîâàíû 280 áîëüíûõ.
Îïòèìàëüíûì ìåòîäîì õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ àäðåíàëýêòîìèÿ (ÀÝ) ñ óäàëåíèåì îïóõîëè åäèíûì
áëîêîì è ñèñòåìàòè÷åñêàÿ äèññåêöèÿ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ, ïàðàíåôðàëüíîãî, ïàðààîðòàëüíîãî (ñëåâà) è ïàðàêàâàëüíîãî (ñïðàâà) êîëëåêòîðîâ. ÀÝ ñ äèññåêöèåé ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîì âûáîðà ïðè íàëè÷èè ÀÊÐ. ÀÝ ñ óäàëåíèåì îïóõîëè åäèíûì áëîêîì áåç ËÄ ñ àíàëîãè÷íîé îæèäàåìîé âûñîêîé
ýôôåêòèâíîñòüþ ëå÷åíèÿ ìîæíî ïðèìåíÿòü òîëüêî ïðè íàëè÷èè îïóõîëè I — II ñòàäèè, êîãäà äî èëè âî âðåìÿ îïåðàöèè íåâîçìîæíî ïîäòâåðäèòü çëîêà÷åñòâåííóþ ïðèðîäó ïîðàæåíèÿ.

SURGICAL TREATMENT OF ADRENOCORTICAL CANCER:
SIGNIFICANCE OF SYSTEMATIC LYMPHODISSECTION
А. N. Кvachenyuk
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SUMMARY

Comparative efficacy of radical methods of surgical intervention for adrenocortical cancer (ÀCC) with lymphodissection
(LD) and without it was studied. There were operated on 280 patients for primary ACC. Adrenalectomy (AE) with en bloc
excision of tumor and systematic lymph nodes dissection (paranephral, left—side paraaortal and the right—side paracaval
collectors) constitutes the optimal surgical procedure. ÀE with retroperitoneal space lymph nodes dissection is the method
of choice for ACC. ÀE with the tumor en bloc excision without performance of LD may give the same expected efficacy
only for I — II stages tumor, when it is impossible to confirm malignancy intraoperatively.

Наиболее приемлемым способом хирургиче
ского вмешательства по поводу АКР является АЭ с
удалением опухоли единым блоком (en bloc), ко
торую осуществляют симультанно с системати
ческой диссекцией лимфатических узлов пара
нефрального, паракавального (справа) и параа
ортального (слева) коллекторов. Понятие "ради
кальное вмешательство" основано на результатах
исследования, в котором установлено достовер
ное улучшение показателей выживаемости паци
ентов [3] по сравнению с таковой у больных, ко
торым выполняли стандартную АЭ с удалением
опухоли единым блоком, но без удаления лимфа
тических узлов забрюшинного пространства.
Однако это не значит, что ранее диссекцию ре
гионарных коллекторов лимфооттока не прово
дили. У значительной части больных выполняли
стандартную АЭ с удалением опухоли единым
блоком, а ЛД осуществляли только при обнару
жении метастатического поражения забрюшин
ных лимфатических узлов [2, 9]. При этом ЛД вы
полняли эмпирически, без четкого определения
объема, часто избирательно удаляли только по
раженную клетчатку забрюшинного пространст
ва [2]. В основном изучали и анализировали раз
личные виды доступов, необходимость выполне

ния резекционных процедур [1, 4]. Кроме того,
по мнению некоторых хирургов, после осуще
ствления ЛД показатель выживаемости достовер
но не улучшается [7, 8].
Вопросы радикального хирургического лече
ния АКР разрабатывают в соответствии с дости
жениями современной эндокринной хирургии.
Так, значительно изменились методы диагности
ки, в настоящее время используют преимущест
венно ультразвуковое исследование (УЗИ), ком
пьютерную (КТ), магниторезонансную (МРТ),
мультиспиральную (СКТ) томографию, результи
рующее клиническое распознавание опухоли
надпочечника [6]. Предоперационное обследо
вание больного с опухолевым поражением над
почечника предусматривает 4 принципиальные
цели: выявить или подтвердить наличие опухоли
надпочечника, дифференцировать доброкачест
венную или злокачественную природу опухоли,
определить стадию рака и анатомические дета
ли, важные для безопасного выполнения опера
тивного вмешательства [9].
В клинической практике меньшие трудности
возникают при проведении дифференциальной
диагностики злокачественных и доброкачест
венных новообразований надпочечных желез.
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Как правило, их распознавание не составляет труда при
использовании современных визуализирующих мето
дов. По данным УЗИ достоверными критериями злока
чественности процесса являются диаметр опухоли бо
лее 10,1 см, ее неправильная форма, нечеткие границы,
наличие инвазии, лимфаденопатии, регионарных или
отдаленных метастазов [6]. Чувствительность УЗИ со
ставляет 45,3%, специфичность — 64,6%, точность —
51,4% [6]. По данным КТ достоверными критериями зло
качественного новообразования являются диаметр опу
холи более 10,1 см, ее неправильная форма, нечеткие
края, неровные контуры, плотность более +51HU, нали
чие инвазии, лимфаденопатии, регионарных или отда
ленных метастазов [6]. Чувствительность КТ составляет
76%, специфичность — 72%, точность — 58% [6].
Используя перечисленные критерии, у 76% больных
можно определить злокачественную природу пораже
ния до операции. У 24% пациентов для установления
природы опухоли используют методы цитологической
верификации: до операции — тонкоигольную аспира
ционную пункционную биопсию (ТАПБ), интраопера
ционно — экспресс—цитологическое исследование
(ЭЦИ) [5].
Алгоритм дифференциальной диагностики злокаче
ственного и доброкачественного новообразования над
почечника включает следующие этапы. Если на основа
нии данных обязательных методов клинико—лабора
торных исследований, УЗИ, КТ/МРТ при наличии гормо
нально—неактивной опухоли диаметром менее 4 см не
возможно определить ее природу, необходимо провести
ТАПБ; в остальных наблюдениях (опухоль диаметром
более 4 см и/или гормональноактивная) — интраопера
ционное ЭЦИ. При обнаружении гормонально—неак
тивной опухоли диаметром менее 4 см (доброкачест
венной по данным КТ и ТАПБ) проводят динамическое
наблюдение, операцию выполняют при обнаружении
роста новообразования.
Клиническое определение стадии рака основано на
радиологической оценке его местного распростране
ния, учета вероятности поражения нижней полой вены,
аорты, соседних органов, наличия увеличенных лимфа
тических узлов, а также состояния легких и печени как
потенциальных депо метастазов. Такую оценку необхо
димо провести как можно более точно, а достижения ви
зуальной техники позволяют получить четкое изобра
жение анатомических деталей и облегчить планирова
ние операции.
Для выполнения АЭ с ЛД можно использовать раз
личные доступы, достоинства и недостатки которых ши
роко обсуждаются во многих работах [1, 8]. В клинике
используют предпочтительно ретроперитонеальный
боковой люмботомный доступ по Гирголаву в сочетании
с подреберным либо межреберным разрезом [3]. Альтер
нативным является чрезбрюшинный доступ, который
применяют преимущественно при удалении опухолей
обоих надпочечников [8]. Чрезбрюшинный доступ осу
ществляют путем продольного (от верхушки мечевидно
го отростка до пупка) либо строго поперечного рассече
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ния тканей брюшной стенки. При значительном рас
пространении опухоли, особенно при наличии опухо
левого тромба в нижней полой вене, используют тора
коабдоминальный доступ, однако в связи с высокой
травматичностью его применяют редко — у 2 — 3% па
циентов [8].
В последнее десятилетие в клинике активно разраба
тывается способ выполнения радикального вмешатель
ства с использованием ретроперитонеального бокового
люмботомного доступа по Гирголаву, который обеспе
чивает возможность удаления опухоли больших разме
ров и осуществления адекватной ЛД. Несмотря на кажу
щуюся глубину раны, использование указанного досту
па позволяет выполнить радикальную АЭ при наличии
большой опухоли и адекватно осуществить ЛД паранеф
рального, паракавального и парааортального коллекто
ров. При этом травматичность вмешательства меньше,
чем при использовании трансперитонеального и, тем
более, торакоабдоминального доступа. Положение
больного — лежа на боку с валиком под поясничной об
ластью, нижняя конечность, на которой лежит больной,
согнута в тазобедренном и коленном суставах, вторая —
выпрямлена поверх согнутой. Мягкие ткани разрезают
вдоль XI ребра. Оперативный доступ максимальный —
от фасциального влагалища прямой мышцы живота до
мышцы, выпрямляющей туловище, частично рассекая
указанную мышцу. Поднадкостнично выполняют резек
цию XI ребра (при необходимости также XII ребра), что
способствует увеличению ширины и длины операцион
ной раны и уменьшению ее глубины. После рассечения
мышц поясничной области вскрывают фасцию Томсона
и обнажают жировую клетчатку забрюшинного прост
ранства. Ориентиром действий бригады хирургов явля
ется верхний конец почки. Важным этапом операции
являются мобилизация почки и ее тракция книзу. Эту
процедуру выполняют как с использованием хирургиче
ских инструментов, так и путем ручного разделения
клетчатки, фиксирующей почку. Как правило, вначале
мобилизуют дорсальную поверхность почки, затем
фронтальную. Область ворот и верхнего конца почки
мобилизуют особенно тщательно, с визуальным контро
лем сосудистой ножки, мочеточника, лигируемых сра
щений и наличия патологических образований в этих
зонах. При инвазии или адгезии опухоли к почке моби
лизовать почку трудно либо невозможно без ее резек
ции или нефрэктомии. После низведения почки визуа
лизируют опухоль и определяют возможность ее удале
ния единым блоком в капсуле с надпочечником и окру
жающей клетчаткой без нарушения целостности капсу
лы новообразования. Как правило, начинают мобилиза
цию конгломерата опухоли с надпочечником с каудаль
ной и дорсальной поверхностей. Сращения разделяют
путем коагуляции и лигирования питающих опухоль со
судов. Одним из ответственных этапов операции являет
ся визуализация и лигирование центральной вены над
почечника. Учитывая анатомические особенности, не
обходима полная визуализация, при возможности, мо
билизация почечной вены — при опухоли левого надпо
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чечника и нижней полой вены на протяжении 7 — 10 см
вверх от почечной вены — при опухоли правого надпо
чечника. В указанные сосуды осуществляется основной
отток венозной крови от опухоли. После визуализации
и лигирования центральной вены надпочечника осуще
ствляют полную мобилизацию и удаление опухоли еди
ным блоком с надпочечником и окружающей клетчат
кой. Адекватной визуализации опухоли и кровоснабжа
ющих ее сосудов способствует рациональная тракция
печени — краниально, других органов брюшной полос
ти — медиально (при опухоли правого надпочечника);
селезенки, хвоста поджелудочной железы и других орга
нов брюшной полости — медиально (при опухоли лево
го надпочечника). В некоторых ситуациях в связи с вы
раженной инвазией опухолью для достижения ради
кальности вмешательства выполняют резекцию других
органов (почки, печени, хвоста поджелудочной железы,
стенки полой вены и др.). При подтверждении до или во
время операции злокачественной природы опухоли
объем оперативного вмешательства расширяют, выпол
няют систематическую диссекцию лимфатических уз
лов забрюшинного пространства, методика которой на
ми детально разработана, запатентована и внедрена в
клиническую практику. Обязательной процедурой дис
секции является удаление паранефральной, парааор
тальной (слева) и паракавальной (справа) клетчатки.
Удаляем паранефральную клетчатку от верхнего конца
почки до перегородки почечной фасции и от предпо
чечной до позадипочечной фасции с обязательной "ске
летизацией" ворот почки. Удаляем парааортальную или
паракавальную клетчатку (textus cellulosus retroperi
tonealis) от мыса до диафрагмальной фасции и от за
брюшинной квадратной фасции до фасциального узла,
места соединения париетальной брюшины, внутрибрю
шинной и забрюшинной фасций. Производим "скелети
зацию" нижней полой вены — при выполнении опера
ции справа и аорты — слева на указанных уровнях. Осу
ществляем контроль гемостаза, активное дренирование
и (по показаниям) тампонирование раны, ее послойно
зашиваем.
Такое оперативное вмешательство — АЭ (с резекцией
— удалением органов или без таковой) с диссекцией
лимфатических узлов забрюшинного пространства счи
таем оптимальным методом радикального хирургичес
кого лечения злокачественной опухоли надпочечника.
У 126 (45,0% ± 3,0%) больных выполнена АЭ, у 131
(46,8% ± 3,0%) — АЭ с ЛД, у 2 (0,7% ± 0,5%) — резекция
надпочечника с удалением опухоли, однако, в связи с
небольшим числом наблюдений и из—за неспецифич
ности операции эти больные в исследование не включе
ны. После выполнения АЭ показатель пятилетней выжи
ваемости составил (55,6 ± 4,4)%, АЭ и ЛД — (84,7 ± 3,1)%
(Р < 0,05).
После выполнения АЭ по поводу АКР I стадии пока
затель пятилетней выживаемости составил 100%, II ста
дии — (87,5 ± 6,6)%, III стадии — (78,9 ± 9,4)%, IV стадии
— (25,0 ± 5,4)%; после осуществления АЭ и ЛД — соответ
ственно 100, 100 (95,2 ± 3,3) и (65,4 ± 6,6)%. Только при

наличии АКР I и II стадии показатели пятилетней выжи
ваемости достоверно не различались, выполнение АЭ и
АЭ с ЛД в большинстве наблюдений обеспечивало дли
тельную ремиссию. При АКР III и IV стадии после АЭ с
ЛД показатель пятилетней выживаемости больных до
стоверно больше (Р < 0,05), чем после АЭ. Следователь
но, эффективность хирургического лечения и прогноз
болезни зависят не столько от размеров и инвазивности
первичной опухоли, сколько от наличия регионарных
метастазов. Поэтому применение диссекции лимфати
ческих узлов забрюшинного пространства способствует
улучшению результатов лечения и показателя выживае
мости больных именно при АКР III и IV стадии. Следова
тельно, АЭ с ЛД является методом выбора при лечении
злокачественной опухоли надпочечника. Выполнение
АЭ оправдано только в ситуации, когда до и во время
операции невозможно установить злокачественную
природу новообразования.
Частота поражения лимфатических узлов увеличива
ется по мере усугубления тяжести заболевания [4]. При
наличии метастазов в лимфатических узлах уменьшает
ся показатель выживаемости больных, несмотря на тща
тельное проведение ЛД, однако без таковой этот показа
тель достоверно ниже. У некоторых пациентов обнару
жение метастазов в лимфатических узлах позволяет
уточнить стадию болезни. Иногда метастазирование
происходит гематогенным, прежде всего венозным пу
тем, минуя лимфатический коллектор. Наиболее техни
чески трудоемким является иссечение паравазальных
лимфатических узлов. При этом необходимо руководст
воваться принципом как можно шире раскрывать за
брюшинное пространство.
Таким образом, единственным радикальным мето
дом лечения АКР является хирургический, от объема и
своевременности выполнения вмешательства зависят
эффективность лечения и продолжительность жизни
больного. Оптимальным методом хирургического вме
шательства является АЭ с ЛД, позволяющие достичь по
казателя пятилетней выживаемости больных 84,7%. Вме
шательство на других лимфатических коллекторах, а
также удаление или резекция органов и тканей осуще
ствляют при установлении их поражения опухолью.
Стандартную АЭ с удалением опухоли единым блоком с
ожидаемой высокой эффективностью можно выпол
нять только при АКР I — II стадии (T1N0M0), когда до
или во время операции невозможно установить злока
чественную природу новообразования.
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РЕФЕРАТ

Ñó÷àñíå àíåñòåç³îëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì ïðîãíîçîâàíîñò³
òà áåçïåêè äëÿ ïàö³ºíòà. Öüîãî âäàëîñÿ äîñÿãòè çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ íîâèõ ôàðìàêîëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â äëÿ çàãàëüíîãî çíåáîëåííÿ, òåõí³÷íîìó îñíàùåííþ òà ñèñòåìíîìó ï³äõîäó äî ïðîáëåìè áåçïåêè ïàö³ºíòà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àíåñòåç³¿. Ö³ ÷èííèêè º îäíèìè ç îñíîâíèõ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ ñòàö³îíàð³â îäíîãî äíÿ. Çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ìåäè÷íèõ òåõíîëîã³é äîçâîëÿº âèêîíóâàòè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ ï³ä çàãàëüíèì çíåáîëåííÿì ³ âèïèñóâàòè
ïàö³ºíòà äîäîìó â òîé ñàìèé äåíü. Âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáèòè, ñèñòåìàòèçóâàòè òà ôîðìàë³çóâàòè êðèòåð³¿ áåçïå÷íîãî âèïèñóâàííÿ ïàö³ºíòà ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ï³ä çàãàëüíèì çíåáîëåííÿì â óìîâàõ
ñòàö³îíàðó îäíîãî äíÿ.

FORMALIZATION OF CRITERIONS OF A PATIENT DСSMISS
AFTER PERFORMANCE OF OPERATIVE INTERVENTION UNDER
GENERAL ANAESTHESIA IN THE ONE DAY STATIONARY
ENVIRONMENT
I. S. Polinchuk
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SUMMARY

Modern anaesthesiological management of operative intervention is characterized by high level of prognostication and
safety for the patient. It was achieved due to application of a new pharmacological preparations, used for general anaesthesia and the improvement of technical armament and systemic approach to the problem of the patients safeness during
anaesthesia conduction. These factors constitute the base for developing of the one day stationaries net. Application of
modern medical technologies permits to perform operative intervention under general anaesthesia and to dismiss the
patient during one day. Today there the necessity formed to elaborate, to systemize and to formalize the criterions of safety dismiss of the patient after performance of operative intervention under general anaesthesia in conditions of a one day
stationary.

За останні роки як в Україні, так і в інших кра
їнах світу збільшилася кількість пацієнтів, яких
оперують за методикою "day case surgery" (хірур
гія одного дня, одноденна хірургія, стаціонар од
ного дня) [1, 2, 9]. Ця технологія приваблива для
пацієнта завдяки наступним чинникам:
— короткий період очікування оперативного
втручання
— швидке повернення до психологічно ком
фортних, звичних домашніх умов
— мінімальний ризик внутрішньолікарняно
го інфікування.
Крім того, технологія стаціонару одного дня
економічно вигідна для держави: звільнення
значних ресурсів, зокрема, ліжковий фонд стаці
онару можна використовувати більш раціональ
но або скоротити. Вартість лікування у звичайно
му стаціонарі у 2 — 3 рази більша, ніж у стаціо

нарі одного дня. Розвиток анестезіології, викори
стання сучасних фармакологічних засобів для
загального знеболення, технічне оснащення та
системний підхід до контролю параметрів го
меостазу організму пацієнта на етапах хірургіч
ного лікування дозволили значно розширити об
сяг оперативного втручання в умовах стаціонару
одного дня, зробити анестезіологічне забезпе
чення прогнозованим та безпечним.
Проте, анестезіологічне забезпечення в цих
умовах має особливості. Основним критерієм
вибору методу анестезії при цьому є його безпе
ка й мінімальна тривалість постнаркозної депре
сії [5, 6]. Пацієнтів, у яких є протипоказання до
загального або регіонарного знеболення, в умо
вах стаціонару одного дня оперують під місце
вою анестезією або направляють до звичайного
хірургічного стаціонару.

* Ðîáîòà âèêîíàíà ï³ä êåð³âíèöòâîì çàâ³äóþ÷î¿ êàôåäðîþ àíåñòåç³îëîã³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿ ÷ë-êîð. ÍÀÍ òà ÀÌÍ Óêðà¿íè ïðîô. Ë. Â. Óñåíêî

Клінічна хірургія. — 2008. — № 3

Визнаючи привабливість та переваги стаціонару од
ного дня (звичайно, якщо порівняння з лікуванням у
звичайному стаціонарі є коректним), слід наголосити,
що знеболення в цих умовах є поєднанням високого
анестезіологічного мистецтва з усвідомленням надзви
чайної відповідальністі за життя пацієнта. Адже, у
стаціонарі одного дня постійно зростає частка опера
тивних втручань, які належать до косметичної та есте
тичної хірургії. Пацієнт добровільно звертається по ме
дичну допомогу чи за медичною послугою. Повернення
до звичних домашніх умов повинне бути швидким та
комфортним [3, 8]. Вже через 3 — 4 год після втручання
під загальним знеболенням параметри гомеостазу ор
ганізму пацієнта мають відповідати таким перед опе
рацією, бути стабільними.
Фахівці добре обізнані щодо сумної статистики ус
кладнень (до фатальних), які поділяють на "хірургічні"
та "анестезіологічні". Обговорення анестезіологічних
ускладнень непопулярне, офіційну статистику усклад
нень анестезіологічного забезпечення в нашій державі
даремно шукати у фаховій літературі. За даними деяких
авторів [4], частота ускладнень анестезії становить від
0,2 до 24%; частота ускладнень анестезії, що спричинили
смерть пацієнта, у Великій Британії становить 1 на 185
000 втручань, у США — 1 : 200 000, в Австралії — 1 : 26 000,
у Франції — 1 : 13 000, у Данії — 1 : 2500 [10].
Мета дослідження: визначити об`єктивні критерії
безпечного виписування пацієнта після оперативного
втручання, здійсненого під загальним знеболенням, в
умовах стаціонару одного дня та формалізувати їх у ви
гляді шкали з подальшою бальною оцінкою результатів.
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інтенсивної терапії за період 1998 — 2007 рр. Анес
тезіологічний блок здійснює анестезіологічне забезпе
чення від 2400 до 2600 планових та невідкладних опера
тивних втручань щороку. У відділенні застосовують всі
сучасні методи загального та провідникового знеболен
ня. Протягом року анестезію в умовах стаціонару одно
го дня здійснюють майже у 500 пацієнтів на базі Центру
амбулаторної хірургії та хірургічних відділень стаціона
ру (загальна хірургія, судинна хірургія, проктологія,
ЛОР—відділення).
В основу запропонованої шкали оцінки параметрів
гомеостазу організму пацієнта після виконання опера
тивного втручання під загальним знеболенням в умовах
стаціонару одного дня закладені показники систем ор
ганізму, порушення функцій яких є вирішальним для ви
никнення найбільш небезпечних ускладнень під час
здійснення анестезії та після операції [4] (табл. 1).
Тест зв`язку чисел Халстеда — Рейтана широко вико
ристовують для оцінки когнітивних функцій головного
мозку. В даному дослідженні цю технологію використа
но для визначення ступеня відновлення когнітивних
функцій головного мозку після операції. Незважаючи на
простоту виконання, методика досить інформативна.
Пацієнту пропонують з`єднати послідовно кола з циф
рами від 1 до 25, розміщеними на папері хаотично. Нор
мою вважають швидкість виконання завдання до 40 с.
Для оцінки ступеня відновлення когнітивних функцій
після операції можна використовувати й інші психо
логічні тести, наприклад, "коректурну пробу", тест Бур
дона [9].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Під час проведення дослідження використані мате
ріали та результати роботи відділення анестезіології та

Під час проведення дослідження узагальнені та фор
малізовані критерії безпечного виписування пацієнта
після оперативного втручання, здійсненого під загаль

Òàáëèöÿ 1. Ìîæëèâ³ ñèñòåìí³ ðîçëàäè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ çàãàëüíîãî çíåáîëåííÿ òà êðèòåð³¿ êîíòðîëþ ïàðàìåòð³â
ãîìåîñòàçó îðãàí³çìó ïàö³ºíòà
Ñèñòåìà

Öåíòðàëüíà
íåðâîâà ñèñòåìà*

Ñåðöåâî–ñóäèííà
ñèñòåìà
Ñèñòåìà äèõàííÿ

Ñèñòåìà
ãåìîñòàçó,
ïîêàçíèêè êðîâ³

Õàðàêòåðèñòèêà ïîðóøåííÿ

Ïîðóøåííÿ ñâ³äîìîñò³
Çàïàìîðî÷åííÿ
Íóäîòà
Áëþâàííÿ
Ñóäîðîãè
Ïåðèôåð³éíèé ïàðàë³÷
Ïîðóøåííÿ òåðìîðåãóëÿö³¿
Àðòåð³àëüíà ã³ïîòåíç³ÿ
Àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ
Ïîðóøåííÿ ðèòìó ñåðöÿ
Òàõ³ïíîå
Áðàäèïíîå
Äåïðåñ³ÿ äèõàííÿ
Çìåíøåííÿ íàñè÷åííÿ àðòåð³àëüíî¿ êðîâ³
êèñíåì (Sat Î2 ìåíøå 94%)
Ã³ïåðêîàãóëÿö³ÿ
Ã³ïîêîàãóëÿö³ÿ
Êðîâîòå÷à

Êðèòåð³¿ êîíòðîëþ

Ð³âåíü ñâ³äîìîñò³
Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ â³äíîâëåííÿ êîãí³òèâíèõ
ôóíêö³é
Ïðîñòà ïîçà Ðîìáåðãà
Óñêëàäíåíà ïîçà Ðîìáåðãà
Ðó÷íà äèíàìîìåòð³ÿ
Òåìïåðàòóðà ò³ëà
Àðòåð³àëüíèé òèñê ñèñòîë³÷íèé
Àðòåð³àëüíèé òèñê ä³àñòîë³÷íèé
Ïóëüñ
×àñòîòà äèõàííÿ
Ïóëüñîêñèìåòð³ÿ

Âì³ñò ãåìîãëîá³íó
Ê³ëüê³ñòü åðèòðîöèò³â
Ãåìàòîêðèò
×àñ çñ³äàííÿ êðîâ³ çà Ë³ – Óàéòîì

Ïðèì³òêà.*– Äëÿ öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè êîíòðîëü ïàðàìåòð³â ãîìåîñòàçó ïðîâîäèëè ïåðåä îïåðàö³ºþ òà ï³ñëÿ íå¿.
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Òàáëèöÿ 2. Øêàëà áåçïå÷íîãî âèïèñóâàííÿ ïàö³åíòà ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, çä³éñíåíîãî ï³ä çàãàëüíèì
çíåáîëåííÿì â óìîâàõ ñòàö³îíàðó îäíîãî äíÿ
Ñèñòåìà
îðãàí³çìó

Öåíòðàëüíà
íåðâîâà
ñèñòåìà

Êðèòåð³é îö³íêè

Ð³âåíü ñâ³äîìîñò³
Ð³âåíü â³äíîâëåííÿ êîãí³òèâíèõ
ôóíêö³é ãîëîâíîãî ìîçêó
Ñò³éê³ñòü â ïðîñò³é ïîç³ Ðîìáåðãà
Ñò³éê³ñòü â óñêëàäíåí³é ïîç³ Ðîìáåðãà
Ðó÷íà äèíàìîìåòð³ÿ

Òåìïåðàòóðà ò³ëà
Ñåðöåâî–
ñóäèííà
ñèñòåìà

Àðòåð³àëüíèé òèñê ñèñòîë³÷íèé
Àðòåð³àëüíèé òèñê ä³àñòîë³÷íèé
Ïóëüñ

Ñèñòåìà
äèõàííÿ

×àñòîòà äèõàííÿ
Ïóëüñîêñèìåòð³ÿ

Ñèñòåìà
ãåìîñòàçó,
ïîêàçíèêè
êðîâ³

Âì³ñò ãåìîãëîá³íó
Ê³ëüê³ñòü åðèòðîöèò³â
Ãåìàòîêðèò
×àñ çñ³äàííÿ êðîâ³ çà Ë³–Óàéòîì

ним знеболенням, у вигляді шкали безпечного випису
вання (ШБВ). Шкала доступна до використання в будь—
якому лікувальному закладі, де виконують оперативні
втручання під загальним знеболенням за технологією
стаціонару одного дня (табл. 2). На відміну від нечис
ленних відомостей з цього питання [7], запропонована
ШБВ дозволяє комплексно оцінити ступінь відновлення
психофізіологічних функцій організму пацієнта після
оперативного втручання, виконаного під загальним зне
боленням. Достовірність результатів забезпечують не
тільки соматичні й лабораторні показники, а й мож
ливість оцінити ступінь відновлення когнітивних функ
цій головного мозку після операції. Застосування такого
комплексного підходу дозволяє виписувати пацієнта в
такому стані, коли його здоров`ю та життю ніщо не за
грожує. Методика проста, отже, сподіваємося, що фахів
ці, які оперують або здійснюють загальне знеболення в
умовах стаціонару одного дня, амбулаторної хірургії,
оцінять запропоновану технологію. Оцінка параметрів
гомеостазу організму пацієнта за ШБВ після оператив
ного втручання, виконаного під загальним знеболенням

Îö³íêà, áàë³â

15 áàë³â çà øêàëîþ êîì Ãëàçãî – 1
Ìåíøå 15 áàë³â çà øêàëîþ êîì Ãëàçãî – 0
Ðåçóëüòàòè òåñòó çâ`ÿçêó ÷èñåë Õàëñòåäà – Ðåéòàíà
äî 40 ñ – 1
á³ëüøå 40 ñ – 0
Ñò³éêèé – 1
Íåñò³éêèé – 0
Ñò³éêèé – 1
Íåñò³éêèé – 0
Ïðàâà ðóêà:
75% ³ á³ëüøå ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 1
ìåíøå 75% ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 0
Ë³âà ðóêà:
75% ³ á³ëüøå ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 1
ìåíøå 75% ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 0
36,0 – 37,0 °Ñ – 1
íèæ÷å 36,0°Ñ àáî âèùå 37,0°Ñ – 0
110 – 140 ìì ðò. ñò. – 1
Íèæ÷å 110, âèùå 140 ìì ðò. ñò. – 0
60 – 90 ìì ðò. ñò. – 1
Íèæ÷å 60, âèùå 90 ìì ðò. ñò. – 0
60 – 80 çà 1 õâ – 1
Ìåíøå 60, á³ëüøå 80 çà 1 õâ – 0
16 – 20 çà 1 õâ – 1
Ìåíøå 16, á³ëüøå 20 çà 1 õâ – 0
Sat O2 94% ³ á³ëüøå– 1
Sat O2 ìåíøå 94% – 0
90% ³ á³ëüøå ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 1
Ìåíøå 90% ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 0
90% ³ á³ëüøå ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 1
Ìåíøå 90% ïîêàçíèêà äî îïåðàö³¿ – 0
0,30 – 0,45 – 1
Ìåíøå 0,30 – 0,45 – 0
7 – 12 õâ – 1
Ìåíøå 7, á³ëüøå 12 õâ – 0

в умовах стаціонару одного дня:
— 14 — 16 балів — параметри гомеостазу дозволяють
безпечно виписати пацієнта;
— 9 — 13 балів — пацієнт має перебувати під спосте
реженням медичних працівників ще не менше 2 год,
після чого слід повторно провести тестування;
— менше 9 балів — через 4 год перебування (з огляду
на показники повторного тестування) в післяоперацій
ній палаті пацієнта слід госпіталізувати до хірургічного
стаціонару.
Обов`язкові умови оцінки параметрів гомеостазу за
ШБВ та особливості ведення пацієнта після операції в
умовах стаціонару одного дня.
— Перше тестування слід проводити не раніше ніж
через 2 год після завершення оперативного втручання.
— До проведення тестування пацієнт перебуває в
післяопераційній палаті під спостереженням медичних
працівників.
— Якщо після операції за даними пульсоксиметрії
рівень Sat O2 менше 94%, пацієнту показане застосуван
ня зволоженого кисню через маску.
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— Якщо після операції виникають значні порушення
функції будь—якої системи, незалежно від загальної
кількості балів, необхідно вжити негайних заходів для
стабілізації стану, якщо ж цього досягти не вдалося,
пацієнта необхідно негайно госпіталізувати до відділен
ня інтенсивної терапії стаціонару не менш ніж на 1 добу.
— Операційна хірургічного стаціонару одного дня
повинна мати обладнання, необхідне для проведення за
ходів з серцево—легеневої та церебральної реанімації:
дефібрилятор (найкраще — дефібрилятор—монітор),
апарат штучної вентиляції легень, апарат для проведен
ня ручної штучної вентиляції легень (мішок Амбу), два
набори ларингоскопів, ендотрахеальні трубки різних
розмірів, електроаспіратор, витратні матеріали, відпо
відні лікарські засоби.
Результати дослідження за ШБВ необхідно оформля
ти у вигляді протоколу, який додають до історії хвороби.
Протокол може мати довільний вигляд, проте, повинен
містити обов`язкові розділи.
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глибоким втручанням в гомеостаз пацієнта у порівнянні
з обсягом оперативного втручання, яке виконують в
умовах стаціонару одного дня. Тестування за ШБВ нес
кладне, займає не більше 10 хв. Тому, за будь—яких об
ставин виписування пацієнта без проведення контроль
ного лабораторного моніторингу після операції непри
пустимо.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Запропонована ШБВ пацієнта після оперативного
втручання, здійсненого під загальним знеболенням в
умовах стаціонару одного дня, створена на підставі сис
темної оцінки параметрів гомеостазу, є об`єктивним
критерієм можливості безпечного перебування пацієнта
поза межами лікувальної установи.
2. ШБВ можна використовувати в лікувальних уста
новах, де працюють за принципами стаціонару одного
дня (хірургії одного дня), як локальний клінічний прото
кол.
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Нарешті, слід встановити, хто з фахівців повинен
здійснювати тестування за ШБВ — хірург чи анес
тезіолог. Звичайно, обидва фахівці зацікавлені в пози
тивному результаті лікування. Незважаючи на те, що ро
бота з ШБВ не потребує спеціальної підготовки, так
склалося, що параметри гомеостазу після операції кон
тролює анестезіолог.
Напевне, не варто змінювати традицію. Здійснення
загального знеболення, навіть короткочасного, є більш

3. За умови виникнення конфліктної ситуації щодо
якості надання медичної допомоги чи медичної послуги
між пацієнтом та лікувальною установою, між пацієнтом
та лікарем (за цих обставин, хірургом, анестезіологом),
подання судового позову від пацієнта або особи, юри
дично уповноваженої представляти його інтереси, ШБВ,
за її правильного оформлення, може бути використана
для об`єктивної оцінки стану пацієнта на момент випи
сування.
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ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ГРИЖОВОГО МІШКА
ТА ЙОГО ВМІСТУ
М. М. Зюбрицький, В. В. Арсенюк
Êàì'ÿíåöü—Ïîä³ëüñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 1
РЕФЕРАТ

Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 2308 õâîðèõ ç íåçàùåìëåíîþ ãðèæåþ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè ð³çíî¿ ëîêàë³çàö³¿. Ó 24
(1,1%) ç íèõ â³äçíà÷åí³ ð³çí³ ïàòîëîã³÷í³ çì³íè ãðèæîâîãî ì³øêà, ó 17 (0,7%) — çàõâîðþâàííÿ îðãàí³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ãðèæîâîìó ì³øêó: ãîñòðèé àïåíäèöèò, íåïðîõ³äí³ñòü êèøå÷íèêó, òðàâìà, çëîÿê³ñíå íîâîóòâîðåííÿ òà ³í. Ïåðåá³ã
á³ëüøîñò³ ç öèõ çàõâîðþâàíü ìàñêóâàâñÿ îçíàêàìè çàùåìëåíî¿ ãðèæ³, ùî ïîòðåáóâàëî íåâ³äêëàäíîãî çä³éñíåííÿ
îïåðàö³¿. Îáñÿã îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ çàëåæàâ â³ä õàðàêòåðó ïàòîëîã³÷íèõ çì³í îðãàí³â, ÿê³ ì³ñòèëèñÿ ó ãðèæîâîìó ì³øêó, âîíî áóëî ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ îñíîâíîãî çàõâîðþâàííÿ òà çàêðèòòÿ äåôåêòó ÷åðåâíî¿ ñò³íêè.

PATHOLOGIC CHANGES OF HERNIAL
SAC AND ITS CONTENT
М. М. Zyubrytskiy, V. V. Аrsenyuk
SUMMARY

Results of treatment of 2308 patients, suffering nonincarcerated hernia of abdominal wall of various localization, were analyzed. In 24 (1.1%) of them different pathologic changes of hernial sac were noted and in 17 (0.7%) — the diseases of
organs, localized in hernial sac: an acute appendicitis, ileus, trauma, malignant tumor and others. The course of majority
of the above—mentioned diseases was masked by incarcerated hernia signs, demanding the urgent operation performance. The operative intervention volume depended on the character of the organ pathological changes, localized in hernial
sac, it was directed on the main disease elimination and on the abdominal wall defect closure.

В періодичних виданнях нерідко публікують
як казуїстичні спостереження захворювань різ
них органів, що потрапили до грижового мішка,
а також самого грижового мішка. Найбільш час
тими є гострий апендицит, запалення дивертику
ла Меккеля та ін. Часто ознаки цих захворювань
симулюють защемлення грижі, що спричиняє
помилки діагностики й лікування.
Метою роботи є аналіз причин та результатів
хірургічного лікування патологічних змін гри
жового мішка та його вмісту.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

За період з 1993 по 2007 р. оперовані 2308
хворих віком від 18 до 89 років з незащемленою
грижею черевної стінки різної локалізації. У 24
(1,1%) з них виявлені різні патологічні зміни
грижового мішка, у 17 (0,7%) — захворювання
органів, що потрапили в нього. У 5 хворих ці па
тологічні стани поєднувались з запаленням всіх
стінок грижового мішка, первинними деструк
тивними змінами органів, що містилися у грижо
вому мішку.
У 16 пацієнтів захворюванням грижового
мішка було запалення шкіри на місці грижового
утворення, переважно за наявності велетенської
невправної післяопераційної грижі черевної
стінки або пупкової. Виникненню запалення

сприяли тривала травматизація шкіри, неналеж
ний гігієнічний догляд. Неоднорідність клініч
них ознак запалення грижового мішка зумовлю
вала відповідну хірургічну тактику. Збільшення
грижового утворення, збільшення інтенсивності
болю, напруження черевної стінки потребували
здійснення герніотомії, оскільки неможливо бу
ло виключити защемлення грижі. У 4 спостере
женнях оперативному лікуванню передувало
проведення консервативної терапії. У 3 пацієнтів
причиною запалення був лігатурний абсцес у
місці грижового мішка. Після розкриття та дре
нування гнійника у плановому порядку здійсню
вали гріжосічення. В одного хворого з невправ
ною пахвинно—мошонковою грижею причи
ною запалення став неспецифічний гнійний ор
хоепідидиміт. Виконано герніопластику та
орхідектомію.
З інших захворювань грижового мішка в од
ного пацієнта з напруженим асцитом виникли
спонтанний розрив всіх шарів грижового мішка,
евісцерація петель тонкої кишки. Виконання
герніопластики у поєднанні з тривалим дрену
ванням черевної порожнини забезпечило оду
жання хворого.
У 3 пацієнтів виявлене захворювання органів
черевної порожнини, перебіг якого симулював
защемлену грижу і супроводжувався запаленням

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
íåçàùåìëåíà
ãðèæà ÷åðåâíî¿
ñò³íêè;
ïàòîëîã³÷í³
çì³íè
ãðèæîâîãî
ì³øêà;
çàõâîðþâàííÿ
îðãàí³â,
ùî ïîòðàïèëè äî
ãðèæîâîãî
ì³øêà.
KEY
WORDS:
nonincarcerated
hernia
of abdominal
wall;
pathological
changes
of hernial sac;
diseases
of the organs,
contained
in hernial sac.

44

Клінічна хірургія. — 2008. — № 3

грижового мішка. З них у 2 хворих причиною "не
справжнього" защемлення було скупчення гнійного ек
судату в грижовому мішку внаслідок перфорації пухли
ни сигмоподібної ободової кишки — в одному спостере
женні, пельвіоперитоніту — ще в одному. Після здійснен
ня лапаротомії встановлений вірний діагноз, усунуте па
тологічне вогнище. Ще в одного пацієнта з постінсульт
ною енцефалопатією перебіг гострого гангренозного
апендициту з динамічною непрохідністю кишечнику
нагадував такий защемленої лівобічної пахвинної грижі.
Виконання через 1 добу після герніотомії серединної ла
паротомії дозволило виправити допущену помилку.
З захворювань органів, що містилися у грижовому
мішку, патологія великого сальника відзначена у 5 хво
рих, його перекручування у грижовому мішку за наяв
ності післяопераційної грижі черевної стінки — в 1, пе
рекручування сальникових відростків у пахвинній та
стегновій грижі — у 4. Встановлення правильного діаг
нозу у цих хворих було можливе тільки під час виконан
ня операції. Морфологічні зміни сальникових відростків
варіювали від запалення та некрозу до відділення у ви
гляді фіброзно—зміненого стороннього тіла, що вільно
лежало у грижовому мішку.
Гострий деструктивний апендицит в незащемленій
пахвинній грижі виник у 3 хворих. У 2 спостереженнях з
використанням герніотомного доступу видалений флег
монозно—змінений червоподібний відросток, здійсне
но герніопластику. В одного пацієнта з гангренозним
апендицитом і наявністю гнійного ексудату в грижовому
мішку з метою санації та дренування черевної порожни
ни виконана нижня серединна лапаротомія.
Спайкова непрохідність кишечнику в післяопе
раційній грижі черевної стінки виникла у 3 хворих, з
них в 1 — з некрозом петлі тонкої кишки. Оперативне
втручання у них включало здійснення герніолапаро
томії, усунення причини непрохідності кишечнику,
інтраопераційну декомпресію тонкої кишки з герніоп
ластикою. Всі пацієнти одужали.
В одного хворого з післяопераційною грижею черев
ної стінки виник сегментарний мезентеріальний тром
боз з некрозом кишки, менша частина якої перебувала у
грижовому мішку, здійснено герніолапаротомію з ре
зекцією тонкої кишки, результат позитивний.
Розрив фіксованої в грижі тонкої кишки внаслідок
травми відзначений у 2 спостереженнях. Клінічно це
проявлялось ознаками перитоніту. Здійснення герніоп
ластики, зашивання рани кишки сприяли одужанню
пацієнтів.
Помилково защемлення грижі діагностоване у 4
пацієнтів з онкологічним захворюванням. З них у 2 —
виявлене метастатичне ураження великого сальника у
невправній пупковій грижі як ускладнення раку яєчника.
В одного хворого в лівобічній пахвинній грижі містила

ся уражена раком сигмоподібна ободова кишка з озна
ками часткової непрохідності кишечнику. З використан
ням лапаротомного доступу виконана операція Гартман
на. Ще в одного хворого у велетенській багатокамерній
післяопераційній грижі черевної стінки виявлено ура
жену раком сліпу кишку, пенетрацію пухлини в стінку
грижового мішка, виникнення локального некрозу
шкіри на цій ділянці. Здійснена правобічна геміколек
томія з використанням герніотомного доступу, накладе
на декомпресійна кінцева трансверзостома, виконано
герніоалопластику, перебіг післяопераційного періоду
сприятливий.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Наведені матеріали дослідження достовірно свідчать,
що частота виникнення захворювань органів, які пере
бувають у незащемленій грижі, становить 0,7%, пато
логічних змін стінки грижового мішка — 1,1%. Це вста
новлене на репрезентативній виборці — 2308 дорослих
хворих з грижею черевної стінки. Патологія грижового
мішка та органів, які в ньому містяться, відзначена у 75%
хворих з післяопераційною грижею черевної стінки,
кількість яких останнім часом значно збільшилася.
У більшості хворих з патологією грижового мішка та
його вмісту клінічні ознаки маскувалися защемленням
грижі. Виявлення в грижовому мішку захворювань різ
них органів вимагало змін тактики лікування: вибору
операційного доступу, розширення обсягу операції,
створення умов для сприятливого перебігу післяопе
раційного періоду, попередження можливих ускладнень.
Хірургічна тактика у таких пацієнтів повинна бути
радикальною, спрямованою як на усунення виявленого
захворювання, так і надійне закриття дефекту черевної
стінки.
Для цього протягом останніх 7 років використовуємо
алопластичні способи закриття грижових воріт. Прове
дення антибактеріальної терапії у таких хворих дозво
лило попередити появу гнійно—запальних ускладнень
загоєння операційної рани.
Обов'язковим є виконання серединної лапаротомії
та ревізії органів черевної порожнини при виявленні в
незащемленій грижі перитонеального ексудату та розду
тих петель кишечнику. При поєднанні велетенської
післяопераційної грижі з непрохідністю кишечнику в
грижовому мішку для попередження абдомінального
компартмент—синдрому необхідно інтраопераційно
здійснити декомпресію кишечнику та алопластику гри
жових воріт.
Всі пацієнти з патологією грижового мішка та його
вмісту одужали. Нагноєння рани виникло у 3 хворих,
тривала серома — у 2.
Отримані результати лікування підтверджують пра
вильність тактики лікування даної категорії хворих.
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Кетамін часто використовують для загально
го знеболювання у пацієнтів з гострою шлунко
во—кишковою кровотечею високого операцій
ного ризику, що забезпечує глибоку аналгезію.
При використанні препарату відзначають ар
теріальну гіпертензію (що можна вважати пози
тивним аспектом на тлі гострої крововтрати) і
суттєве збільшення секреції адренокортикотро
піну, кортизолу і пролактину [2]. За даними ран
домізованого контрольованого дослідження [10],
підтримка високих показників гемодинаміки у
хворих за високого операційного ризику не по
переджає виникнення дисфункції органів і сис
тем і не сприяє зниженню ранньої та пізньої ле
тальності. Тонус м'язів після введення кетаміну
не знижується, а, навпаки, може підвищитися
[13]. Під впливом кетаміну підвищується
внутрішньочерепний
тиск,
збільшується
внутрішньомозковий кровоток, і в зв'язку з цим,
інтенсивність церебрального метаболізму [1],
підвищується внутрішньоочний тиск. Після вве
дення препарату виникають неприємні сно
видіння й галюцинації, що можна зменшити
шляхом одночасного введення бензодіазепінів
чи пірацетаму [5]. Патогенез когнітивних роз
ладів складний і не з'ясований. Основними при
чинами психопошкоджувальної дії загальних
анестетиків (насамперед, кетаміну) можуть бути:
зміни мозкового кровотоку, що спричиняють
значні коливання внутрішньочерепного тиску
[4], порушення мікроциркуляції тканини мозку

внаслідок змін реологічних властивостей крові
під впливом препарату для загальної анестезії та
гострої кровотечі високого операційного ризи
ку, протеотоксичність анестетиків. З метою попе
редження несприятливих ефектів кетаміну хво
рим попередньо вводили бензодіазепін — діазе
пам [9]. Цю методику широко використовують у
різних країнах Європи, зокрема, в Україні [6]. Під
впливом препарату підвищується системний і ле
геневий судинний опір, виникає помітна тахі
кардія, що, незважаючи на можливе зниження
ударного об'єму (УО), сприяє збільшенню про
дуктивності діяльності серця. Таким чином, по
силення центральної симпатичної імпульсації
більш важливе, ніж пригнічення барорефлексу і
стимулюючий вплив препарату на адренергічні
нейрони периферії. Додаткове до кетаміну вве
дення мідазоламу може запобігти підвищенню
рівня катехоламінів, проте, щодо інших стресо
вих гормонів діє слабше [11]. Більш сприятливо
діє на стресову реакцію додаткове введення
інших препаратів гіпнотичної дії, зокрема, про
пофолу [7]. Наведені дані свідчать про невизна
ченість доцільності використання наркозу на ос
нові кетаміну у хворих з гострою шлунково—
кишковою кровотечею.
Метою дослідження було визначення ефектів,
що супроводжують використання кетаміну в
комплексі загального знеболювання у хворих з
гострою шлунково—кишковою кровотечею ви
сокого операційного ризику.

treatment;
anesthesia;
ketamin;
indices
of hemostasis.
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У дослідження включені 40 хворих з гострою шлун
ково—кишковою кровотечею, об'єм крововтрати не
менше 30% і не більше 50% об'єму циркулюючої крові
(ОЦК), чоловіків — 30 (75%), жінок — 10 (25%). Вік хво
рих у середньому (48,9 ± 5,1) року. Всі пацієнти оперо
вані з приводу гострої шлунково—кишкової кровотечі
виразкового ґенезу в строки від 60 до 120 хв після ви
никнення кровотечі. Пацієнти були рандомізовані за
статтю, віком, характером трудової діяльності, тяжкістю
та причиною виникнення гострої кровотечі, ступенем
гіпоксії (III — IV), застосованою методикою анестезії та
інтенсивної терапії. Всім пацієнтам здійснене оператив
не втручання — висічення виразкового дефекту, селек
тивна проксимальна ваготомія. В інтра— та післяопе
раційному періоді застосовували уніфіковану інфузій
но—трансфузійну терапію за П. Г. Брюсовим [3], прово
дили однотипну штучну вентиляцію легень (ШВЛ) у
стандартному режимі [8].
Загальне знеболювання здійснювали з переважним
використанням кетаміну в дозі 1 — 3 мг/кг. Хворі роз
поділені на чотири підгрупи по 10 осіб у кожній. У кон
трольній (Ік) підгрупі загальне знеболювання проведене
з використанням кетаміну, у підгрупі Іт воно доповнене
використанням нейропротектору тіоцетаму (який вво
дили внутрішньовенно крапельно по 20 мл, розчинений
у 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, 1 раз на
добу); у підгрупі Іе — раннього ентерального харчуван
ня (сумішшю "Нутрілон" з швидкістю 50 мл/год протя
гом 3 діб); у підгрупі Іс — розробленої стратегії анес
тезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії. Всі
групи пацієнтів рандомізовані за схемою загального
знеболювання та інтенсивної терапії. Показники гомео
стазу вивчали за стандартними методиками. Досліджен
ня проводили на початку, на найбільш травматичному
етапі та наприкінці оперативного втручання, а також на
3, 5, 10—ту та 30—ту добу після нього. Для обробки отри
маних результатів використаний нестаціонарний ней
ромежевий аналіз головних компонент, в основу якого
покладений алгоритм навчання нейронної мережі Т.
Сенгера, що забезпечує компроміс між фільтруючими та
слідкуючими властивостями процедур обчислення голо
вних компонент нестаціонарних масивів даних [12].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Стресова реакція організму в умовах високого опе
раційного ризику проявляється помірно вираженою
гіперглікемією та гіперкатехоламінемією. На їх динаміку
найбільше впливає схема інтенсивної терапії та розроб
лена стратегія анестезії та інтенсивної терапії, а також
загальне знеболювання на основі мононаркозу ке
таміном. Реалізація стресової реакції організму відбу
вається завдяки зміні величин, що характеризують кис
лотно—основний стан (КОС) та кисневий каскад.
Досліджений вплив загального знеболювання на ос
нові мононаркозу з використанням кетаміну, різних
схем інтенсивної терапії та розробленої стратегії на по
казники кисневого статусу: рН, артеріо—венозне шунту

вання крові (a—v shunt), сатурації (%SA), системної гемо
динаміки, скорочувальної функції серця та рівень газів у
крові. Попри прихований кореляційний зв'язок показ
ників a—v shunt та %SA з іншими показниками гомеоста
зу, виявлений їх тісний зв'язок з інтегральним показни
ком в усіх підгрупах дослідження. Так, у підгрупі Iк вели
чина r становила, відповідно —0,728 та 0,566, у підгрупі
Iт —0,751 та 0,623, у підгрупі Iе —0,867 та 0,852, у підгрупі
Iс —0,627 та 0,611. Негативна кореляційна залежність по
казника a—v shunt відображує зворотний зв'язок цього
показника з інтегральним показником. Зміни показ
ників гемодинаміки залежать від наявності гострої кро
вотечі високого операційного ризику — на початку ліку
вання, з часом — від схеми загального знеболювання на
основі мононаркозу з використанням кетаміну; безпосе
реднього впливу на показники пульсу, загального пери
ферійного опору судин (ЗПОС) та опосередкованого
впливу на величину центрального венозного тиску
(ЦВТ) та хвилинного об'єму кровообігу (ХОК) — через
зміни показника a—v shunt, серцевого індексу (СІ) та УО
— через опосередкований вплив на показник р50. Крім
того, тіоцетам впливає на динаміку показників пульсу,
ХОК, УО та СІ через опосередкований вплив показників
a—v shunt та р50. Використання раннього ентерального
харчування справляє прямий позитивний вплив на ди
наміку показника ЦВТ. В усіх підгрупах відзначений
тісний зв'язок з інтегральним показником. Так, для по
казників пульсу та ЗПОС встановлений зворотний коре
ляційний зв'язок з інтегральним показником: відпо
відно, r = —0,729 та r = —0,724 — у підгрупі Iк, r = —0,713
та r = —0,722 — у підгрупі Iт, r = —0,764 та r = —0,819 — у
підгрупі Iе, r = —0,821 та r = 0,834 — у підгрупі Iс. Для ін
ших показників кореляційний зв'язок з інтегральним
показником є позитивним, наприклад, для показника
ЦВТ він дорівнює r = 0,524 — у підгрупі Iк, r = 0,575 — у
підгрупі Iт, r = 0,684 — у підгрупі Iе, r = 0,668 — у підгрупі
Iс. Отже, зміни показників гемодинаміки мають тісний
кореляційний зв'язок з інтегральним показником. В той
же час, не з'ясований вплив загального знеболювання на
основі мононаркозу з використанням кетаміну з різни
ми схемами інтенсивної терапії та розробленої стратегії
анестезії та інтенсивної терапії на показники червоної
крові. Загальне знеболювання на основі наркозу з пере
важним використанням кетаміну впливає на рівень піру
вату в крові (cPir): r = —0,536 — у підгрупі Iк, r = —0,785
— у підгрупі Iт, r = —0,713 — у підгрупі Iе, r = —0,968 — у
підгрупі Iс; на показник доставки кисню (DO2): r = 0,956
— у підгрупі Iк, r = 0,928 — у підгрупі Iт, r = 0,937 — у
підгрупі Iе, r = 0,986 — у підгрупі Iс. В той же час, не з'ясо
ваний взаємозв'язок показника оксигенованого гемо
глобіну (ctO2) з вмістом пептидів середньої молекуляр
ної маси (ПСММ), а також динаміка показника ПСММ та
складу електролітів залежно від застосованої схеми
інтенсивної терапії та розробленої стратегії анестезії та
інтенсивної терапії.
Отже, позитивна динаміка загальноклінічних показ
ників: підвищення артеріального тиску, збільшення ге
матокриту та вмісту гемоглобіну супроводжується знач
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ним зниженням рівня глікемії, вмісту катехоламінів в
еритроцитах, %SA та пульсу. В основі цієї протилежної
динаміки є мобілізація резервної здатності організму
внаслідок підвищення скорочувальної функції серця в
умовах наростаючого накопичення продуктів мета
болізму (pvCO2, cLac), яке компенсується за рахунок
підвищеного шунтування крові, результатом якого є зсув
кривої афінітету "гемоглобін — кисень" праворуч, ви
никнення медикаментозно зумовленого ацидозу, що за
тримує одужання, погіршує якість життя пацієнта після
наркозу. Додаткове проведення раннього ентерального
харчування справляє суттєвий вплив лише на 3—тю до
бу дослідження, що співпадає з активним ентеральним
харчуванням сумішшю Нутрілон і реалізується за раху
нок зниження тяжкості ендотоксемії внаслідок нор
малізації газового складу крові, активації процесу
утилізації кисню, що супроводжується позитивною тен
денцією до змін показників КОС. Подібний механізм
встановлений і під час аналізу впливу тіоцетаму на за
значені показники гомеостазу. Початок його дії співпа
дає з кінцевим етапом оперативного втручання з приво
ду гострої кровотечі високого ризику і проявляється
зменшенням шунтування крові з подальшою нормалі
зацією показників газового складу крові, що реалі
зується внаслідок зниження ЗПОС в умовах стабілізації
скорочувальної функції серця, активації процесів до
ставки кисню до тканин за поступового зменшення зсу
ву афінітету "гемоглобін — кисень", що зумовлює пози
тивну динаміку показників КОС. Тобто, негативний
вплив мононаркозу з використанням кетаміну на показ
ники ЗПОС, загального каскаду кисню, КОС змен
шується при використанні раннього ентерального хар
чування та тіоцетаму. Максимальну синергійну дію
відзначено при використанні розробленої стратегії
інтенсивної терапії. Поряд з нормалізацією показників
транспортного та тканинного каскаду кисню спостеріга
ли зменшення тяжкості ендотоксемії, що справляло по
зитивний вплив на показники газового й електролітно
го складу крові. Це сприяло зменшенню тривалості ліку
вання пацієнта у відділенні інтенсивної терапії, приско
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ренню одужання, покращанню якості життя пацієнта
після наркозу.
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SUMMARY

Experience of the hip joint endoprosthesis for the femur colli fracture in 186 elderly patients is presented. The hip joint
endoprosthesis expediency and its advantages in comparison with the femur osteosynthesis were substantiated.

Внутрішньосуглобовий перелом шийки стег
нової кістки (ВСПШСК) є типовим у пацієнтів
похилого віку і належить до тяжких травм опор
но—рухового апарату з порушенням опороспро
можності пошкодженої кінцівки. В зв'язку з тяж
ким станом пацієнтів похилого віку через на
явність супутніх соматичних захворювань та ви
сокий ризик появи ускладнень тривале перебу
вання у положенні лежачи при застосуванні кон
сервативних (пасивних) методів лікування з ви
сокою вірогідністю виникнення гіпостатичних
та нейродистрофічних ускладнень зумовлює не
задовільний результат лікування 30 — 50% хво
рих [2]. Така висока частота незадовільного ре
зультату лікування пов'язана з незрощенням пе
релому, формуванням хибного суглоба (в 11,1 —
31% спостережень), появою посттравматичного
асептичного некрозу головки стегнової кістки (в
1,6 — 22%). Рання активізація пацієнта, віднов
лення можливості ходити — єдиний шанс, щоб
повернутись до активного життя.
Отже, лікування хворих з ВСПШСК є склад
ною і невирішеною проблемою.
За кордоном такий перелом називають "un
solved fracture" [6]. Це зумовлене постійним
збільшенням у світі абсолютної та відносної кіль
кості хворих з цією патологією і, поряд з цим, ве
ликою частотою незадовільних результатів їх лі
кування.
Однією з основних причин збільшення кіль
кості спостережень ВСПШСК є те, що у віці від 40
до 80 років мінералізація компактної кісткової

тканини знижується у жінок — на 27%, у чоловіків
— на 22%, мінеральна щільність губчастої кістки
— відповідно на 33 та 25% [5]. В той же час, тен
денція демографічних змін в Україні свідчить
про збільшення питомої ваги осіб похилого віку
серед населення. Лікування такого пошкодження
є складним не тільки в Україні. Так, в США з 250
000 пацієнтів з переломом шийки стегнової
кістки кожного року вмирають 20%, в Швеції —
від 12 до 22% [5]. Висока летальність зумовлена
також стресом, спричиненим порушенням звич
них стереотипів побуту людини похилого віку.
Відзначають особливий негативізм до госпіталі
зації пацієнтів за наявності розладів кровопоста
чання головного мозку, особливо на тлі депресії
та деменції, швидку декомпенсацію психічного
стану у вигляді розладів сну, запаморочення.
Крім того, у хворих похилого віку часто виника
ють внутрішньолікарняна інфекція, гіпостатична
пневмонія, тромбоемболічні та серцево—судин
ні розлади. Якщо такий хворий одужує після кон
сервативної терапії, рухатися він може лише за
сторонньої допомоги, стає тягарем для сім'ї. Тому
оперативне втручання з приводу перелому ший
ки стегнової кістки слід здійснювати якомога
раніше, малотравматично, допомагаючи хворо
му в найкоротші строки пересуватися з макси
мальним навантаженням травмованої кінцівки.
Загальновизнаним хірургічним способом лі
кування перелому та хибного суглоба шийки
стегнової кістки є здійснення остеосинтезу та ен
допротезування кульшового суглоба [7].
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Проте, значна частота (від 18 до 40%) незадовільних
результатів остеосинтезу, пов'язаних з незрощенням
шийки стегнової кістки та її резорбцією, а також асеп
тичного некрозу (майже 20%) змушують травматологів—
ортопедів переглянути показання до вибору способу
лікування таких потерпілих.
В останні десятиріччя одним з провідних оператив
них способів лікування перелому шийки стегнової
кістки у пацієнтів похилого віку є ендопротезування
кульшового суглоба [1, 3, 4].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проведений аналіз досвіду лікування ВСПШСК у
пацієнтів похилого віку, яких лікували в ортопедо—трав
матологічних відділеннях клінічних лікарень № 9 і № 4.
За період з 1998 по 2008 р. з приводу ВСПШСК оперовані
186 пацієнтів, з них у 48 — виявлений хибний суглоб.
Чоловіків було 72 , жінок — 114. Віком від 55 до 65 років
було 48 пацієнтів, від 65 до 75 років — 62, старше 75
років — 76. Залежно від тривалості існування патології
виділені 4 групи: до 3 тиж, від 3 тиж до 3 міс, від 3 до 6
міс, 6 міс і більше.
Перед операцією, крім загальноклінічного обстежен
ня, хворим проводили рентгенологічне дослідження
обох кульшових суглобів у прямій та аксіальній про
екціях, комп'ютерну томографію. Обираючи спосіб про
тезування, брали до уваги параметри, рекомендовані L.
Spotorno: стать, вік, індекс Сінгха, кортико—морфоло
гічний індекс. На початку роботи використовували ен
допротези Мура — ЦИТО, в подальшому — ендопротези
фірм Страйкeр, Біомет, Зіммер.
Операції здійснювали під наркозом, субдуральною
чи епідуральною анестезією.
Після операції з метою профілактики запальних ус
кладнень призначали антибіотики від 3 до 7 діб, для
профілактики тромбоемболічних ускладнень фраксипа
рин по 0,3 —0,6 мл протягом 5 — 10 діб. Відразу після
здійснення оперативного втручання бинтували нижню
кінцівку еластичними бинтами протягом 1 тиж для про
філактики тромбоемболії. Оперовану кінцівку вкладали
в деротаційний чобіток, щоб запобігти вивиху голівки
протеза. Проводили активну реабілітацію, ізометричну
гімнастику для чотириголового м'яза стегна, пасивні ру
хи в суглобах з 2—ї доби, сидіти в ліжку дозволяли на 3
— 4—ту добу, ходити за допомогою милиць без наванта
ження оперованої кінцівки — з 4 — 6—ї доби, часткове
(20%) навантаження дозволяли через 30 діб, повне на
вантаження кінцівки з використанням милиць — через
30 — 75 діб, з паличкою — через 75 — 120 діб. Зовнішню
ротацію оперованої кінцівки забороняли протягом 3
тиж, згинання в кульшовому суглобі до кута понад 90° —
до 6 міс. Клінічний огляд та контрольну рентгенографію
проводили через 2, 6, 12 міс після операції, далі — щоро
ку.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Всім хворим віком від 55 до 65 років здійснене то
тальне безцементне ендопротезування кульшового суг
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лоба. У цих хворих ознаки L. Spotorno були в межах 0 —
4 бали. Показник кортикального індексу становив у се
редньому 51,9%, відповідав типу А.
У хворих віком від 65 до 75 років спосіб протезуван
ня та протез кульшового суглоба обирали індивідуально,
особливо якщо ознаки L. Spotorno перевищували 4 бали,
кортикальний індекс відповідав типу В і становив у се
редньому 44,7%.
Якщо за даними рентгенологічного дослідження ви
являли виражені ознаки локального остеопорозу чи
посттравматичного асептичного некрозу вертлюгової
западини чи проксимального метафізу стегна, здійсню
вали "гібридне" ендопротезування, тобто, лише один
компонент протеза (ацетабулярний чи діафізний)
закріплювали за допомогою цементу.
Таку операцію виконали у 14 пацієнтів у строки від 3
до 6 міс після травми, у 48 — 6 міс і більше.
Тотальне цементне ендопротезування здійснювали,
якщо ознаки L. Spotorno становили 6 балів і більше, кор
тикальний індекс відповідав типу С, становии у середнь
ому 27,3%.
Загалом тотальне ендопротезування кульшового суг
лоба з використанням цементу застосоване у 40 паці
єнтів віком від 65 до 75 років та у 25 — віком 75 років і
старше; однополюсне ендопротезування — у 51 паці
єнта.
Всім хворим призначали препарати кальцію, поліві
таміни та мікроелементи.
У строки спостереження до 8 років після операції хо
роший результат досягнутий у 71,8%, задовільний — у
23,5%, незадовільний — 5% хворих.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Оперативне втручання з приводу ВСПШСК у
пацієнтів похилого віку слід виконувати за життєвими
показаннями без вікових обмежень.
2. Під час вибору способу оперативного втручання
ВСПШСК перевагу слід віддавати ендопротезуванню
кульшового суглоба.
3. Збільшення частоти хороших результатів лікуван
ня пов'язане з застосуванням диференційованого підхо
ду до вибору ендопротеза, видом протезування (цемент
не, безцементне), дотриманням технології виконання
операції, правильним проведенням курсу післяопе
раційної реабілітації.
4. Розширення використання цементу та антире
зорбтивної терапії дозволяє поліпшити якість лікування
пацієнтів похилого та старечого віку.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УДК 616.329+616.33]—091.8—092.4

ПОКАЗНИКИ ПРО— ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАНУ
ТКАНИН ШЛУНКОВО—СТРАВОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ
РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ
І. В. Шкварковський, І. Ф. Мещишен
Áóêîâèíñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, ì. ×åðí³âö³
РЕФЕРАТ

Ïðîâåäåíå åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ ç âèâ÷åííÿ äèíàì³êè ïîêàçíèê³â ïðî— òà àíòèîêñèäàíòíîãî ñòàíó â òêàíèíàõ ñòðàâîõîäó. Âñòàíîâëåíî, ùî íàêîïè÷åííÿ ïðîäóêò³â îêèñíåííÿ á³ëê³â òà ë³ï³ä³â ï³ä ÷àñ çàïàëüíîãî ïðîöåñó
ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíà÷íèì çíèæåííÿì àêòèâíîñò³ àíòèîêñèäàíòíèõ ôåðìåíò³â. Îòðèìàí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî ð³çíå
ä³àãíîñòè÷íå çíà÷åííÿ ð³âíÿ ä³ºíîâèõ êîí’þãàò³â (ÄÊ) òà ìàëîíîâîãî ä³àëüäåã³äó (ÌÄÀ). Çá³ëüøåííÿ êîíöåíòðàö³¿
ÌÄÀ òà ïðîäóêò³â îêèñíþâàëüíî¿ ìîäèô³êàö³¿ á³ëê³â (ÎÌÁ) îñíîâíîãî õàðàêòåðó âèÿâèëîñÿ òèïîâèì á³îõ³ì³÷íèì
ìàðêåðîì êèñëîòíî—ïåïòè÷íîãî ïîøêîäæåííÿ òêàíèí ñòðàâîõîäó.

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
øëóíêîâîñòðàâîõ³äíèé
ðåôëþêñ;
ìàëîíîâèé
ä³àëüäåã³ä;
êàòàëàçà.

THE INDICES OF PRO— AND ANTIOXIDANT STATE
OF GASTRO—ESOPHAGEAL JUNCTION TISSUES
IN EXPERIMENTAL GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
I. V. Shkvarkovskiy, I. F. Meshchishen
SUMMARY

Experimental investigation on studying of pro— and antioxidant state in esophageal tissues was performed. It was established, that accumulation of products of the proteins and lipids oxidation during inflammatory process course coincides
with significant lowering of the antioxidant enzymes activity. The data obtained trusts the various diagnostic significance
of diienic conjugates and malonic dialdehyde (MDA) levels. The increase of MDA concentration as well as of products of
the oxidational modifications proteins, owing basic character, was revealed as a typical biochemical marker of acid—peptic injury of esophageal tissues.

Донедавна основну увагу під час вивчення
пошкоджувальної дії активних форм кисню
(АФК) приділяли ліпідам, які є основними ком
понентами клітинних мембран. Протягом ос
танніх 10 років істотно зріс інтерес дослідників
до вивчення механізмів впливу АФК на білки.
Функціональна активність білків пов’язана з уні
кальною структурою активних центрів фермент
ів. До їх складу входять найбільш реакційноздат
ні амінокислотні залишки, які, насамперед, мо
дифікуються АФК. Крім того, до складу деяких
ферментів, зокрема, каталази і глутатіонперокси
дази входять метали, які є як донорами, так і ак
цепторами електронів. Тому інактивація білків
відбувається одночасно з їх модифікацією. Атака
білків АФК зумовлює утворення первинних

амінокислотних радикалів, які вступають у вза
ємодію з суміжними амінокислотними залишка
ми, що справляє складний пошкоджуючий вплив
на білкові макромолекули. Модифікація аміно
кислотних залишків у білках спричиняє глибокі
зміни структури білків. Це проявляється агре
гацією та фрагментацією білків, що зазнали
впливу АФК. Наслідком такого пошкодження
структури є значне підвищення чутливості білків
до протеолітичної деградації [1 — 3].
Важливе місце у процесах вільнорадикально
го окиснення, яке активується за умови запален
ня, посідають реакції перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ). Це зумовлене наявністю в молеку
лах простих і складних ліпідів, компонентів біо
систем (мембранних ліпідів, ліпопротеїнів сиро
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ватки крові, ліпідних компонентів ядерного хроматину),
значної кількості залишків поліненасичених вищих
жирних кислот. Саме вони стають субстратами ланцю
гових вільнорадикальних процесів. Найбільш інтенсив
но процеси ліпопероксидації відбуваються у мембранах
ендоплазматичного ретикулуму та мітохондрій, що
пов’язане з високим вмістом у цих субклітинних струк
турах гліцерофосфоліпідів та сфінголіпідів. Пошкод
ження ліпідного матриксу біомембран внаслідок утво
рення пероксидних молекулярних продуктів залишків
поліненасичених вищих жирних кислот супровод
жується ОМБ і порушенням біофізичних властивостей
мембранних білків, що спричиняє глибокі зміни фер
ментних та іонтранспортних властивостей мембран [4
— 6].
Результати досліджень останніх років свідчать про
міцний зв’язок процесів ОМБ і ПОЛ. Одним з кінцевих
продуктів ПОЛ є МДА, здатний взаємодіяти з різними
біомолекулами, зокрема, білками та фосфоліпідами, ут
ворюючи стабільні продукти. МДА міститься у
біологічних матеріалах у різних ковалентно зв’язаних
формах — у вигляді з'єднань з залишками лізину білків
або з амінами, що складають основну частину фос
фоліпідів. У стані оксидантного стресу, зумовленого ата
кою АФК, насамперед, пошкоджуються не ліпіди, а білки
плазматичних мембран, що зумовлює їх деполімери
зацію та лізис клітин. Фосфоліпід—естерифіковані ізо
кетони швидко пошкоджують мембранні білки. Накопи
чення окиснених білків під час запалення супровод
жується зниженням активності антиоксидантних фер
ментів. При цьому показник ОМБ, у порівнянні з ПОЛ, є
найбільш інформативним маркером [7, 8].
Мета дослідження — вивчення динаміки показників
про— та антиоксидантного стану у біоптатах тканин
стравохідно—шлункового переходу при створенні екс
периментальної моделі гастроезофагеальної рефлюкс
ної хвороби.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Експериментальна модель шлунково—стравохідного
рефлюксу, відповідно до запропонованого способу (па
тент України 19579) відтворена у 70 білих статевозрілих
щурів лінії Wistar. Тварин виводили з експерименту в
різні строки після операції, вилучали тканини кардіо
езофагеальної зони для подальшого біохімічного до
слідження. Визначення рівня МДА основане на здатності
тіобарбітурової кислоти вступати в реакцію з ліпоперок
сидами, амінокислотами, вуглеводами, при цьому ос
новним продуктом цієї взаємодії є МДА. Вимірювали оп
тичну щільність Е532 в 1 см кюветі за допомогою спект
рофотометра СФ—46. Метод визначення ДК передбачає
їх екстрагування з суміші гексану та ізопропанолу з виз
наченням оптичної щільності шару гексану. Визначали
оптичну щільність верхнього шару гексану і Е233 в 1 см
кюветі за допомогою СФ—46. Обчислення проводили
аналогічно таким для МДА.
Принцип визначення активності каталази полягає у
здатності пероксиду водню утворювати з солями

молібдену стійкий забарвлений комплекс, після чого
вимірюють оптичну щільність розчину за допомогою
спектрофотометра. Активність глутатіонпероксидази
визначали за принципом кількісного вимірювання
відновленого глутатіону (G—SH), який не використо
вується в процесі ферментної реакції. Рівень G—SH виз
начали за допомогою титрування, одночасно проводи
ли контрольну і дослідну проби. До контрольної проби
спочатку додавали 0,8 мл 10% сульфосаліцилової кисло
ти, далі — такі самі компоненти, що і до дослідної проби.
ОМБ визначали за здатністю окиснених амінокис
лотних залишків білків взаємодіяти з 2,4—динітро
фенілгідразином з утворенням похідних 2,4 — динітро
фенілгідразону, їх оптичну щільність визначали за допо
могою СФ—46.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

За модельованого в експерименті гастроезофагеаль
ного рефлюксу в тканинах стравоходу тварин виника
ють істотні зміни показників про— та антиоксидантної
систем. Так, вміст первинних продуктів ПОЛ ДК до
стовірно збільшувався з 10—ї доби експерименту і ста
новив у середньому (1,7659 ± 0,0279) нмоль/мг, що на
14% перевищувало контрольні показники — (1,5376 ±
0,0748) нмоль/мг. В подальші строки спостереження
відзначали деяке зниження рівня ДК — до (1,6754 ±
0,0280) нмоль/мг, починаючи з 30—ї доби, спостерігали
вірогідне збільшення показника протягом усього по
дальшого періоду спостереження. На 80—ту добу кон
центрація ДК становила (2,1142 ± 0,0232) нмоль/мг, що
було вищим за таку у контролі на 37,5%. Отже, перша
хвиля накопичення ДК зумовлена безпосередньо опера
тивною травмою. Це зростання його рівня було корот
кочасним та малозначущим. Подальше підвищення
рівня ДК зумовлене перебігом запального процесу в
стінці стравоходу, триваючим кислотно—пептичним по
шкодженням.
Рівень МДА в тканинах стравоходу експерименталь
них тварин був достовірно підвищений, починаючи з
10—ї доби експерименту, він становив (0,9128 ± 0,00570)
нмоль/мг і зберігався таким до 80—ї доби, коли був мак
симальним — (1,3421 ± 0,023) нмоль/мг, що на 62% пере
вищувало контрольне значення — (0,8027 ± 0,0205)
нмоль/мг. Підвищення рівня МДА відбувалося протягом
усього періоду спостереження, що свідчило про більшу
чутливість МДА у порівнянні з ДК, вміст яких протягом
перших 25 діб то збільшувався, то зменшувався в межах
12 — 14% у порівнянні з таким у контролі (див. табли
цю). В той же час, встановлене чітке зростання рівня ДК
в тканинах стравоходу. Так, з 30—ї доби спостереження
ступінь його підвищення корелював з вираженістю
гістологічних ознак тривалого запального процесу, тоб
то, рівень ДК може бути оцінений як критерій переходу
запалення у хронічне.
Показники ОМБ нейтрального характеру, які визна
чали за довжини хвилі 370 нм, були достовірно підви
щені, починаючи з 10—ї доби експерименту, і становили
(0,1503 ± 0,0024) Е370/(г × год). Протягом наступних 40
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Ïîêàçíèêè ïðî– òà àíòèîêñèäàíòíîãî ñòàíó òêàíèí ñòðàâîõîäó ùóð³â ïðè åêñïåðèìåíòàëüí³é ãàñòðîåçîôàãåàëüí³é
ðåôëþêñí³é õâîðîá³
Ñòðîêè
åêñïåðèìåíòó,
äí³â

10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
Êîíòðîëü
Ïðèì³òêà.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèê³â ( õ ± m)
ÄÊ,
íìîëü/ìã

ÌÄÀ,
íìîëü/ìã

êàòàëàçà,
ìêìîëü/ìã

ãëóòàò³îíïåðîêñèäàçà,
ìêìîëü/ìã

1,7659±0,0277
0,9128±0,0057
3,8592±0,0864
0,4813±0,0099
t=9,667
t=5,167
t=4,132
t=20,145
1,7347±0,0215
0,9134±0,0047
3,9367±0,1042
0,4784±0,0108
t=10,307
t=5,253
t=4,094
t=20,011
1,7160±0,0253
0,9197±0,0046
4,2691±0,0695
0,4908±0,0113
t=10,396
t=5,554
t=3,941
t=19,470
1,6754±0,0280
0,9220±0,0082
4,6504±0,0813
0,5157±0,0125
t=10,783
t=5,388
t=3,762
t=18,360
1,7744±0,0208
1,0051±0,0090
5,4414±0,0715
0,5931±0,0142
t=9,823
t=9,020
t=3,393
t=15,434
1,7967±0,0165
1,0571±0,0141
6,1224±0,1388
0,6569±0,0079
t=9,664
t=10,207
t=3,070
t=14,482
1,7794±0,0178
1,1693±0,0684
7,3314±0,2721
0,7014±0,0130
t=9,853
t=5,130
t=2,490
t=12,178
1,8379±0,0253
1,1631±0,0221
9,3008±0,2593
0,7677±0,0118
t=8,852
t=11,944
t=1,577
t=10,177
1,9545±0,0289
1,2170±0,0233
10,8308±0,188
0,8320±0,0118
t=7,264
t=13,316
t=0,869
t=8,048
2,1142±0,0232
1,3421±0,0230
12,6113±0,180
0,9390±0,0127
t=5,401
t=17,46
t=0,039
t=4,442
1,5376±0,0748
0,8027±0,0205
4,5261±0,121
0,5393±0,018
Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó êîíòðîë³ äîñòîâ³ðíà (Ð < 0,01 – 0,001).

діб їх концентрація коливалась в межах 5%, що переви
щувало контрольні значення на 10%. З 50—ї по 80—ту до
бу експерименту відзначене зменшення цих показників,
по завершенні дослідження вони практично не відрізня
лися від таких у контролі — (1,4287 ± 0,0028) Е370/(г ×
год). Рівень альдегідо— і кетонопохідних основного ха
рактеру, які визначали при 430 нм, підвищувався вже з
10—ї доби до (0,0688 ± 0,0005) Е430/(г × год). Макси
мальним він був на 80—ту добу експерименту і становив
(0,0926 ± 0,0030) Е430/(г × год), що на 13,6% вище за кон
трольне значення — (0,6781 ± 0,0032) Е430/(г × год).
Протягом другої половини дослідження рівень ОМБ ос
новного характеру не знижувався і був вищим за кон
трольне значення. Цей показник є чутливим, оскільки
характеризує перехід запального процесу в тканинах
стравоходу у хронічний, що відбувається за умови три
валого рефлюксу кислотно—пептичного вмісту шлунка.
Основними антиоксидантними ферментами клітин
є каталаза та глутатіонпероксидаза. Активність каталази
протягом 15 діб експерименту знижувалась до (3,8592 ±
0,0864) мкмоль/мг в порівнянні з такою в контролі —
(4,5261 ± 0,121) мкмоль/мг. Проте, починаючи з 25—ї до
би, встановлене її стрімке зростання в гомогенатах тка
нин і на 80—ту добу вона становила (12,6113 ± 0,180)
мкмоль/мг, що перевищувало контрольне значення на
178%. На 10—ту добу експерименту активність глутатіон
пероксидази становила (0,4813 ± 0,0099) мкмоль/мг, у
контролі — (0,5393 ± 0,018) мкмоль/мг. Протягом усього
періоду спостереження активність глутатіонпероксида
зи поступово збільшувалася і на 80—ту добу становила
(0,9390 ± 0,0127) мкмоль/мг, що перевищувало кон
трольний показник на 74,1%.

ÎÌÁ
λ370 Å370/(ã × ãîä)

λ430 Å430/(ã × ãîä)

0,1503±0,0024
t=1,285
0,1467±0,0014
t=0,470
0,1449±0,0011
t=0,024
0,1422±0,0020
t=0,706
0,1517±0,0020
t=1,722
0,1513±0,0026
t=1,482
0,1457±0,0039
t=0,141
0,1349±0,0030
t=2,202
0,1247±0,0027
t=4,690
0,1330±0,0012
t=3,307
1,4287±0,0028

0,0688±0,0005
t=9,364
0,0690±0,0005
t=9,403
0,0696±0,0004
t=10,156
0,0700±0,0007
t=9,611
0,0757±0,0009
t=12,323
0,0788±0,0013
t=12,421
0,0810±0,0006
t=18,070
0,0851±0,0012
t=16,723
0,0884±0,0014
t=16,72
0,0926±0,0030
t=10,968
0,6781±0,0032

Отже, перебіг експериментально модельованого ре
флюкс—езофагіту характеризується дисбалансом сис
тем про— та антиоксидантного захисту. Внаслідок три
валого впливу кислотно—пептичного рефлюксу в ранні
строки збільшується концентрація ДК і МДА на тлі
повільної реакції ферментів системи антиоксидантного
захисту, що є ознакою оксидантного стресу.
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ПОКАЗНИКИ ВИЖИВАННЯ ТА СТАН РЕЦИПІЄНТІВ
ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
З ВИКОРИСТАННЯМ СПОСОБУ
"NEURO—PORTAL—ENTERIC"
О. Г. Кот, В. В. Андрієнко
Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ì. Ãîðüêîãî
РЕФЕРАТ
ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
Ó ñâ³òîâ³é êë³í³÷í³é ïðàêòèö³ ³ñíóþòü ñóïåðå÷ëèâ³ ïèòàííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ îïòèìàëüíèõ äîíîðñüêî—ðåöèï³ºíòíèõ
ïàíêðåàòîäóîäåçâ'ÿçê³â ï³ä ÷àñ òðàíñïëàíòàö³¿ ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè (ÏÇ), ùî ïîâ'ÿçàíå ç âèíèêíåííÿì õ³ðóðã³÷íèõ òà ìåòàáîë³÷íèõ
íàëüíèé
ïîñòòðàíñïëàíòàö³éíèõ óñêëàäíåíü. Íàìè ïðîâåäåí³ åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ íà 60 ñîáàêàõ, ñïðÿìîâàí³ íà
êîìïëåêñ;
âäîñêîíàëåííÿ õ³ðóðã³÷íî¿ òåõí³êè îïåðàö³¿ òà çíèæåííÿ ÷àñòîòè ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü. Ðåçóëüòàòè
òðàíñïëàíòàö³ÿ,
äîñë³äæåíü ñâ³ä÷èëè, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïðîïîíîâàíî¿ òåõíîëîã³¿ ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ äîíîðñüêî—ðåöèï³ºíòíèõ
ðå³ííåðâàö³ÿ;
çâ'ÿçê³â ñïðèÿº çíà÷íîìó ïîêðàùàííþ ñòðóêòóðíî—ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ïåðåñàäæåíî¿ ÏÇ, ï³äâèùóþ÷è ¿¿ òîëåïîðòàëüíå,
ðàíòí³ñòü äî â³äòîðãíåííÿ, çá³ëüøåííþ òðèâàëîñò³ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ, à òàêîæ ïîêàçíèê³â âèæèâàííÿ ðåöèï³ºíò³â.
åíòåðàëüíå
äðåíóâàííÿ.

SURVIVAL AND RECIPIENT STRUCTURAL—METABOLIC STATUS
AFTER PANCREAS TRANSPLANTATION BY NEW
"NEURO—PORTAL—ENTERIC" METHOD
A. G. Kot, V. V. Andrienko
KEY
WORDS:
pancreatoduodenal
complex,
transplantation,
reinnervation,
portal
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enteric drainage.

SUMMARY

The row of disputable questions exists in world clinical practice till now relatively optimal formation of donor recipient connections at pancreas transplantation in accordance with frequent surgical and metabolic posttransplantational complications. Experimental studies on 60 dogs directed on improving surgical technology of operations and reduction the frequency of postoperative complications are executed by us. The results of studies have shown that suggested technologies
of formation of basic donor—recipient connection essentially improve structural—functional status of the transplanted
pancreas, raising its tolerance to rejection, terms of functioning and recipients survival.

Трансплантація ПЗ є радикальним методом
лікування інсулінзалежного цукрового діабету, в
95 — 98% спостережень забезпечує еуглікеміч
ний стан реципієнтів, усунення вторинних діабе
тичних ускладнень [6]. Загальноприйняте в
трансплантаційній хірургії "класичне" пересад
ження ПЗ на клубові судини з анастомозуванням
донорського сегмента дванадцятипалої кишки
(ДПК) з сечовим міхуром реципієнта не можна
вважати оптимальним, оскільки воно не перед
бачає застосування антиденерваційних заходів.
Відносно часта поява посттрансплантаційних
ускладнень пов`язана з нефізіологічним потрап
лянням секрету стандартно пересадженого
трансплантата до басейну системного крово
обігу (гіперінсулінемія, міокардіодистрофія,
прогресування макро—мікроваскулярної хворо
би) та сечового міхура (цистит, рефлюкс—пієло
нефрит, уросепсис), що значно зменшує три
валість повноцінного функціонування та існу
вання трансплантатів після операції, а також по
казники виживання реципієнтів [8].

Мета дослідження — покращання структур
но—метаболічного стану та збільшення трива
лості функціонування трансплантата, зменшен
ня частоти посттрансплантаційних ускладнень,
збільшення показників виживання реципієнтів
шляхом оптимізації хірургічної технології фор
мування анатомічних зв'язків алотрансплантата
ПЗ в організмі реципієнта.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Експериментальні дослідження проведені на
60 собаках масою тіла у середньому (22 ± 8) кг.
Методику експериментальних втручань розроб
ляли, дотримуючи існуючих принципів гуман
но—етичної та правової регламентації [5]. В екс
перименті собаці—донору масою тіла понад 14
кг, у якої моделювали смерть мозку шляхом
кліпування обох сонних артерій, виконували по
вну середню стернолапаротомію. Нижче рівня
розташування ниркових артерій мобілізували
аорту і задню порожнисту вену. Через аортотом
ний отвір довжиною 0,5 см у передній стінці су
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дини, досягаючи канюлею рівня, дещо вищого за такий
діафрагми, вводили однобалонний зонд, виготовлений з
катетера типу Фолея. Балон введеного у черевну частину
аорти катетера роздували на рівні, завідомо вище розта
шування черевного стовбура, дистальний відділ черев
ної частини аорти перетискали за допомогою затискача.
"Відмивали" відповідний басейн органів черевної по
рожнини розчином Рингера — Локка (10 — 12°С) до
витікання прозорої рідини. Здійснювали перфузію роз
чином Євроколінз (4°С) в об'ємі близько 250 мл. Для де
компресії канюлювали задню порожнисту вену вище її
біфуркації трубкою від одноразової системи. Одночасно
з перфузійним втручанням "блоком" забирали панкреа
тодуоденолієнальний органокомплекс, використовуючи
селезінку як "утримувач" під час каудально—краніально
го виділення та видалення майбутнього трансплантата.
Панкреатодуоденальний комплекс забирали на су
динній ніжці з аортальним майданчиком, устями черев
ного стовбура та верхньої брижової артерії та з цілес
прямовано подовженою додатковою мобілізацією кукси
ворітної вени, включаючи два основних власних вегета
тивних вузла на збережених післягангліонарних зв'яз
ках і мікросудинах, що кровопостачають ці вузли. Під
час виділення панкреатодуоденального алотрансплан
тата свідомо мобілізували і вилучали магістраль до
норської ворітної вени, перетинаючи її на відстані не
менш ніж 5 см від місця злиття селезінкової та брижової
вен. Далі виділяли сегмент низхідної частини ДПК до
вжиною 6 — 7 см з двома парусоподібними тра
пецієподібними клаптями задньої ділянки пристінкової
очеревини [1]. Вилучений органокомплекс вміщували в
лоток з охолодженим розчином Євроколінз (4°С) та
шматочками стерильного льоду, де остаточно "відмива
ли" його і здійснювали хірургічну "допрепаровку" від жи
рової клітковини, зберігаючи на вентральних поверх
нях аорти два великі основні черевні вузли з судинами,
що їх кровопостачають.
Під час екстракорпоральної хірургічної обробки
трансплантата низхідну частину ДПК, на якій з боків
розташовані два свідомо залишені клаптя очеревини,

відсікали зверху і знизу за допомогою механічного апа
ратно—стаплерного прошивання та перитонізації шля
хом накладання ручних серозно—м'язових швів. Далі,
використовуючи один з підготовлених клаптів очереви
ни, шляхом накладання швів перитонізували задню
стінку сегмента ДПК, додатково герметизуючи обидва
заглушених кінця кишки. Другий підготовлений клапоть
очеревини вкладали поверх першого, додатково
зміцнюючи у такий спосіб "слабу" задню стінку сегмента
ДПК [3] (див. рисунок).
Поряд з виконанням операції у донора вводили в
наркоз безпородну собаку—реципієнта масою тіла по
над 25 кг. З використанням параректального розрізу
праворуч здійснювали повну лапаротомію. Петлі кишеч
нику зміщували вгору і ліворуч, виділяли клубові судини
реципієнтної ділянки і загальну брижову вену до рівня
формування стовбура ворітної вени. Між парами клем
Блелока в цих судинах робили отвори для майбутнього
анастомозування відповідно з аортальним "майданчи
ком" і довгою куксою ворітної вени трансплантата. Пе
реносили панкреатодуоденонейрогангліонарний ком
плекс у підготовлену реципієнтну ділянку, де аортальний
"майданчик" з двома устями артерій, що кровопостача
ють трансплантат, анастомозували з використанням
ручних атравматичних швів Блелока з отвором в за
гальній клубовій артерії кінець у бік. Подовжену куксу
ворітної вени анастомозували кінець у бік з дистальним
сегментом реципієнтної брижової вени за допомогою
оригінального вивертаючого безперервного матрацно
го циркулярного судинного шва. Органокомплекс вклю
чали у кровообіг, очікували появи ознак реваскуляри
зації трансплантата [4]. Після повного "включення" ком
плексу в кровообіг реципієнта формували секрето
вивідне співустя діаметром до 1,5 см бік у бік з боку
вкритої очеревиною передньої стінки сегмента ДПК з
підведеною до нього довгою петлею порожньої кишки
реципієнта з використанням дворядного шва. Далі фор
мували "заглушку" за О. О. Шалімовим у привідній петлі
на відстані 5 см від дуоденоєюнального співустя шляхом
перев'язування кишки ниткою, що не розсмоктується,
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додатково накладали ряд перитонізуючих серозно—
м`язових швів по периметру "заглушки" кишки. Після
цього між привідною та відвідною петлями порожньої
кишки формували типовий ентероентероанастомоз за
Брауном з використанням дворядного шва [2]. Опе
раційну рану зашивали.
До контрольної групи включені 20 тварин, яким пан
креатодуоденальний комплекс пересаджували за стан
дартним способом.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

У контрольній групі через 20 хв після включення в
кровообіг ізольований сегмент ДПК був атонічним, тиск
секрету у протоці ПЗ, який виміряли прямим методом,
не перевищував 8 мм вод. ст. Через 60 хв кишка візуаль
но була нерухомою, проте, за даними електроміографії
фіксували низькоамплітудні осциляції, тиск у протоці
становив у середньому (130 ± 10) мм вод. ст. У дослідній
групі через 20 хв ДПК виражено й асинхронно скорочу
валася, за даними електроміографії фіксували невисокі
осциляції, тиск у протоці ПЗ не перевищував (110 ± 5)
мм вод. ст. Через 60 хв за даними електроміографії пери
стальтика сегмента ДПК недостовірно (Р > 0,05) відрізня
лася від осциляцій власної ДПК реципієнта, тиск у про
тоці ПЗ становив (140 ± 15) мм вод. ст., що було близь
ким до початкового рівня в інтактних тварин. Через 12
діб у контрольній групі осциляції не спостерігали, в
дослідній — фіксували осциляції без чітких відміннос
тей від показників через 60 хв. На 30—ту добу у кон
трольній групі сегмент ДПК був повністю атонічним, в
дослідній групі фіксували осциляції, подібні до показ
ників на 12—ту добу спостереження.
За даними гістологічного дослідження через 8 — 10
діб у контрольній групі спостерігали незворотні зміни
(нейроліз) майже всіх нервових клітин черевних вузлів,
у дослідній групі — виявляли збережену структуру нерво
вої тканини з реактивними змінами (тигроліз), що свід
чило про збереження життєздатності вегетативних вуз
лів. Через 30 діб виявляли лише поодинокі вогнища де
генеративних змін в нервовій тканині деяких вегетатив
них вузлів. До того ж, в дослідній групі відзначений рет
роградний аксонний транспорт у збережені гангліозні
нейрони, що підтверджене за даними гістохімічного ви
явлення пероксидази хріну [7].
Показник виживання дослідних реципієнтів при ви
користанні вдосконаленого портального відведення ве
нозної крові та ентерального відведенням секрету
трансплантата вірогідно відрізнялись від таких у кон
трольній групі і становили відповідно у середньому 18,3
и 12,1 доби. За даними морфологічного дослідження у
тварин контрольної групи встановлені ознаки пнев
монії (після їх загибелі на 5 — 7—му добу — морфо
логічні ознаки респіраторного дистрес—синдрому),
тяжкої міокардіодистрофії, в трансплантаті — деструк
тивно—геморагічний панкреатит.
В групі трарин, у яких застосоване вдосконалене
портальне відведення венозної крові, зміни в легенях і
серцево—судинній системі були менш виражені на тлі

помірно вираженої зернистої та вакуольної дистрофії
груп гепатоцитів.
За даними біохімічних досліджень спостерігали
пригнічення метаболізму ліпідів у серії досліджень з
портальним дренуванням, що проявлялося високим
рівнем тригліцеридів — (5,1 ± 0,8) ммоль/л, у контролі —
(2,3 ± 1,2) ммоль/л, холестерину плазми — відповідно
(10,2 ± 1,4) і (5,8 ± 1,8) ммоль/л. Після портального відве
дення секрету трансплантата відзначали також "м`яку"
гіпоглікемію — (3,2 ± 0,5) ммоль/л на тлі незначної
гіперінсулінемії — (632 ± 47) мкг/л, в контрольній групі
ці показники становили відповідно (12,7 ± 0,3) ммоль/л
и (861 ± 65) мкг/л, що свідчило про глибокі розлади ре
гуляції вуглеводного обміну та позитивний ефект
інсуліназної функції печінки.
Урологічні ускладнення у реципієнта (рефлюкс—
пієлонефрит, цистит, гематурія, уросепсис, сечовий ре
флюкс—панкреатит) суттєво обтяжували перебіг післяо
пераційного періоду у тварин контрольної групи, що
примушувало виконувати повторні й додаткові операції
для врятування їх життя, іноді спричиняло некоригова
ний фатальний стан та загибель реципієнта. У дослідній
групі спостерігали поодинокі ускладнення (мікронедо
статність швів міжкишкового співустя), пов`язані з
складною хірургічною технікою виконання всіх до
норсько—реципієнтних етапів трансплантації.
Отже, аналіз отриманих даних свідчив, що викорис
тання нейрозберігаючих оперативних заходів під час
виконання алотрансплантації панкреатодуоденального
комплекса позитивно впливає на структурно—функціо
нальний стан пересадженої ПЗ, підвищуючи фізіологіч
ні якості, зокрема, міогенний тонус і перистальтичну ак
тивність сегмента ДПК. Збереження гангліонарних ар
терій є необхідною умовою життєздатності нейровеге
тативних вузлів, що забезпечують поліпшене функціо
нування трансплантата.
Венозне включення трансплантата ПЗ у басейн во
рітної вени, а не у веносистемний, має позитивні наслід
ки, що проявляються вірогідно більшою тривалістю
життя реципієнта і існування трансплантата, кращим
"метаболічним ефектом", більш тонкою регуляцією па
тологічних розладів.
Нарешті, ентеральне відведення секрету алотранс
плантата ПЗ більш фізіологічне, що також проявляється
істотним зниженням частоти післяопераційних усклад
нень, які частіше пов'язані з хірургічною технікою вико
нання оперативних заходів, у той час як за міхурового
відведення агресивні ферменти ПЗ потрапляють у сечові
шляхи з подальшим інфікуванням і виникненням вто
ринних урологічних ускладнень, що негативно вплива
ють на функціональний стан трансплантата і якість жит
тя реципієнта.
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О КОРРЕКТНОСТИ ТЕРМИНА "ХРОНИЧЕСКАЯ РАНА"
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ABOUT THE CORRECTNESS OF THE TERM "A CHRONIC WOUND"
V. V. Ivashchenko

В последнее время появились работы, в которых
предпринимаются попытки уточнения либо пересмотра
принятой в отечественной научной школе терминоло
гии поверхностных раневых дефектов (рана, язва), в ча
стности, введения понятия "хроническая рана", которая
в широком смысле может быть определена как рана, в
которой нарушены процессы заживления на определен
ном этапе фазы гемостаза, воспаления, пролиферации
или ремоделирования [1, 6], а также собирательного по
нятия "хронический язвенно—раневой дефект" в наблю
дениях, когда не удается установить первичный этиоло
гический фактор — была ли микротравма с последую
щим нарушением трофики, или дефект образовался
вследствие расстройства тканевого метаболизма [2]. Та
ким образом, происходит нивелирование двух опреде
лений, основанных на объединяющем понятии "дефект
ткани", который при условии внешнего насильственно
го воздействия употребляют как термин "рана" в более
узком смысле этого слова, а если образование дефекта
обусловлено некротическими изменениями вследствие
гипоксии, наиболее часто используют термин "язва".
В то же время, в Большой медицинской энциклопе
дии (1983) рана определена как "… повреждение тканей
и органов с нарушением целостности их покрова (кожи,
слизистой оболочки), вызванное механическим воздей
ствием". В этом определении механическое воздействие
принципиально и в узком, и в широком понимании это
го слова, ибо дефект тканей, который возникает вследст
вие гипоксии, является вторичным (например, образу
ется после отторжения некротизированных тканей).
Принятие определения "хроническая рана" отвлекает от
основного стратегического направления в лечении ра
ны — активной хирургической тактики, хотя существу
ют раны, не подлежащие первичной хирургической об
работке, в частности, поверхностная рана, царапина и
ссадина, рана при расхождении краев менее 1 см, мно
жественные мелкие раны без повреждения глубжележа
щих тканей (ранение дробью, осколочное ранение), ко

лотая рана без повреждения внутренних органов, сосу
дов и нервов, некоторые сквозные пулевые ранения мяг
ких тканей.
Противопоказаниями к проведению первичной хи
рургической обработки раны являются наличие призна
ков гнойного воспаления в ране, критическое состояние
пациента (терминальное состояние пострадавшего, шок
ІІІ степени) [5]. Понятие "хроническое течение патоло
гического процесса" предусматривает его длительное
существование в организме. Длительное существование
трофической язвы ухудшает качество жизни пациента,
сопровождается выраженным болевым синдромом, на
рушением функции конечности, утратой трудоспособ
ности. Частое возникновение рецидива, обусловливаю
щее инвалидизацию пациента, требует постоянного по
иска эффективных методов его лечения [4]. В то же вре
мя с трофической язвой многие пациенты живут в тече
ние длительного времени, применяя лишь симптомати
ческое лечение. При наличии раны в отсутствие актив
ного хирургического лечения, как правило, возникают
либо опасные для жизни гнойно—септические осложне
ния, либо раневое истощение, амилоидоз с неблагопри
ятным исходом. В этом принципиальное различие раны
и язвы. Выявленные некоторые патогенетические аспек
ты перехода раны в хроническую, в частности, увеличе
ние содержания провоспалительных цитокинов, оксида
азота, высокой протеолитической активности за счет
повышения уровня ингибиторов протеиназ свидетель
ствуют в большей мере о потенцировании фазы воспа
ления в ране и являются неспецифическими маркерами
воспалительного процесса в инфицированной ране [6].
Таким образом, определение "хроническая рана" допус
кает возможность ее продолжительного лечения (как яз
вы) и уводит в сторону от принципиальных вопросов
лечения раны, прежде всего, активной хирургической
тактики.
Занимаясь в течение многих лет лечением синдрома
диабетической стопы, мы пришли к заключению, что
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одной из основных причин неблагоприятного исхода у
таких больных являются гнойно—септические осложне
ния, возникающие вследствие вялотекущего заживления
раны на фоне снижения иммунной реактивности орга
низма и сопутствующего нарушения периферического
кровообращения у большинства из них. Однако форми
рование ранее описанного нами "синдрома застывшей"
раны [3] у больных сахарным диабетом — это не пере
ход процесса в хронический, а осложнение заживления
раны, такое же, как нагноение, образование очагов вто
ричного либо третичного некроза, лимфостаз и др., что
нацеливает хирурга на использование активной такти
ки — раннего выполнения аутопластики, даже порой с
заведомо ожидаемым лизисом лоскута, применения ме
тодов непрямой реваскуляризации, остеоперфорации и
др.
Таким образом, введение новых терминов либо уточ
нение существующих в определяющих направлениях
общей хирургии — чрезвычайно ответственный шаг,
требующий всесторонней доказательной базы и обос
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нованной мотивировки, ибо студенты во время изуче
ния пропедевтики хирургических болезней должны
оперировать четко аргументированными семиотичес
кими терминами.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ШВОВ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО
АНАСТОМОЗА. СТАТИСТИКА, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
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INSUFFICIENCE OF THE LARGE INTESTINE ANASTOMOSIS SUTURES.
STATISTICS, CAUSES OF OCCURRENCE, DIAGNOSIS, TREATMENT
AND PROPHYLAXIS
G. V. Bondar, V. Kh. Basheyev, G. G. Psaras, N. V. Bondarenko, A. V. Borota,
S. E. Zolotukhin, A. N. Zaika
Статистика возникновения несостоятельности швов
межкишечного анастомоза
Частота возникновения несостоятельности швов анас
томоза (НША) зависит от уровня и условий его наложения.
При выполнении хирургического вмешательства на обо
дочной кишке частота возникновения НША выше при лока
лизации опухоли в ее левой половине, чем в правой. При
выполнении вмешательства на прямой кишке она тем вы
ше, чем ниже уровень расположения ободочно—прямоки
шечного анастомоза [41, 42, 45]. Так, частота этого осложне
ния после формирования ободочно—прямокишечного
анастомоза при выполнении внутрибрюшной резекции
прямой кишки составляет 2,8 — 10,9% [23, 39, 40], в том чис
ле при низкой внутрибрюшной резекции — 3,0 — 17,9% [38,
41 — 43, 45].
Причины возникновения несостоятельности швов
межкишечного анастомоза
НША имеет полиэтиологическую природу. Для успеш
ного заживления межкишечного соустья необходимо плот
ное соприкосновение однородных, адекватно кровоснаб
жаемых анастомозируемых поверхностей на достаточной
площади, время при удовлетворительном течении регене
раторных процессов в тканях и отсутствии технических де
фектов во время формирования анастомоза. При несоблю
дении этих условий высока вероятность возникновения
НША.
Плотное соприкосновение анастомозируемых поверх
ностей обеспечивают швы (ручной или механический),
специальные технические устройства (кольца), сваривание
тканей и др. При этом важно обеспечить достаточную плот
ность и равномерность соприкосновения анастомозируе
мых поверхностей. При наложении ручного шва это опре

деляется прежде всего квалификацией хирурга. Примене
ние механического шва и специальных технических уст
ройств позволяет стандартизировать технику формирова
ния анастомоза, обеспечить достаточную плотность и рав
номерность соприкосновения анастомозируемых отрез
ков, что уменьшает значимость субъективного фактора при
заживлении анастомоза. При формировании межкишечно
го анастомоза важно обеспечить однородность анастомо
зируемых поверхностей, что способствует оптимальному
заживлению межкишечного соустья. При интерпозиции
тканей, например, при попадании участка слизистой обо
лочки между соприкасающимися серозными или мышеч
ными оболочками срастание анастомозируемых поверхно
стей ухудшается.
Адекватное кровоснабжение является обязательным ус
ловием для успешного заживления анастомоза [2, 8, 17, 26,
27]. При нарушении местного кровоснабжения возможно
возникновение ишемического некроза кишки [8]. По мне
нию исследователей [15], нарушение кровотока в зоне ана
стомоза является основным патогенетическим фактором
возникновения несостоятельности швов толстокишечного
анастомоза. При сохранении адекватного регионарного
кровотока создаются оптимальные условия для заживления
анастомозируемых тканей. При нарушении кровоснабже
ния сшиваемых концов кишки возникает краевой некроз,
что наиболее часто является причиной НША [23. Неадекват
ное кровоснабжение анастомозируемых отрезков кишки
является следствием неправильной ее мобилизации (из
лишняя скелетизация анастомозируемых отрезков кишки
[15], значительное расстояние от линии шва до уровня со
храненных сосудов брыжейки) либо, при сохраненных со
судах, других технических дефектов во время выполнения
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операции (натяжение анастомозируемых отрезков [23], ча
стое наложение стежков шва, что обусловливает сдавление
внутристеночных сосудов [15, 16]), а в послеоперационном
периоде — тромбоза сосудов.
Надежность анастомоза во многом зависит от площади
срастания анастомозируемых поверхностей. Их большая
площадь обеспечивает более высокую надежность форми
руемого анастомоза.
Для успешного заживления межкишечного анастомоза
необходимым условием является удовлетворительное тече
ние регенераторных процессов в тканях. Причины наруше
ния регенераторных процессов в тканях разнообразны: это
пожилой и старческий возраст пациента [6, 8, 37]; наличие
у больного злокачественного новообразования и его рас
пространенность [23, 45]; сопутствующих заболеваний и
нарушений метаболизма [6, 8, 27, 38]; воспалительного про
цесса [8, 27]; рубцовых изменений тканей [8]; проведение
предоперационной лучевой терапии [23, 37]; травматич
ность хирургического вмешательства [8] и др.
При анализе технических дефектов формирования
межкишечного анастомоза отмечена высокая вероятность
технических ошибок, допущенных во время осуществления
низкой передней резекции прямой кишки [5, 6, 18, 34], ког
да ободочно—прямокишечный анастомоз формируют глу
боко в полости малого таза, в условиях ограниченной ви
димости [1, 23]. Об этом свидетельствует большая частота
возникновения НША при выполнении операции у мужчин
[23, 37, 40, 45], имеющих, как правило, узкий таз. Риск НША
повышается после выполнения оперативных вмешательств
на органах брюшной полости [40]. Наиболее распростра
ненными техническими дефектами при формировании
межкишечного анастомоза ручным способом являются
сквозное прошивание кишки во время наложения первого
ряда серозно—мышечных швов, оставление дефекта между
швами, образование незашитой складки одной из стенок
при неодинаковых размерах просвета сшиваемых концов
кишки [23]. При использовании аппаратного шва техниче
ских дефектов формирования анастомозов меньше в связи
с высокой надежностью современных сшивающих аппара
тов.
Диагностика несостоятельности швов межкишечного
анастомоза
Успех лечения больных раком толстой кишки при воз
никновении несостоятельности швов межкишечного анас
томоза во многом зависит от сроков диагностики осложне
ния. Решающее влияние на эффективность терапии оказы
вают своевременность диагностики и правильная интер
претация характера осложнения заживления анастомоза
[6]. НША возникает, как правило, на 5 — 8—е сутки после
операции [2, 13]. Клиническое течение НША зависит от
многих причин, ведущими из них являются вид межкишеч
ного анастомоза и его расположение относительно брюш
ной полости (экстра — или интраперитонеальное), разме
ры дефекта в области анастомоза, сроки возникновения
после операции, наличие адекватного дренирования пре
сакрального пространства [2].
Для диагностики НША используют данные клиничес
ких, лабораторных и инструментальных исследований.
Наиболее достоверным клиническим признаком НША
является отхождение содержимого кишечника по дрена
жам, установленным к месту расположения анастомоза [13,
34], что, однако, наблюдают не всегда, особенно в 1—е сут
ки после образования дефекта межкишечного соустья [13].
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В то же время обнаружение этого симптома свидетельству
ет о большой вероятности существования НША, но не явля
ется ее абсолютным признаком, поскольку может возни
кать и при других осложнениях, сопровождающихся нару
шением целостности стенки кишки (перфорация диверти
кула, разрыв кишки при наличии анастомозита, спаечной
непроходимости и др). Другие симптомы относительны и
могут свидетельствовать лишь о наличии осложнения в
брюшной полости или полости малого таза, возникшего в
послеоперационном периоде. Из них наибольшее значе
ние имеют ухудшение состояния больного по сравнению с
таковым в предыдущие дни [13] и несоответствие его тяже
сти срокам после выполнения хирургического вмешатель
ства. Другими признаками, которые косвенно могут свиде
тельствовать о наличии НША, считают повышение темпе
ратуры тела до 38°С и более, появление озноба, боли в жи
воте, тенезмов, дизурических явлений (при наличии обо
дочно—прямокишечного анастомоза) [13, 24, 34]. НША час
то характеризуется нечеткими и нетипичными начальны
ми клиническими признаками [27].
При использовании физических методов исследования
в ранние сроки возникновения НША определяют болезнен
ность и наличие инфильтрата в проекции соустья. По дан
ным ректального и вагинального исследования у пациен
тов при несостоятельности швов ободочно—прямокишеч
ного анастомоза определяют инфильтрат в пресакральном
пространстве [13], а при низко расположенном анастомозе
— дефект по линии анастомоза [34]; в поздние сроки — воз
никает разлитой перитонит с соответствующими клиниче
скими проявлениями.
Из лабораторных признаков НША наиболее важным яв
ляется лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы
влево [24]. При этом большое значение имеют не столько
абсолютное количество лейкоцитов и выраженность сдви
га лейкоцитарной формулы, сколько ухудшение этих пока
зателей в динамике. В целях диагностики несостоятельнос
ти швов межкишечного анастомоза изучают в динамике
микроскопический состав экссудата брюшной полости. Од
нако из—за невысокой эффективности метод не получил
широкого распространения в клинической практике.
Инструментальные методы исследования некоторые
хирурги также используют для диагностики несостоятель
ности швов межкишечного анастомоза. Наиболее часто
применяют рентгеноконтрастное исследование толстой
кишки, что позволяет выявить свищ анастомоза с проник
новением контрастного вещества в параректальную клет
чатку [5, 24, 34]. Также имеются сообщения о применении
радионуклидного метода для диагностики несостоятельно
сти швов межкишечного анастомоза [25]. Однако инстру
ментальные методы диагностики, не обладая большой до
стоверностью, не играют решающей роли в диагностике
осложнения.
Лечение несостоятельности швов межкишечного анас
томоза
Тактика лечения несостоятельности швов межкишечно
го анастомоза должна быть индивидуальной у каждого
больного. Для лечения больных используют оперативные и
консервативные методы. Наиболее значимыми факторами,
определяющими выбор метода лечения пациентов, являют
ся распространенность воспалительных изменений, отно
шение межкишечного анастомоза к брюшной полости
(экстраперитонеальное, интраперитонеальное), состояние
больного.

62

Клінічна хірургія. — 2008. — № 3

При наличии признаков разлитого перитонита показа
но выполнение релапаротомии, резекции участка кишки в
месте расположения анастомоза с формированием одно—
или двуствольной стомы [11].
При обнаружении ограниченного перитонита возмо
жен отказ от резекции кишки в пользу формирования про
ксимально расположненной стомы с широким дренирова
нием области анастомоза [5, 12, 13, 24].
При возникновении несостоятельности швов экстрапе
ритонеально расположенного анастомоза в отсутствие
признаков перитонита возможна выжидательная тактика:
санация области анастомоза через дренажи на фоне мощ
ной антибактериальной и дезинтоксикационной терапии
при условии адекватного динамического наблюдения за
больным [2, 5, 12, 36]. Как правило, такая ситуация возмож
на при возникновении несостоятельности швов ободоч
но—прямокишечного анастомоза после выполнения низ
кой внутрибрюшной резекции прямой кишки. В то же вре
мя тазовая брюшина не является надежным барьером на
пути распространения инфекции в брюшную полость [13].
Если на 7 — 8—е сутки после внутрибрюшной резекции
прямой кишки образуется дефект анастомоза длиной до 1,2
см, при нормальном или пониженном питании больного
можно достичь выздоровления без отведения кала, а при
возникновении дефекта в более ранние сроки (у тучных
больных — во всех ситуациях) следует немедленно нало
жить двуствольную колостому на поперечную ободочную
кишку [2]. Для уменьшения функциональной нагрузки на
зону анастомоза при возникновении несостоятельности
швов низко расположенного межкишечного анастомоза
применяют высокую очистительную клизму [36].
Профилактика несостоятельности швов межкишеч
ного анастомоза
Плотное соприкосновение анастомозируемых поверх
ностей обеспечивается достаточной силой затягивания на
ложенных швов. При этом сила, которую хирург приклады
вает при завязывании нитей, должна обеспечить плотное
соприкосновение анастомозируемых поверхностей, одна
ко не должна быть чрезмерной, чтобы избежать нарушения
кровоснабжения в стенке кишки. "Перетянутые" швы не ме
нее опасны в плане возникновения их несостоятельности,
чем "недотянутые". Чрезмерная сила сближения краев сши
ваемых органов обусловливает возникновение некроза
тканей и в итоге — НША [14]. При этом ведущую роль игра
ет опыт хирурга. Техника формирования анастомоза при
применении механического шва более стандартизирована,
и влияние субъективного фактора минимизировано. В то
же время, использование механического шва также не все
гда обеспечивает равномерное плотное соприкосновение
анастомозируемых поверхностей, например, при непол
ном сжатии скобок или других технических дефектах аппа
рата [23], а также наложении аппаратного шва на изменен
ную стенку кишки, в частности, ее воспалительном измене
нии. Необходимо устранить факторы, препятствующие
плотному соприкосновению тканей, исключить натяжение
анастомозируемых отрезков кишки [8, 17] путем их адек
ватной мобилизации, а после операции — предотвратить
повышение внутрикишечного давления с помощью раз
личных способов декомпрессии. Для декомпрессии анасто
моза применяют три основных способа: формирование
разгрузочной стомы, проведение зонда через задний про
ход выше уровня анастомоза, растяжение наружного
сфинктера заднего прохода. Формирование разгрузочной
стомы для декомпрессии анастомоза — наиболее распрост

раненный способ защиты межкишечного анастомоза. Ши
рокое распространение способа обусловлено рядом факто
ров. Во—первых, стома, наложенная проксимальнее уровня
анастомоза, надежно защищает его от НША; во—вторых,
формирование стомы существенно не увеличивает продол
жительность основной операции; в—третьих, для закрытия
стомы в последующем обычно не требуется выполнение
травматичного хирургического вмешательства.
Для декомпрессии межкишечного анастомоза исполь
зуют илеостому, цекостому, трансверзостому [2, 5, 22], а так
же одноствольную стому (Т—образную [10] или У—образ
ную [4]). Кроме того, к числу методов декомпрессии межки
шечного анастомоза, в основе которых лежит тот же прин
цип (полного или частичного прекращения пассажа содер
жимого кишечника через вновь сформированное соустье),
относят сохранение ранее наложенной стомы при выпол
нении радикального хирургического вмешательства и фор
мирование межкишечных анастомозов, несущих стому
(П—образных [33]). В то же время наличие разгрузочной
стомы уменьшает риск возникновения НША, но не гаранти
рует его полного устранения, в связи с чем некоторые хи
рурги высказывают сомнение в целесообразности ее при
менения [37, 44].
Проведение зонда через задний проход выше уровня
межкишечного анастомоза — широко распространенный
метод его декомпрессии [22]. Как правило, зонд проводят
на 15 — 20 см выше линии швов, хотя имеются сообщения
как о более низком, так и более высоком [21, 30] его прове
дении. Обычно зонд из кишки удаляют через 5 — 7 сут [21].
Растяжение наружного сфинктера заднего прохода являет
ся одним из методов, используемых для декомпрессии меж
кишечного анастомоза [22, 23]. Растяжение сфинктера
обусловливает его временный паралич и беспрепятствен
ное отхождение содержимого толстого кишечника [7]. Рас
тяжение сфинктера считают простым, безопасным и эф
фективным методом декомпрессии зоны анастомоза [3].
Вследствие повышения внутрипросветного давления
уменьшается плотность анастомозируемых отрезков киш
ки при формировании анастомоза обычным способом.
При использовании инвагинационного принципа наложе
ния анастомоза повышение внутрипросветного давления,
напротив, способствует более плотному соприкосновению
анастомозируемых отрезков кишки.
Для обеспечения однородности анастомозируемых по
верхностей необходимо тщательное сопоставление оболо
чек кишки. Однако иногда выполнить это условие невоз
можно. Так, при формировании низкого ободочно—прямо
кишечного анастомоза более высокую частоту возникнове
ния НША связывают с отсутствием серозного покрова куль
ти прямой кишки [5] и сопоставлением разнородных тка
ней.
Для сохранения адекватного кровоснабжения анасто
мозируемых отрезков кишки необходимо правильно моби
лизовать их с сохранением достаточного кровоснабжения
в области формируемого анастомоза и исключить условия
для нарушения кровоснабжения в сохраненных сосудах как
во время выполнения операции (частое наложение стеж
ков шва, натяжение тканей), так и после нее (тромбоз).
Интраоперационная оценка адекватности кровоснаб
жения анастомозируемых отрезков толстой кишки сложна.
Большинство хирургов оценивают ее по макроскопичес
ким признакам жизнеспособности анастомозируемых от
резков кишки: окраске серозной оболочки, перистальтике
мобилизованного участка, кровотечению из краев пересе
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ченной кишки, ее брыжейки или основания отсеченного
сальникового отростка на уровне мобилизации [19, 23]. Не
смотря на субъективность, в настоящее время способ явля
ется основным для оценки жизнеспособности анастомози
руемых отрезков кишки. Для объективизации адекватности
кровоснабжения анастомозируемых отрезков кишки пред
ложены способы с применением различных технических
средств [29], однако они не нашли широкого применения в
клинической практике. В своей работе придерживаемся
следующего правила. Первый ряд шов анастомоза должен
быть наложен на расстоянии не более 2 мм от последнего
пульсирующего сосуда брыжейки. Иначе, даже при условии
розовой окраски стенки кишки, необходимо дополнитель
но мобилизовать брыжейку, отступив до уровня пульсирую
щих сосудов. Пренебрежение этим правилом чревато воз
никновением НША. Кроме сохранения адекватного крово
снабжения в анастомозируемых отрезках кишки при ее мо
билизации, необходимо исключить условия для нарушения
кровоснабжения в сохраненных сосудах, а именно — час
тое наложение стежков шва [15, 16] и натяжение анастомо
зируемых отрезков [23]. Необходимо не только сохранить
анатомическую целостность сосудов, по которым кровь до
ставляется к анастомозу, но и обеспечить их постоянную
проходимость после операции. Наиболее часто причиной,
обусловливающей нарушение проходимости сохраненных
сосудов, является их тромбоз [31]. Важное значение также
имеют нарушения центральной гемодинамики как во вре
мя выполнения операции, так и после нее [15, 28]. Иногда
сохранение адекватного кровоснабжения анастомозируе
мых отрезков толстой кишки зависит не столько от дейст
вий хирурга, сколько от индивидуальных анатомических
особенностей организма пациента. С подобной ситуацией
хирург сталкивается при выполнении внутрибрюшной ре
зекции прямой кишки с формированием низкого ободоч
но—прямокишечного анастомоза, при котором высок риск
возникновения НША [2, 12, 37, 40, 45]. При таком хирурги
ческом вмешательстве кровоснабжение дистальной культи
прямой кишки обеспечивается средними прямокишечны
ми артериями, которые с обеих сторон имеются в 50% на
блюдений, с одной стороны — в 30%, отсутствуют — в 20%
[18]. Этим обусловлены различия частоты возникновения
НША после выполнения низкой внутрибрюшной резекции
прямой кишки с сохранением верхних прямокишечных со
судов и без такового. Так, после выполнения внутрибрюш
ной резекции с пересечением верхних прямокишечных со
судов НША возникла у 15,2% больных, при их сохранении
— у 1,5% [19]. При пересечении средних прямокишечных
артерий значительно нарушается кровоснабжение культи
прямой кишки, что ухудшает условия заживления анасто
моза и увеличивает частоту возникновения НША [12].
При большей площади срастаемых поверхностей повы
шается надежность анастомоза, она зависит и от его конст
руктивных особенностей. Наибольшую площадь соприкос
новения срастаемых поверхностей обеспечивает форми
рование инвагинационного межкишечного анастомоза.
Устранить все факторы, обусловливающие снижение
регенераторных процессов в тканях, к сожалению, невоз
можно. Однако за период предоперационной подготовки
можно осуществить частичную коррекцию нарушений ме
таболизма (анемия, гипопротеинемия), уровня глюкозы у
больных сахарным диабетом, уменьшить выраженность
воспалительного процесса и лучевых реакций при прове
дении лучевой терапии.
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Уменьшить вероятность технических ошибок при ис
пользовании ручного шва позволяет адекватный визуаль
ный контроль во время формирования низкого ободочно—
прямокишечного анастомоза. При применении механиче
ского шва для уменьшения частоты технических дефектов
во время формирования низкого ободочно—прямокишеч
ного анастомоза необходима проверка его герметичности
[9, 23].
В настоящее время используют надежные способы фор
мирования межкишечного анастомоза, однако опасность
возникновения НША существует. Возникновение НША, рас
положенного в брюшной полости, как правило, чревато по
слеоперационным перитонитом. Несмотря на повторное
выполнение хирургического вмешательства, во время кото
рого устраняют источник инфекции (анастомоз), примене
ние эффективных методов интенсивной терапии, шансы
выжить у пациента с послеоперационным перитонитом,
обусловленным НША, невелики. В связи с этим большинст
во хирургов стремятся изолировать анастомоз от брюшной
полости путем его помещения в полость малого таза, за
брюшинное пространство [2, 5, 18, 23, 24]. При возникнове
нии НША, сформированного экстраперитонеально, наблю
дают не разлитой перитотит, а ограниченный трубчатый
толстокишечный свищ, который обычно заживает самосто
ятельно [20, 32, 35]. Особенно эффективен этот прием при
выполнении внутрибрюшной резекции прямой кишки с
формированием ободочно—прямокишечного анастомоза.
Расположение анастомоза под тазовой брюшиной преду
преждает возникновение разлитого перитонита [5, 18, 24].
Следует иметь в виду, что изоляция межкишечного анасто
моза не уменьшает частоту возникновения НША, однако
способствует уменьшению послеоперационной летальнос
ти в связи с уменьшением частоты послеоперационного
перитонита [20, 35]. Так, при внебрюшном размещении
анастомоза послеоперационная летальность снизилась в 5
раз в связи с образованием, как правило, кишечного свища,
поддающегося в последующем консервативному лечению
[20].
Таким образом, при условии формирования межкишеч
ного анастомоза без технических погрешностей, плотном
соприкосновении однородных, адекватно кровоснабжае
мых анастомозируемых поверхностей на достаточной пло
щади у пациентов без нарушений течения регенераторных
процессов в организме несостоятельность швов межки
шечного соустья теоретически возникнуть не должна. К со
жалению, полностью исключить это осложнение в настоя
щее время не удается.
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