Міністерство охорони здоров'я України
Асоціація хірургів України
Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України

ISSN 0023 - 2130

КЛІНІЧНА
ХІРУРГІЯ
№ 11—12 (812—813) листопад—грудень 2010

КЛІНІЧНА

Щомісячний науковоJпрактичний журнал
Заснований у червні 1921 р.

ХІРУРГІЯ

11—12 (812—813)
листопад—грудень 2010
№

Нагороджений
КРИШТАЛЕВИМ РОГОМ ДОСТАТКУ
Міжнародного Академічного Рейтингу
популярності та якості
«Золота Фортуна»
Редактор
Г. В. Остроумова
Коректор
О. П. Заржицька
Затверджений постановою президії ВАК України
від 10.02.10 № 1J05/1.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 1033.
Адреса редакції:
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30,
редакція журналу «Клінічна хірургія».
Тел./факс ( 044) 408.18.11, http://hirurgiya.com.ua
e mail: info@hirurgiya.com.ua
jcs@fm.com.ua
Передплатний індекс 74253
Підписано до друку 17.10.10. Формат 60 × 84/8.
Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 16.
Обл. вид. арк. 15,84. Тираж 1 500.
Замов.689
Видавець
ТОВ «Ліга Інформ»
03680, м. Київ, МСП 03680, вул. Героїв Севастополя, 30.
Тел./факс ( 044) 408.18.11.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи
ДК № 1678 від 04.02.04.
Надруковано з готових фотоформ
в друкарні ТОВ «Лазурит Поліграф»
04048, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73,
тел./факс ( 044) 417.21.70.
Розмноження в будь якій формі матеріалів, опублікованих
в журналі, можливе тільки з письмового дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе
рекламодавець.

© Клінічна хірургія, 2010
© Ліга — Інформ, 2010

Головний редактор
М. Ю. Ничитайло
Заступник
головного редактора
С. А. Андреєщев
РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ

РЕДАКЦІЙНА
РАДА

М. Ф. Дрюк
М. П. Захараш
В. І. Зубков
Г. В. Книшов
Г. П. Козинець
В. М. Копчак
О. Г. Котенко
Д. Ю. Кривченя
В. В. Лазоришинець
О. С. Ларін
П. М. Перехрестенко
С. Є. Подпрятов
Ю. В. Поляченко
А. П. Радзіховський
Б. В. Радіонов
А. В. Скумс
І. М. Тодуров
О. Ю. Усенко
Я. П. Фелештинський
В. І. Цимбалюк
В. В. Чорний
С. О. Шалімов
П. О. Шкарбан

Я. С. Березницький
В. В. Бойко
М. М. Велігоцький
В. В. Ганжий
Б. С. Запорожченко
І. В. Іоффе
Л. Я. Ковальчук
П. Г. Кондратенко
І. А. Криворучко
В. І. Лупальцов
О. С. Ніконенко
М. П. Павловський
В. В. Петрушенко
В. І. Русин
Ю. С. Семенюк
В. М. Старосек
А. І. Суходоля
C. Д. Шаповал

ДО УВАГИ АВТОРІВ
Редакція журналу приймає до публікації статті українською та російською мовами.
Направляючи статтю до редакції, необхідно дотримувати наступних правил
1. Стаття супроводжується направленням установи,
в якій виконана робота, і висновком експертної комісії.
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ма у больных с гиперпластическими заболеваниями щито
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вказувати номер, прізвище авторів і позначки «верх», «низ»,
або на електронних носіях (IBM сумісні РС) у форматах *.tif
(не менше 300 dpi). Позначення проставляти тільки на од
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КСЕРОКОПІЇ МАЛЮНКІВ
РЕДАКЦІЯ НЕ ПРИЙМАЄ.
7. Під час редагування статті редакція зберігає за собою
право змінювати стиль, але не зміст роботи.
8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил,
редакція не реєструє. Відмова в публікації може не супрово
джуватись роз'ясненням його причин і не може вважатися
негативним висновком щодо наукової та практичної цін
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дять всі права, включаючи право на переклад іншими мова
ми.
10. Статті, опубліковані або направлені до іншого жур
налу чи збірника, не надсилати.

10—та щорічна науково практична

КОНФЕРЕНЦІЯ
з міжнародною участю

РАНИ,
РАНОВА ІНФЕКЦІЯ,
З’ЄДНАННЯ ТКАНИН
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київ
2010

4

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛА СЕМЯН ВИНОГРАДА В КАЧЕСТВЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО
И ПРОТИВООЖОГОВОГО СРЕДСТВА
М. М. Абдурахманов, У. У. Абидов, Б. М. Аюбов
Бухарский медицинский институт, Республика Узбекистан

Растительные масла облепихи являются эффективным
средством лечения раневого поражения кожи и слизистых
оболочек. Состав масла семян винограда подобен составу
облепихового масла, однако лечебная эффективность его
не изучена.
Цель работы: изучить активность масла семян виногра
да в качестве ранозаживляющего и противоожогового
средства.
Опыты проведены на крысах — самцах массой тела 150
— 180 г. Раны моделировали по Н. В. Лазареву (1954), ожог
вызывали нагретой до 200°С медной пластинкой размера
ми 3 × 3 см, установленной на кончике электропаяльника.
Время экспозиции 10 с.
Раны обрабатывали маслом семян винограда. Уже в ран
ние сроки наблюдения отмечена меньшая отечность тка
ней, меньший объем раневого экссудата, активное разрас
тание грануляционной ткани, по сравнению с этими пока
зателями в контрольной группе. Наряду с разрастанием со
единительной ткани и васкуляризацией ран наблюдали вы
раженную эпителизацию дефектов и уменьшение длитель
ности заживления на 25% по сравнению с таковой в кон
трольной группе.

Масло семян винограда оказывало также положитель
ное влияние на течение ожогового поражения. Так, у жи
вотных контрольной группы полное заживление ран отме
чено в среднем через 72 сут, у животных опытной группы,
ожоговую поверхность которых ежедневно обрабатывали
маслом семян винограда, на 14 — 16—е сутки раны осво
бождались от струпа и были покрыты ярко—красными гра
нуляциями. На 14, 21—е и 28—е сутки размеры ожоговых
ран в контрольной и основной группах составляли по срав
нению с исходными соответственно, 50 и 46,6%, 60 и 55,2%,
72 и 51,1%. Еще более выраженные различия отмечены на
35—е и 42—е сутки. К этому времени размеры раневого де
фекта были на 79 — 66,7% и 92 — 73,7% меньше, чем в кон
троле, при высокой степени достоверности. Полное зажив
ление ран у крыс опытной группы достигнуто в среднем че
рез 45 сут. Кожа на месте ожога у всех животных покрыта
нормальной шерстью, рубцов не было.
Таким образом, масло семян винограда, повышая окис
лительно—восстановительный потенциал системы молоч
ная—пировиноградная кислоты, усиливая процессы аэро
биоза и улучшая течение пластических процессов в коже,
оказывает выраженное ранозаживляющее и противоожо
говое действие.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНТОВ ПРИ ИХ НАХОЖДЕНИИ В ОРГАНИЗМЕ
Т. А. Алексеева, О. Н. Лазаренко, В. И. Сморжевский, В. А. Тиньков, О. В. Береговой, С. П. Ошкадеров
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Институт металлофизики им. В. Г. Курдюмова НАН Украины, г. Киев

Для внутрисосудистых стентов обязательным условием
является тромборезистентность материала. Образование
тромба в стентированном сосуде рассматривают как реак
цию острого отторжения материала протеза, при которой
ведущую роль играют свойства поверхности искусствен
ных имплантатов. В работе изучено изменение морфоло
гии тканей и химического состава поверхности импланта
та, стента при его нахождении в организме эксперимен
тальных животных.
Эксперимент проведен на кролях—самцах массой тела
2,5 — 3 кг. Стенты из нержавеющей стали марки 316L уста
навливали с использованием бедренного доступа в брюш
ную часть аорты. Через 8 нед после операции животных
выводили из эксперимента, иссекали участки аорты в мес
те установки стента для проведения гистологических ис
следований. Стенты отделяли от тканей для изучения с по
мощью физических методов на растровом электронном
микроскопе JSM—6490LV (Jeol, Япония). Гистологические
препараты окрашивали гематоксилином и эозином, по
ван—Гизон.
По данным гистологических исследований отмечено
образование неоинтимы и значительное увеличение тол
щины стенки сосуда в месте установки стента. По результа
там иммуногистохимического анализа в месте нахождения
элементов стента наблюдали скопление лимфоцитов с

вкраплениями эритроцитов, тогда как в интактном участке
сосуда таких изменений не наблюдали. При изучении по
верхности стента установлено, что, несмотря на то, что его
элементы были окружены фиброзно—соединительноткан
ной капсулой, на поверхности стента обнаружено большое
количество форменных элементов крови — эритроцитов,
лимфоцитов, небольшое количество тромбоцитов.
Анализ состава поверхности стента позволяет предпо
ложить, что в организме происходит селективное растворе
ние материала на границе его контакта с тканями. Так, в од
ном наблюдении поверхность стента состояла из 316L, к
концу эксперимента — практически полностью состояла из
хрома. В других наблюдениях также отмечены химические
изменения поверхности стента, но не такие выраженные.
Выводы.
1. В организме инородные материалы подвергаются аг
рессивному воздействию.
2. Фиброзно—соединительнотканная капсула проница
ема для лимфоцитов, и процесс воздействия организма на
инородное тело продолжается до тех пор, пока на поверх
ности искусственных материалов существуют центры рас
познавания.
3. Степень деструкции материалов зависит от состояния
иммунной системы пациента.
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ТРАНСМЕТАТАРЗАЛЬНА АМПУТАЦІЯ ЯК ПЕРВИННА ОПЕРАЦІЯ ВИБОРУ
ПРИ ГАНГРЕНОЗНО—НЕКРОТИЧНОМУ УРАЖЕННІ СТОПИ З ХРОНІЧНИМИ
ТРОФІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
Є. Р. Балацький
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

На підставі аналізу досвіду виконання в клініці з 2000 р.
392 операцій ампутації нижніх кінцівок на різному рівні у
хворих з хронічними трофічними порушеннями (облітеру
ючий атеросклероз, цукровий діабет, їх поєднання, обліте
руючий ендартеріїт, розлади нервової трофіки, хронічна
лімфовенозна недостатність) узагальнені результати ліку
вання, що дозволило встановити деякі загальні зако
номірності загоєння ран кукс та можливості зниження
рівня ампутації кінцівки з максимальним збереженням її
опорної функції. Ампутація в межах пальців, множинна та
поодинока, в тому числі з резекцією плеснових кісток вико
нана у 98 хворих, трансметатарзальна — у 102, транстар
зальна — у 14, на рівні гомілки — у 42, на рівні стегна — у
136. За загальними світовими стандартами, ампутацію
кінцівки вище плеснового відділу стопи слід відносити до
високого рівня.
Необхідно мати на увазі, що критерії первинного вико
нання високої ампутації кінцівки чітко не визначені. Не ви
никає сумніву щодо ампутації високого рівня, як правило,
за умови гангренозно—некротичного ураження всієї стопи
та більш високих відділів кінцівки, за наявності ознак ана
еробного процесу, основні проблеми виникають при ура
женні дистального відділу стопи. Навіть ознаки критичної
ішемії (парціальний тиск кисню, локальний систолічний
тиск нижче критичного рівня) в деяких ситуаціях не відоб
ражають ступінь трофічних порушень, наприклад, за наяв
ності реактивного набряку кінцівки. Спроби виконувати

дистальну ампутацію кінцівки в межах стопи у хворих за
критичної ішемії тканин підтвердили можливість викорис
тання первинної трансметатарзальної ампутації з етапним
закриттям рани кукси (у 84 хворих) як операції вибору, на
відміну від високої ампутації кінцівки. Необхідність по
вторної ампутації кінцівки на більш високому рівні виник
ла у 23 (27,4%) хворих. Кінцеве закриття кукси здійснювали
у середньому на 3 — 4—ту добу шляхом вільної аутодермо
пластики (у 42 хворих), накладення вторинних швів (у 8) та
поєднаного застосування цих способів (в 11). Для тимчасо
вого закриття ранової поверхні перед аутодермопластикою
використовували розчини антисептиків, стандартні по
криття фірм "Hartmann", "Johnson@Johnson", пов'язку
Aqua—Gel, ксенодерму, фібринну плівку, шкірно—жирові
клапті. Найкращі результати досягнуті при використанні
вільної аутодермопластики для кінцевого закриття рани
кукси, яка у 22 хворих виконана в декілька етапів. Після ау
топластики найкращі результати досягнуті при укритті ау
токлаптів пов'язкою Aqua—Gel (у 12 хворих). Недоліком ви
користання способу етапного закриття ран кукс є збільшен
ня витрат на лікування та майже вдвічі більша тривалість
госпіталізації, на відміну від первинної високої ампутації
кінцівки. Віддалені результати свідчили про збереження
опорної функції кінцівки протягом понад 3 років у 46
(52,7%) хворих, отримані кращі показники якості життя,
ніж у хворих після високої ампутації кінцівки.

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ И ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РОЖИСТОГО
ВОСПАЛЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Е. Р. Балацкий, А. В. Коноваленко, Ю. И. Журавлева
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Проанализированы результаты лечения рожистого вос
паления (РВ) нижних конечностей у 52 больных за период
2001 — 2009 гг., из них у 20 — в комплексе лечения проведе
на внутриартериальная и лимфотропная терапия. Основ
ная идея одновременного выбора двух различных путей
введения антибактериальных препаратов заключалась в со
четании быстрого внутриартериального максимального
насыщения в очаге поражения и длительного накопитель
ного эффекта — при лимфотропном насыщении.
Мужчин было 14 (70,0%), женщин — 6 (30,0%), возраст
больных от 32 до 64 лет. У 15 (75%) больных диагностиро
вано РВ в флегмонозно—некротической, у 5 (25,0%) — в
эритематозно—буллезной форме. Воспалительный про
цесс отмечен на одной нижней конечности на протяжении
от стопы до нижней трети бедра. Все пациенты госпитали
зированы в сроки до 4 сут от начала заболевания, всем про
ведено стандартное медикаментозное и местное лечение.

Большинству — 12 (80%) больным с флегмонозно—некро
тической формой РВ показано аутодермопластическое за
крытие образовавшихся раневых дефектов.
В комплексе лечения больных применяли внутриарте
риальные инъекции амоксициллина, амоксиклава (850 мг),
линкомицина (30% — 2 мл) в изотоническом растворе на
трия хлорида фракционно 1 раз в сутки в течение 3 — 4 сут.
Лимфотропно в проекции дистального отдела первого
межплюсневого промежутка по методу Ю. М. Левина (без
сдавления жгутом) вводили линкомицин (30% — 1 мл) 1 раз
в сутки в течение 3 — 5 сут. На 1,0 — 1,5 см проксимальнее
места введения линкомицина вводили диуретики (лазикс,
фуросемид) в дозе 5 мг и химотрипсин (10 мг в изотониче
ском растворе натрия хлорида или 0,5% растворе новокаи
на).
У всех пациентов, которым проведена комплексная те
рапия, отмечен более выраженный регресс заболевания в
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начальный период, уменьшение продолжительности гос
питализации (в среднем в 1,5 раза). У 3 (15,0%) больных с
эритематозной формой РВ отмечено абортивное течение
процесса на 3—и сутки лечения. При флегмонозно—некро
тической форме заболевания удалось достичь очищения
ран и выполнить аутодермопластическое закрытие образо
вавшихся раневых дефектов в более ранние сроки, установ
лена более высокая степень приживления аутотрансплан
татов. У 2 (10%) больных в месте инъекции возник ограни

ченный поверхностный некроз кожи, заживление самосто
ятельное.
Таким образом, комплексная терапия РВ с использова
нием внутриартериального и лимфотропного введения ан
тибактериальных препаратов позволяет достичь более вы
раженного регресса инфекционно—воспалительного про
цесса в раннем периоде, ускорить очищение и подготовку
ран к аутодермопластическому закрытию, уменьшить про
должительность лечения больных в стационаре.

ОСОБЕННОСТИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
С. Г. Белов, М. С. Попов, З. И. Базаринская, О. В. Данилова
Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Харьковская городская клиническая больница № 2

Синдром диабетической стопы (СДС) — одно из наибо
лее частых инвалидизирующих осложнений сахарного ди
абета. Если хирургическое вмешательство произведено в
условиях гнойно—воспалительных осложнений (ГВО) СДС,
у значительного числа больных невозможно завершить его
наложением первичных швов. Заживление раневых дефек
тов вторичным натяжением в таких ситуациях сопровожда
ется существенным нарушением репаративных процессов,
требует длительного лечения, нередко обусловливает ГВО и
формирование деформирующих рубцов, существенно на
рушающих функцию конечности. Это обусловливает необ
ходимость выполнения кожнопластических операций.
Цель исследования: изучить клиническую эффектив
ность применения кожной пластики у больных при СДС.
Проанализированы результаты лечения 62 больных, ко
торым произведена малая ампутация конечности по пово
ду СДС, вторым этапом им выполнены кожно—пластичес
кие операции. Возраст больных от 23 до 81 года. Мужчин
было 23, женщин — 39. Большинство (68%) пациентов бы
ли пожилого и старческого возраста, у них диагностирова
ны сахарный диабет ІІ типа и тяжелые сопутствующие за
болевания. У всех больных на первом этапе лечения после
выполнения оперативного вмешательства стремились
обеспечить максимально короткие сроки подготовки к за
крытию раневого дефекта. Ее продолжительность от 5 до 34
сут, в среднем — 17 сут.

У 36 больных при наличии поверхностных раневых де
фектов неопорных областей стопы выполнена аутодермо
пластика с использованием свободного расщепленного ло
скута. Заживление раны первичным натяжением отмечено
у 94,4% больных. У 26 больных при наличии глубоких ране
вых дефектов на функционально значимых областях стопы
выполнена аутодермопластика с использованием свобод
ного полнослойного трансплантата. Заживление ран пер
вичным натяжением отмечено в 73,1% наблюдений. У 26,9%
больных возникло отторжение эпителиального слоя пол
нослойных кожных трансплантатов.
Для повторной аутодермопластики использовали сво
бодный расщепленный лоскут, который накладывали по
верх полнослойного трансплантата.
У всех этих больных достигнуто приживление расщеп
ленных кожных лоскутов. Впоследствии все больные обес
печены ортопедическими стельками либо осуществлено
ортезирование по показаниям для соблюдения режима
двигательной разгрузки.
Таким образом, использование свободной аутодермо
пластики у больных при СДС позволяет в короткие сроки
закрыть раневой дефект и, как следствие, предотвратить
вторичное инфицирование, восстановить функциональ
ную способность стопы, сократить сроки заживления ран и
длительность лечения больного в стационаре.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
C ЯЗВЕННО—НЕКРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
О. А. Беляева, Ю. В. Рыбянец, В. В. Погребняк, В. В. Замора, Л. И. Уланович
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Киевская городская клиническая больница № 6

Сахарный диабет (СД) в структуре заболеваемости за
нимает 3—е место после сердечно—сосудистых и онколо
гических заболеваний.
Язвенно—некротическое поражение стоп выявляют у 6
— 15% больных СД. В последние годы в Украине и России у
больных, страдающих СД, по поводу осложненного язвен

но—некротического поражения стопы при синдроме диа
бетической стопы (СДС) высокую ампутацию (ВА) нижних
конечностей (НК) выполняют с частотой 19,6 — 41,2%, при
этом летальность составляет от 8,9 до 25,0%, общая леталь
ность при СД — от 6,6 до 13,5%.
Цель исследования: оценить результаты комплексного
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хирургического лечения больных с язвенно—некротичес
ким поражением при СДС.
Проведен сравнительный анализ результатов хирурги
ческого лечения 119 больных по поводу язвенно—некроти
ческих осложнений (ЯНО) СДС за период 2006 — 2007 гг.
(контрольная группа) и 103 больных с ЯНО СДС за период
2008 — 2009 гг. (основная группа). Мужчин было 43%, жен
щин — 57%, возраст больных в среднем 67,4 года (в кон
трольной группе — 66,2 года, в основной — 68,6 года). В ос
новной группе больные распределены на 2 подгруппы: I —
с нейропатической, II — с нейроишемической формой СДС.
Алгоритм диагностики включал: общеклинические, лабора
торные, биохимические, инструментальные (рентгеногра
фия стоп и голеней, реовазография, допплерография), ми
кробиологические, морфологические методы исследова
ния. Лечение больных включало: лечение СД, антибактери
альную терапию, коррекцию критической ишемии, тканей,
местное лечение раны (аппликационные сорбенты — мет
росил, сертасил), радикальное хирургическое лечение
гнойно—некротического очага.
В контрольной группе хирургические вмешательства
выполняли без учета анатомо—клинической формы и сте
пени поражения стопы, ограничивались вскрытием и дре
нированием гнойных очагов, некрэктомией с последую
щим местным лечением раны до окончательного заживле
ния. Органосохраняющие операции выполнены у 36,7%
больных, заживление первичным натяжением отмечено у
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26,4%, ВА НК на уровне бедра осуществлена у 22 (19,1%)
больных. В основной группе хирургическое лечение прове
дено в несколько этапов, в зависимости от анатомо—кли
нической формы СДС. При нейропатической форме у 25
(24,27%) пациентов I этап — радикальная обработка гной
но—некротического очага, II этап — направлен на заживле
ние раны. При нейроишемической форме у 78 (73,8%) па
циентов I этап — коррекция ишемии (реконструктивные
операции на сосудах, медикаментозная коррекция ише
мии), у 2 (1,94%) больных осуществлено подвздошно—бед
ренное шунтирование (операции выполнены в Националь
ном институте хирургии и трансплантологии имени А. А.
Шалимова НАМН Украины); II этап — радикальная обработ
ка гнойно—некротического очага, III этап — направлен на
заживление раны. Применение такого подхода позволило
достичь следующих результатов: ВА НК на уровне бедра вы
полнена у 15 (12,2%) больных, ампутация НК на уровне го
лени — у 2 (1,62%), органосохраняющие операции — у 106
(86,18%), заживление первичным натяжением отмечено в
41,6% наблюдений (Р < 0,05). После операции в обеих груп
пах все пациенты живы.
Таким образом, применение дифференцированного
подхода к лечению ЯНО СДС с учетом анатомо—клиничес
кой формы, стадии поражения и данных микробиологиче
ских исследований позволило уменьшить частоту выполне
ния ВА НК на 6,9% (Р < 0,05).

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РАН ПОСЛЕ ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Я. С. Березницкий, В. Ф. Сулима
Днепропетровская государственная медицинская академия

Лечение гнойно—воспалительного поражения кожи и
слизистых оболочек, выбор эффективных методов воздей
ствия является актуальных проблемой современной хирур
гии и фармакологии, что обусловлено нерешенностью во
просов борьбы с послеоперационной раневой инфекцией,
увеличением частоты гнойно—воспалительных осложне
ний заживления ран.
Особое место среди поверхностных инфицированных
ран занимают раны после выполнения проктологических
операций по поводу острого парапроктита, нагноения эпи
телиальной кисты копчика, когда рана может быть загряз
нена каловыми массами, что способствует возникновению
раневой инфекции и затрудняет лечение.
Для лечения поверхностных инфицированных ран,
особенно в проктологической практике, необходимы спо
собы эффективного воздействия с использованием препа
ратов, обладающих широким антимикробным спектром.
В отделении проктологии клинической больницы № 6 г.
Днепропетровска, которое является базой кафедры хирур
гии № 1, проведена вторая фаза клинического исследова
ния препарата Инфларакс (мазь для наружного примене
ния в тубах по 50 г). Во время клинического испытания
препарат применен при лечении 45 больных с поверхност
ными инфицированными ранами.
Под влиянием терапии у больных отмечено уменьше
ние выраженности клинических проявлений гнойно—вос

палительного процесса после вскрытия и дренирования
очага: эффективно очищалось дно ран, уменьшалась тя
жесть воспалительных изменений в ране и окружающих
тканях, изменялся характер отделяемого из раны, уменьша
лось его количество, стимулировалось образование грану
ляций. Уменьшение выраженности воспалительных явле
ний, заметный клинический эффект отмечен уже на 3—и
сутки лечения. Во время перевязок наблюдали обильное
пропитывание марлевой повязки раневым отделяемым,
она не прилипала к раневой поверхности, не пересыхала,
не повреждала рану.
Уже на 5—е сутки лечения у большинства больных вся
раневая поверхность была покрыта тонким слоем зрелых,
кровоточащих, ярко красной окраски грануляций; раны
очищались от некротизированных тканей и гнойного отде
ляемого, а само отделяемое становилось серозно—геморра
гическим, существенно уменьшилась выраженность пери
фокального воспаления. В эти же сроки наблюдали интен
сивный рост краевого эпителия.
Инфларакс — мазь для наружного применения, может
быть рекомендована к медицинскому применению в каче
стве ранозаживляющего, противовоспалительного и анти
микробного средства при лечении больных с поверхност
ными гнойными ранами в I фазе раневого процесса.

8

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ БЕШИХИ
О. О. Біляєва, О. В. Кравченко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, м. Київ

Перебіг бешихового запалення в останні 20 років харак
теризується резистентністю до терапії, збільшенням часто
ти ускладнень, вкрай тяжким перебігом, переходом у більш
тяжку форму вже під час лікування у стаціонарі.
Мета роботи: вивчити ефективність декомпресивних
операцій (ДО) з приводу бешихового запалення.
У дослідження включені 82 хворих на бешиху, в тому
числі 46 — основної групи (ОГ) та 36 — контрольної групи
(КГ), яких лікували в міській клінічній лікарні №6 та Цент
ральному клінічному шпиталі ДПСУ у період з 2006 по 2009
рр. Залежно від форми бешихи хворі розподілені на 3 гру
пи. До 1—ї групи включені 22 хворих ОГ та 14 хворих КГ з
еритематозною формою бешихи (ІІІ ступінь набряку); до
2—ї групи — 6 хворих ОГ та 7 хворих КГ з еритематозно—
бульозною формою бешихового запалення (ІІІ ступінь на
бряку); до 3—ї групи — 18 хворих ОГ та 15 хворих КГ з буль
озно—некротичною формою бешихи (ІІ — ІІІ ступінь на
бряку).
Крім стандартного медикаментозного лікування, хво
рим ОГ здійснені ДО. Всім хворим за бульозно—некротич
ної форми запалення виконували некректомію. ДО прово
дили в операційній або в перев'язочній під місцевим знебо
люванням за Вишневським, кількість анестетика мінімаль
но достатня для знеболювання. Розріз наносили паралель
но нервово—судинним пучкам на глибину підшкірного
прошарку, кількість розрізів та їх довжина залежали від
площі місцевого поширення бешихи, на розрізи накладали
пов'язку з розчином антисептика, яку міняли кожної доби,
через 3 — 4 доби на рани накладали вторинні шви, які
знімали на 10—ту добу.
Больовий синдром у хворих ОГ усунутий швидше: через
(1,2 ± 0,94) доби — за еритематозної форми, через (4,1 ±
0,52) доби — за еритематозно—бульозної форми, через (6,5

± 0,69) доби — за бульозно—некротичної форми. У хворих
КГ біль зник через (5,4 ± 0,87) доби — за еритематозної фор
ми, через (7,3 ± 0,96) доби — за еритематозно—бульозної
форми та через (10,7 ± 0,7) доби — за бульозно—некротич
ної форми (Р < 0,05).
Температура тіла у хворих за еритематозної форми бе
шихи нормалізувалася в ОГ — через (2,8 ± 0,47) доби, у КГ —
через (4,6 ± 0,71) доби; за еритематозно—бульозної форми
— відповідно через (4,1 ± 0,57) та (6,3 ± 0,54) доби; за буль
озно—некротичної форми — через (5,7 ± 0,74) та (9,2 ± 0,65)
доби (Р < 0,05).
Набряк нижньої кінцівки зник у хворих ОГ за еритема
тозної форми — через (3,8 ± 0,54) доби, за еритематозно—
бульозної форми — через (5,2 ± 0,81) доби, за бульозно—не
кротичної форми — через (8,5 ± 0,63) доби. У хворих КГ
зникнення набряку нижньої кінцівки спостерігали за ери
тематозної форми бешихи — через (8,7 ± 1,2) доби, за ери
тематозно—бульозної форми — через (10,4 ± 1,4) доби, за
бульозно—некротичної форми — через (12,8 ± 1,3) доби (Р
< 0,05).
Перехід в більш тяжку форму під час лікування у
стаціонарі відзначали за еритематозної форми бешихи у
64,3% хворих КГ і лише у 18,2% — ОГ, за еритематозно—бу
льозної форми бешихи — відповідно у 71,4% та 16,7%.
Гнійно—септичні ускладнення виникли у 13,2% хворих ОГ
та у 75,5% — КГ. В КГ померли 2 хворих внаслідок прогресу
вання основного захворювання та виникнення сепсису, в
ОГ всі пацієнти живі.
Отже, ДО з приводу бешихового запалення є ефектив
ним методом лікування, після їх виконання спостерігали
більш швидкий регрес клінічних симптомів, зменшення ча
стоти прогресування запалення та виникнення гнійно—
септичних ускладнень.

ВОСПАЛИТЕЛЬНО—РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАНЕ ПЕЧЕНИ
В. В. Бойко, А. М. Тищенко, А. В. Малоштан, Д. И. Скорый, А. А. Малоштан
Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, г. Харьков

Заживление ран паренхиматозных органов (печень,
поджелудочная, щитовидная железы, почка) скрыто от глаз
хирурга. В силу важности изучения этих процессов при ре
зекции паренхиматозных органов нами проведено клини
ко—экспериментальное исследование, целью которого бы
ло изучение динамики воспалительно—репаративных про
цессов в зоне резекции печени.
В экспериментах на лабораторных животных изучали:
печень кроля (32 серых великана обоего пола, масса тела
5,0 — 5,5 кг, 15 свиней обоего пола массой тела 30 — 45 кг).
Использовали следующие аппараты для диссекции: ультра
звуковой Sonoca 300 (фирмы Sоring, Германия), электриче
ской коагуляции (фирмы Karl Storz, Германия), жидкостной
струей Hydrojet (фирмы Erbe, Германия), газовой струей —
оригинальная авторская конструкция "Pneumojet", а также
технологию "clamp crash". Операции выполняли с соблюде

нием принципов биоэтики, с использованием методов В. П.
Пишака и соавторов (2006). Животных выводили из экспе
римента путем передозировки наркотических средств. По
данным морфологических исследований биоптатов, взя
тых в момент резекции, на 7 — 8—е и 20 — 21—е сутки, а
также через 6 мес оценивали интенсивность воспалитель
ной реакции и процессов рубцевания раны паренхиматоз
ного органа.
Наиболее обширным и длительным воспалительно—ре
паративный процесс в зоне плоскости резекционной раны
печени наблюдали при применении технологии "clamp
crash". На 7 — 8—е сутки зона некроза составляла 3 — 5 мм
с обширными прилежащими зонами поражения. По краю
зоны некроза интенсивная нейтрофильно—макрофагаль
но—гистиоцитарная реакция с большим количеством лим
фоцитов. Через 3 нед в зоне резекции преобладали процес
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сы фиброгенеза, хотя лимфоцитарная и макрофагальная
инфильтрация сохранялась.
При применении электродиссекции и коагуляции на
блюдали также обширные очаги деструкции и некроза, ко
торые на 7 — 8—е сутки "языкоподобно" внедрялись по хо
ду коагулированных сосудов. Толщина зоны повреждения 2
— 4 мм. Через 3 нед наблюдали активное фиброзирование,
макрофагально—лимфоцитарная реакция сохранялась, хо
тя была менее интенсивной, чем при использовании мето
да "clamp crash".
При резекции с использованием гармонического скаль
пеля отмечены значительные преимущества. Уже через 7
сут после операции у животных не выявляли зон некроза,
хотя в прилежащей паренхиме печени кровоизлияния на
блюдали в течение всего периода наблюдения. Лимфоци
тарная и макрофагальная инфильтрация зоны резекции не
выражена, через 3 нед практически всегда отсутствовала.
При резекции путем струйной диссекции (газ, вода) от
мечена наименьшая травматизация паренхимы печени по
плоскости рассечения. Полностью отсутствовали очаги не
кроза и кровоизлияния в зоне резекции, активные фиброб
ластические репаративные процессы наблюдали уже на 7 —
8—е сутки.
Через 6 мес, независимо от способа резекции, по дан
ным гистологических исследований раневая поверхность
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печени незначительно различалась, была полностью по
крыта фиброзной тканью, сглаживавшей неровности и ше
роховатости. Признаки воспаления полностью отсутство
вали.
Преимуществом струйных технологий является незна
чительная травматизация прилежащих к плоскости резек
ции зон паренхимы печени из—за отсутствия термическо
го повреждающего фактора и механической травмы. Дис
секция печени водной или газовой струей происходит пре
имущественно по соединительнотканным перегородкам
долек с полным вымыванием всех нежизнеспособных кле
ток и обрывков ткани, что сокращает стадию очищения ра
ны печени от зон некроза и процессов аутолиза.
При применении струйных технологий резекции пече
ни в клинике у больных по поводу гепатоцеллюлярной кар
циномы (3), метастатического колоректального рака (4) и
абсцесса печени (2) также достигнут положительный ре
зультат, хотя отмечены трудности газоструйной диссекции
при наличии цирротического изменения органа.
Таким образом применение струйных технологий ре
зекции печени (с использованием водной и газовой струи)
является новым направлением, обеспечивающим уменьше
ние выраженности местной воспалительной реакции и ус
корение репарации раны паренхиматозного органа.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАН НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Г. В. Буренко, В. М. Меллін, С. Л. Кіндзер, Т. М. Галига, М. М. Стець, О. М. Автомєєнко, В. І. Татарчук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Деструктивно—некротичне ураження (ДНУ) нижньої
кінцівки на тлі цукрового діабету (ЦД) є найбільш частою
причиною інвалідизації та смерті хворих. Ця проблема по
требує пошуку нових патогенетично обгрунтованих ме
тодів лікування.
Проведений аналіз результатів лікування 89 хворих на
ЦД з ДНУ нижніх кінцівок у хворих за період з 2008 р. Хворі,
які до госпіталізації застосовували таблетовані цукрозни
жувальні препарати, переведені на інсулін для ін'єкцій. Усім
пацієнтам проводили антибактеріальну, нейротропну, су
динну терапію, лікували супутні захворювання. В усіх хво
рих відзначений задовільний дистальний кровоток, кісточ
ково—плечовий індекс був не менше 0,6.
До основної групи ввійшли 43 хворих, у яких під час
лікування ран застосовували пов`язки Aguacel (фірми
Bristol—Mayers Scwib, Велика Британія). Пов`язка має ан
тимікробні властивості завдяки включенню до її складу
срібла, а також високу абсорбційну здатність, підтримує во
логе середовище, сприяє аутолітичному очищенню рани. В
контрольну групи включені 46 хворих, у яких здійснювали
загальноприйняте місцеве лікування.

У хворих основної групи вже на 3 — 4—ту добу відзнача
ли зменшення вираженості набряку стопи, гіперемії шкіри,
інтенсивності болю, нормалізацію температури тіла. У хво
рих контрольної групи вираженість цих ознак запалення
починала зменшуватися тільки з 9 — 11—ї доби. У 14
пацієнтів контрольної групи виконано повторну хірургічну
обробку гнійників, у 2 — ампутацію нижньої кінцівки на
рівні верхньої третини гомілки внаслідок прогресування
ДНУ. В основній групі грануляції в дні рани з`являлися на 4
— 7—му добу лікування, у середньому на 6 — 9 діб швидше,
ніж у контрольній групі. В 11 хворих основної групи з об
ширними ранами на 11 — 14—ту добу виконана аутодермо
пластика з використанням вільного розщепленого клаптя,
що дозволило закрити ранову поверхню і зменшити три
валість їх лікування у стаціонарі.
Отже, застосування пов`язки Aguacel в комплексі ліку
вання ДНУ ЦД сприяє прискоренню процесів очищення та
регенерації, підготовки рани до аутодермопластики, зни
женню ризику високої ампутації кінцівки, зменшенню три
валості лікування хворого у стаціонарі.
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КОМПЛЕКС ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК,
УСКЛАДНЕНОЇ ТРОФІЧНИМИ ВИРАЗКАМИ
Г. В. Буренко, Ю. О. Супрун, Т. М. Галига, В. М. Меллін, М. М. Стець, В. Г. Дубина,
С. Л. Кіндзер, В. І. Татарчук, О. М. Автомєєнко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Варикозна хвороба нижніх кінцівок (ВХНК) виникає у
15 — 17% дорослого населення України, у 3% — усклад
нюється утворенням трофічних виразок (ТВ). Частота
інфекційно—некротичних ускладнень після оперативних
втручань з приводу ВХНК становить від 20 до 53%, що знач
но збільшує тривалість лікування хворих.
В період з 2006 по 2010 р. в клініці лікували 101 пацієнта
з приводу ВХНК, ускладненої ТВ. Вік хворих від 32 до 84
років, тривалість існування ТВ від 1 до 12 років, їх площа від
2 до 120 см2, за класифікацією В. Я. Васюткова, середні ТВ
виявлені у 30,2% спостережень, великі — у 23,6%. До 1—ї гру
пи включені 47 хворих, у яких застосовані вдосконалені ме
тоди ультразвукового дослідження в зоні ураження, а також
комплексного лікування; до 2—ї групи — 54 хворих, яких
лікували з використанням загальноприйнятих методів діаг
ностики, хірургічного та консервативного лікування з ви
користанням препаратів вітчизняного виробництва: ген
таксану, нітациду, мірамістину, пантестину. В комплексі
лікування хворих обох груп використовували протиза
пальні засоби, антикоагулянти (фраксипарин, клексан),
дезагреганти, венотоніки. Для усунення дерматиту та екзе
ми навколо ТВ застосовували мазі тримістин та целесто
дерм В з гараміцином.
У 12 хворих 1—ї групи з великими ТВ для об'єктивізації
стану венозної гемодинаміки в зоні ранового дефекту про
водили ультразвукове дуплексне ангіосканування через

пластир Біодерм. Це дало можливість додатково виявити в
зоні ТВ у кожного хворого у середньому 1,9 ± 0,9 пронизні
вени, отримати додаткову інформацію про стан венозної
гемодинаміки та можливість корекції її розладів.
Після проведення передопераційної підготовки у 25
хворих 1—ї групи та у 24 — 2—ї виконане оперативне втру
чання, спрямоване на корекцію порушень венозної гемоди
наміки.
У хворих 1—ї групи під час хірургічного лікування вико
ристаний запропонований пристрій для венекстракції. Ра
новий канал на стегні та гомілці дренували перфорованою
трубкою, кінці якої виводили через угли рани. Після опе
рації під час здійснення перев`язок через перфорований
дренаж аспірували вміст ранового каналу та промивали йо
го розчинами антисептиків. Перфоровані трубки видаляли
на 3 — 5—ту добу.
У неоперованих хворих 1—ї групи частота загоєння ТВ
була вдвічі більшою, ніж у хворих 2—ї групи, тривалість
госпіталізації зменшилась у середньому на (3,7 ± 0,2) дня. У
оперованих хворих 1—ї групи в порівнянні з хворими 2—ї
групи зменшилася тривалість госпіталізації до і після опе
рації, частота післяопераційних ускладнень — з 36 до 16%.
Отже, застосування запропонованого комплексу ліку
вання ВХНК дозволяє зменшити його тривалість, частоту
післяопераційних ускладнень, прискорити загоєння ТВ.

CONSEQUENSES OF THE ACTIVATION OF MITOCHONDRIAL ADENOSINE
TRIPHOSPHATE—SENSITIVE POTASSIUM CHANNEL ON THE HYDRODYNAMIC
DIAMETER AND POLARIZATION OF MITOCHONDRIA FROM MYOMETRIUM
O. B. Vadzyuk, S. A. Kosterin
Palladin Institute of Вiochemistry, Kiev

Mitochondrial ATP—sensitive potassium channel
(mitoKATP) is a main factor of regulation of K+ exchange in
mitochondria. It is assumed, that activation of this structure
leads to improvement of mitochondrial physiology.
Functioning of this channel in smooth muscles is not fully
understood yet. Aim of this work was to determine the conse
quences of activation of mitoKATP on mitochondria from the
rat myometrium.
Using photon correlation spectroscopy we measured an
average hydrodynamic diameter (HD) of mitochondrial parti
cles. It was found that average HD of mitochondria in KCl—
containing medium was (470,6 ± 23,5) nm, while ATP decreased
this value to (416,4 ± 21,7) nm. Addition of channel activator
diazoxide restored mitochondrial HD to (459 ± 32,3) nm, while
blocking of the channel with selective blocker glybenclamide

decreased an average HD to (430 ± 28) nm. By means of Rhod—
123 fluorescence we showed, that activation of mitoKATP
caused partial depolarization of the inner mitochondrial mem
brane. While in the presence of glybenclamide mitochondrial
potential was restored to control values. None of the above
mentioned effects have been shown in medium, which did not
contain KCl.
When we added valinomycin, we also detected partial
depolarization, but in this case glibenclamide failed to restore
mitochondrial potential.
Thereby, using selective activator and blocker of mitochon
drial ATP—sensitive potassium channel we showed that activa
tion of this structure in mitochondria from myometrium
increased their average diameter and leaded to partial depolar
ization of the inner membrane.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
О. А. Вільцанюк, Р. А. Лутковський, М. О. Хуторянський
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Незважаючи на застосування антибіотикопрофілакти
ки та антибіотикотерапії, кількість післяопераційних
гнійно—запальних ускладнень залишається високою.
Мета дослідження — розробити спосіб профілактики
нагноєння операційної рани.
Нами розроблений спосіб профілактики нагноєння
операційної рани при виконанні операцій з приводу пери
тоніту, непрохідості кишечнику, операції на товстій кишці
та ін. Запропонований спосіб ґрунтується на використанні
поліпропіленових ниток, модифікованих вуглецевими на
нотрубками і антисептиками, та суміші гідрофільного (на
нодисперсний кремнезем) та гідрофобного (поліметилси
локсан) сорбентів з катіонним поверхнево—активним ан
тисептиками. Спосіб профілактики нагноєння операційної
рани здійснюється наступним чином. Після обробки опе
раційного поля пошарово розрізають шкіру, підшкірий
прошарок та апоневроз до очеревини. До апоневрозу при
шивають салфетки, просякнуті розчином антисептиків, і
розкривають очеревину. Після цього в очеревинній порож
нині обмежується патологічне вогнище і виконується опе
ративне втручання. Видаляють тампони, які обмежували па
тологічне вогнище, і проводять санацію очеревинної по
рожнини. Потім очеревину зашивають матеріалом, який
розсмоктується, а на апоневроз накладають вузлові шви
поліпропіленовими нитками, модифікованим вуглецевими
нанотрубками та антимікробними засобами. Після завер

шення накладання швів на апоневроз видаляють серветки,
які обмежували стінки рани від вмісту очеревинної порож
нини. Ранову поверхню промивають 3 % розчином переки
су водню, а потім 1—3 % зависом сорбентів та катіонних по
верхнево—активних антисептиків з експозицією 3—5 хви
лин. Після цього завис сорбентів та катіонних поверхне
во—активних антисептиків видаляють, рану додатково про
мивають антисептиком. Рану зашивають вузловим швами
нитками з поліпропілену, модифікованого вуглецевим на
нотрубками та антимікробними засобами.
При використанні такого способу профілактики на
гноєння операційної рани досягається наступний ефект.
Накладання швів на апоневроз забезпечує високу його
міцність за рахунок матеріалу швів і його антимікробних
властивостей. Промивання рани сумішшю сорбентів з
катіонними поверхнево—активними речовинами дозволяє
видалити з рани мікроорганізми, їх токсини, зруйновані
тканини, а також вміст очеревинної порожнини, якими мо
же забруднитись рана при виконанні оперативного втру
чання. При зашиванні рани такими нитками антисептик,
інкорпорований в нитці, вивільняється в тканини і знижує
вірогідність виникнення нагноєння рани. Використання
розробленого способу в клініці при оперативному ліку
ванні патології органів черевної порожнини дозволило
зменшити частоту післяопераційних ранових ускладнень,
забезпечило скорочення тривалості госпіталізації хворих.

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАГНОЄННЯ ТРОАКАРНИХ РАН У ХВОРИХ
ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ
ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
О. О. Воровський, О. І. Бондарчук, В. І. Чудак, Д. А. Яцков
Вінницький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни

За період з 2002 по 2009 р. в хірургічному відділенні
відеоендоскопічні втручання виконані у 335 хворих похи
лого і старечого віку, в тому числі лапароскопічна холецис
тектомія — у 294 (87,8%), трансабдомінальна преперитоне
альна ендовідеогерніопластика — у 29 (8,7%), гінекологічні
лапароскопічні втручання — у 8 (2,4%), лапароскопічно—
асистовані операції на товстій кишці — у 4 (1,2%). Чоловіків
було 146 (43,6%), жінок — 189 (56,4%), вік хворих від 60 до
86 років.
В усіх пацієнтів діагностовані супутні захворювання:
атеросклеротичний та постінфарктний кардіосклероз — у
294 (100%), гіпертонічна хвороба — у 106 (36,1%), хронічні
обструктивні захворювання легень — у 84 (28,6%), ожирін
ня — у 52 (17,7%), цукровий діабет — у 32 (10,9%), виразко
ва хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки — у 24
(8,2%), цироз печінки — у 12 (4,1%), захворювання опор
но—рухового апарату — у 96 (32,7%), оклюзійні захворю
вання судин нижніх кінцівок — у 66 (22,5%), варикозна хво
роба вен або посттромбофлебітичне ураження нижніх

кінцівок — у 52 (17,7%), неврологічні захворювання — у 84
(28,6%), аденома передміхурової залози (об'єм залишкової
сечі понад 50 мл) — у 29 (9,9%). Найчастіше виявляли
поєднання супутніх захворювань: грижі, серцево—судинної
недостатності та ожиріння. Ожиріння є одним з провідних
чинників виникнення ускладнень загоєння підшкірного
прошарку при намаганні хірурга досягти косметичного
ефекту під час зашивання троакарної рани передньої че
ревної стінки. У 2 пацієнтів виявлене потовщення підшкір
ної жирової тканини до 18 см.
Ми не прагнули досягти косметичного ефекту, а
здійснювали достатній розріз шкіри та підшкірного про
шарку для пластики передньої черевної стінки. Троакарну
рану біля мечоподібного відростка дренували через отвір
для проведення троакара діаметром 5 мм поліхлорвініло
вою трубкою.
Для зашивання операційної рани використовували
тільки монофіламентні шовні матеріали PDS і поліпропі
лен.
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Одна з причин виникнення ускладнень — виконання
відеолапароскопічного втручання на тлі тяжкого імуно
дефіцитного стану.
Ускладнення загоєння троакарних ран виявлені у 21
(6,3%) спостереженні: виникнення сероми — в 11, гематоми
— у 4, лігатурної нориці — у 4, нагноєння рани — у 3, евісце
рація на 7—му добу після виконання лапароскопічно—аси
стованої операції на товстій кишці — в 1 хворого.
В більшості спостережень серому виявляли після зняття
швів, оскільки під час огляду шкіра була незмінена. В 4 спо
стереженнях операційна рана загоїлась тільки після вида
лення лігатури, у 3 — серома ускладнилась нагноєнням ра
ни.

Найчастіше загоєння троакарної рани відбувалось про
тягом 10 — 18 діб.
Евісцерацію усували під час виконання релапаротомії.
Некротизовані тканини висікали, органи черевної порож
нини вкривали пасмом великого сальника. Операційну ра
ну закривали поліпропіленовим імплантатом за наявності
повноцінних грануляцій на 14—ту добу.
Щоденно робили перев'язку, застосовували розчини ан
тисептиків, при нагноєнні рани та евісцерації використову
вали адсорбуючі речовини.
Завдяки використанню зазначених способів лікування
вдалося досягти зниження частоти ускладненого загоєння
троакарних ран за період 2007 — 2009 р. до 4,5%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ
ДЕФЕКТОВ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛЕНИ И СТОПЫ
С. П. Галич, Я. П. Огородник, О. А. Гиндич, К. А. Лазарян
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев,
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

Пациенты с дефектами тканей пяточной области и
ахиллова сухожилия попадают в поле зрения хирургов раз
ных специальностей.
Наиболее частыми причинами возникновения таких
дефектов являются последствия открытого и закрытого по
вреждения нижних конечностей, хронические трофичес
кие язвы, остеомиелит. В настоящее время перспективным
методом закрытия таких дефектов тканей является микро
хирургическая транспозиция или свободная пересадка
сложных комплексов тканей, что обеспечивает не только
полноценную выстилку поврежденной зоны с сохранени
ем ее функции, но и хороший эстетический результат опе
рации.
Цель работы — анализ отдаленных результатов хирур
гического лечения пациентов с дефектами тканей дисталь
ных отделов нижней конечности и пяточной области с
применением различных методов оперативного вмеша
тельства и различных сложных лоскутов тканей. Во всех си
туациях задачами реконструкции являются восстановление
объема утраченных тканей, закрытие функционально зна
чимых структур, восстановление функции конечности, в
основном опороспособности с достижением максимально
го эстетического результата.

Под наблюдением находились 17 пациентов, у которых
по поводу дефектов тканей пяточной области и дистальных
отделов голени применяли методы их закрытия с использо
ванием перемещенных и свободно пересаженных лоску
тов.
В зависимости от проведенного лечения пациенты рас
пределены на две группы. В первую группу включены боль
ные, у которых произведена транспозиция лоскутов; во
вторую группу — пациенты, которым осуществлена свобод
ная пересадка васкуляризированных лоскутов. В первой
группе у пациентов применяли перемещенные суральные
лоскуты и перемещенные лоскуты на основе передне—
большеберцового сосудистого пучка или плантарные лос
куты. Во второй группе пациентам пересаживали свобод
ные васкуляризированные торакодорзальные лоскуты, лос
куты передней зубчатой мышцы со свободным кожным
трансплантатом, кожно—фасциальные лучевые лоскуты
предплечья или латеральные лоскуты плеча, перфорантные
торакодорзальные лоскуты.
Результаты исследований паказали, что при дифферен
цированном подходе к выбору метода операции и виду
трансплантата в большинстве наблюдений удается достичь
хороших функциональных и эстетических результатов.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИБРЮШНЫХ АБСЦЕССОВ
В. Н. Герасименко, А. Е. Парай, А. А. Маркович
Сакское территориальное медицинское объединение, г. Саки

Внутрибрюшные абсцессы представляют одну из акту
альных, сложных и нерешенных проблем абдоминальной
хирургии. Это обусловлено частотой их выявления (у 1 —
2% пациентов, оперированных на органах брюшной поло
сти), увеличивающейся до 10 — 30% — при деструктивных
заболеваниях, запоздалой диагностикой и лечением, необ
ходимостью выполнения повторной операции, появлени
ем иммуносупрессии у больного; высокой летальностью

(от 15 до 74%) при возникновении перитонита. В структуре
деструктивных форм острого холецистита частота возник
новения перипузырного абсцесса составляет 1,8 — 2,5%, пе
риаппендикулярного абсцесса при остром аппендиците —
до 2%.
В клинике видеоэндоскопическое лечение больных по
поводу внутрибрюшного абсцесса проводят с 2005 г. Видео
эндоскопические операции по поводу деструктивных
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форм острого холецистита с наличием перипузырного аб
сцесса выполнены у 22 больных, деструктивных форм ост
рого аппендицита с наличием периаппендикулярного аб
сцесса — у 3. Женщин было 17 (73%), мужчин — 5 (27%),
возраст больных от 35 до 82 лет. Всем больным проводили
предоперационную подготовку, включавшую внутривен
ную инфузию глюкозо—солевых растворов, препаратов,
улучшающих микроциркуляцию (реосорбилакт, трентал),
антибиотиков широкого спектра действия (цефалоспори
ны ІІІ — IV поколения или фторхинолоны и аминогликози
ды). Интраоперационно проводили вскрытие полости аб
сцесса, эвакуацию содержимого, санацию гнойной полос
ти с использованием растворов антисептиков. Объем аб
сцессов от 10 до 150 мл. Затем осуществляли холецистэкто
мию (аппендэктомию), гемостаз и повторную санацию по
лости абсцесса. Аппендэктомию выполняли антеградно
или ретроградно с клиппированием сосудов в брыжейке и
основания червеобразного отростка без перитонизации
его культи. Во всех наблюдениях операцию завершали дре
нированием полости абсцесса и, при необходимости, ма
лого таза через отдельную контрапертуру, использовали
полихлорвиниловую трубку диаметром 0,8 — 1 см. Содер
жимое абсцесса обязательно направляли для бактериологи
ческого исследования. В связи с формированием плотного
инфильтрата, в который были включены петли кишечника,
и невозможностью его атравматичного разделения, в 4 на
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блюдениях выполнена минилапаротомия, применена тех
ника пальцевой ассистенции. В 3 наблюдениях при нали
чии билиодигестивных свищей вынужденно выполнена ла
паротомия. Все операции производили под эндотрахеаль
ным наркозом с использованием миорелаксантов. В после
операционном периоде проводили инфузионную тера
пию, применяли антибиотики, аналгетики, нестероидные
противовоспалительные препараты, дезагреганты, антико
агулянты, иммунотропные препараты. В этой группе все па
циенты живы. По поводу послеоперационного абсцесса
над— и подпеченочного углублений оперированы 2 боль
ных. У одного из них послеоперационный абсцесс сфор
мировался вследствие истечения желчи из желчных прото
ков, у второго — нагноения надпеченочной гематомы. Про
изведено вскрытие и дренирование полости абсцесса. Вы
здоровление.
Длительность лечения больных в стационаре до внедре
ния видеоэндоскопического метода составляла 10 — 15 сут,
после его внедрения — 5 — 10 сут.
Таким образом, применение видеоэндоскопического
оперативного лечения острой хирургической патологии
при наличии внутрибрюшного абсцесса уменьшает дли
тельность лечения больного в стационаре, его стоимость,
способствует снижению летальности, улучшению результа
тов лечения.

ЗАСТОСУВАННЯ АМОКСАЦИЛІНУ КЛАВУЛАНАТУ В ЛІКУВАННІ
ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ М'ЯКИХ ТКАНИН
І. Д. Герич, А. С. Барвінська, В. А. Мельников, Д. Л. Романчак
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Програма лікування гнійної хірургічної інфекції м'яких
тканин (ГХІ МТ) як обов'язковий елемент передбачає па
рентеральне застосування антибактеріальних препаратів.
Водночас, триває подальший пошук інших способів ре
алізації антибактеріальної терапії. З антибіотиків, що ха
рактеризуються високою біодоступністю, відповідністю су
часному спектру збудників ГХІ МТ, задовільними фарма
кокінетичними якостями, більшість дослідників обирають
амоксациліну клавуланат .
Мета дослідження: оцінити ефективність амоксациліну
клавуланату (Флемоксиклав солюутаб — ФС) у вигляді дис
пергованих таблеток у лікуванні ГХІ МТ.
У гнійно—септикологічному центрі м. Львова лікували з
приводу ГХІ МТ 41 пациєнта у 2009 — 2010 рр. Жінок було
15 (36,6%), чоловіків — 26 (63,4%). Вік хворих від 18 до 65
років. З супутніх захворювань переважали серцево—су
динні, легеневі, цукровий діабет. Усі хворі оперовані. В
післяопераційному періоді терапія включала застосування
ФС, протизапальну терапію, місцеве лікування, корекцію
супутніх захворювань. Результати дослідження оцінювали
як відмінні — за повного усунення ГХІ МТ; хороші — за
значного зменшення проявів захворювання за результата
ми клініко—лабораторних досліджень; задовільні — на тлі
усунення загальних проявів ГХІ МТ і зменшення вираже
ності місцевих симптомів необхідне було додаткове засто
сування інших антибактеріальних препаратів; незадовільні

— за негативної динаміки перебігу післяопераційного
періоду. Додатково проводили опитування пацієнтів щодо
суб'єктивної оцінки досліджуваного препарату (зручність
застосування, смакові якості, відчуття дискомфорту після
вживання таблеток).
Відмінний результат лікування відзначений у 28 (68,3%)
хворих, хороший — у 10 (24,4%), задовільний — у 3 (7,3%),
незадовільних наслідків не було. Клінічними проявами
ефективного застосування ФС були нормалізація темпера
тури тіла, зникнення перифокальної гіперемії, зменшення
ранової ексудації, нормалізація лабораторних показників.
Поряд з цим, маркерами ефективності ФС ми вважали
відсутність: клінічних показань до заміни антибіотика
(100%); підстав до призначення додаткових антибак
теріальних препаратів (92,7%) за винятком 3 (7,3%) спосте
режень ГХІ МТ змішаного ґенезу з компонентом неклост
ридіальної анаеробної інфекції; ознак дисбактеріозу після
антибактеріальної терапії (100%). Більшість (87,8%) хворих
відзначали зручність застосування, задовільні смакові
якості препарату, відсутність нудоти, блювання чи здуття
живота після прийому таблеток.
З огляду на високу клінічну ефективність (92,7%),
зручність застосування та відсутність побічних реакцій ФС
можна вважати ефективним протимікробним засобом,
придатним для лікування ГХІ МТ.
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ЗАСТОСУВАННЯ АДСОРБУЮЧОГО ГУБКОВОГО ДРЕНАЖУ У ЛІКУВАННІ РАН
І. Д. Герич, А. С. Барвінська, Д. Л. Романчак, В. А. Мельников
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Умовою ефективного лікування ран є доповнення
хірургічної обробки рани адекватною місцевою терапією
для прискорення некролізу, усунення ранової інфекції, сти
муляції процесів загоєння рани. В теперішній час зусилля
дослідників спрямовані на вдосконалення післяопе
раційних способів місцевого лікування ран з використан
ням новітніх аплікаційних матеріалів, що мають розширені
фізико—хімічні та задані фармакологічні властивості, з
яких особливої уваги заслуговує нове покоління пористих
перев'язувальних матеріалів.
Мета дослідження: оцінка ефективності застосування
для лікування ран адсорбуючого губкового дренажу (АГД).
У 56 хворих, яких у 2009 — 2010 рр. лікували в лікарні
швидкої медичної допомоги м. Львова з приводу ран
(інфікованих післяопераційних, хронічних) різної ло
калізації, розмірів і глибини, для місцевого лікування вико
ристовували АГД (пат. України 46346 від 10.12.09). АГД фор
мували за контуром рани, імпрегнували розчином
повідон—йоду (стерилізація протягом 24 год), використо

вували як рановий аплікатор. Динаміку загоєння рани
оцінювали за загальноприйнятими вульнерологічними па
раметрами.
З перших днів застосування АГД відзначені зменшення
гнійної ексудації, хороша адсорбція ексудату, поява млявих
грануляцій. Відшарування площинних ділянок некрозу
відбувалося з 3 — 6—ї доби терапії. Застосування АГД спри
яло появі повноцінної грануляційної тканини та активному
зменшенню площі рани практично з перших днів лікуван
ня. У більшості пацієнтів відзначене самостійне закриття
рани шляхом епітелізації, у 30% — проведене пластичне за
криття ран. АГД має високу адсорбційну здатність та воло
гоємність, активно потенціює спонтанний некроліз, справ
ляє стимулюючий пресорний вплив на грануляційну ткани
ну, зменшує площу рани.
Отже, АГД як пористий рановий аплікатор нового по
коління за своїми фізико—хімічними властивостями та
функціональними ефектами in vivo перспективний у ліку
ванні ран різної локалізації, розмірів і глибини.

СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА У ПОСТРАДАВШИХ
С ХОЛОДОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Т. Г. Григорьева, Г. А. Олейник, А. А. Цогоев, А. И. Галата
Харьковская городская больница скорой и неотложной медицинской помощи

Несмотря на успехи, достигнутые в развитии медицины
критических состояний, механизмы формирования по
лиорганных нарушений недостаточно изучены.
В патогенезе холодовой болезни факторами, отягощаю
щими ее течение и исход, являются: несовершенность диа
гностических критериев определения реальной глубины и
масштабов поражения в дореактивном и раннем реактив
ном периодах при локальной холодовой травме; отсутствие
методов диагностики точной локализации, площади и объ
ема повреждения тканей; недостаточный учет повреждаю
щего действия низкой температуры на состояние и функ
ции внутренних органов при общем и местном холодовом
воздействии; значительные нарушения иммунореактивно
сти организма пострадавших; нарушение барьерной функ
ции стенки кишечника; многокомпонентность септичес
ких осложнений при формировании полиорганной дис
функции, переходящей в полиорганную недостаточность.
В связи с перечисленными обстоятельствами у многих
пострадавших применяют неадекватную лечебную тактику,
в дальнейшем течение заболевания осложняется увеличе
нием зоны некроза; выраженным отеком вследствие пери
фокального воспаления мягких тканей и вторичной лим
фовенозной недостаточности на фоне восходящего тром
бофлебита; образованием очагов влажного некроза и высо
кой степенью инфицирования тканей; значительными де
генеративно—дистрофическими изменениями тканей в зо
не паранекроза; транслокацией микрофлоры из стенки ки
шечника, возникновением раннего сепсиса.
Холодовый шок как общая реакция организма возника
ет при тяжелой общей холодовой травме и обширном ло

кальном холодовом повреждении, прогрессирует в период
восстановления температуры тканей, когда поток импуль
сов из ранее анестезированных холодом тканей и физио
логически активные вещества из зоны повреждения начи
нают оказывать влияние на организм. Септические ослож
нения возникают в позднем реактивном периоде при не
адекватно проведенной терапии в дореактивном и раннем
реактивном периодах в виде флегмоны, тромбофлебита,
артрита, лимфангиита, лимфаденита, остеомиелита, сепси
са.
В ожоговом отделении разработан метод определения
площади поражения при локальной холодовой травме в до
реактивном и раннем реактивном периодах (патент Украи
ны 30860 от 11.03.08) и внедрена схема оказания первич
ной помощи пострадавшим.
Проведена сравнительная характеристика результатов
лечения пострадавших с холодовой болезнью (обширное
локальное холодовое повреждение).
В 1—ю группу включены 50 больных с обширным ло
кальным холодовым повреждением (2, 4, 6 сегментов), ко
торых лечили общепринятыми методами; во 2—й группе —
у 50 больных использован предложенный метод.
Результаты исследования свидетельствуют, что у боль
ных 2—й группы оперативное лечение проведено в более
ранние сроки — на 6 — 8—е сутки, в 1—й группе — на 14 —
16—е сутки. Частота гнойных осложнений во 2—й группе —
10 — 12%, в 1—й группе — 25 — 27%.
Полученные данные свидетельствуют о целесообразно
сти использования предложенного метода определения
площади и объема поражения тканей при обширной ло
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кальной холодовой травме и проведения лечения с приме
нением разработанной схемы в целях профилактики и
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своевременного адекватного лечения возможных септиче
ских осложнений.

CПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ СТОРОННІХ ТІЛ М'ЯКИХ ТКАНИН
М. І. Гриценко, Є. М. Гриценко, Л. Ю. Ващук
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Потрапляння різноманітних сторонніх тіл в м'які ткани
ни досить поширене. Труднощі видалення сторонніх тіл
пов'язані з складністю їх виявлення на операційному столі,
що в багатьох ситуаціях зумовлює необхідність виконання
тривалих та травматичних оперативних втручань. Помил
ковими є спроби видалення навіть поверхнево розташова
ного стороннього тіла під місцевою анастезією, оскільки
внаслідок інфільтрації м'яких тканин воно може зміщувати
ся, а його пошук в інфільтрованих тканинах ще більше ус
кладнюється.
За період з 1988 по 2010 р. в хірургічному відділенні ди
тячої міської клінічної лікарні м. Полтави лікували 164 ди
тини віком від 7 до 14 років (101 хлопчика та 63 дівчинки),
у яких виявлені сторонні тіла м'яких тканин. Найпоши
ренішими сторонніми тілами були феромагнітні (уламки
голок, металічні стрижні, уламки металу) — у 118 (72%)
дітей. Сторонні тіла локалізувалися переважно у нижній
кінцівці — у 137 (83,5%) дітей.
Поширеним способом видалення феромагнітних рент
геноконтрастних сторонніх тіл є їх пошук під постійним
рентгенологічним контролем. Недоліками цього способу є
значне променеве навантаження на пацієнта і медперсо
нал, що особливо небажано в зонах з несприятливим
радіаційним фоном.

Для полегшення видалення феромагнітних сторонніх
тіл м'яких тканин розроблений спосіб (пат. України 51420).
Під загальним знеболюванням, після обробляння опе
раційного поля в проекції перебування стороннього тіла
вміщують стерильний постійний магніт, його положення
на шкірі є орієнтиром для хірургічного доступу. Подальший
пошук стороннього тіла здійснюють після розсічення тка
нин, вміщуючи магніт в рану, за допомогою немагнітного
затискача, орієнтуючись на положення магніта в рані.
З використанням запропонованого способу сторонні
тіла м'яких тканин видалені у 12 пацієнтів. Всі хворі одужа
ли. Ускладнень, пов’язаних з використанням способу, не бу
ло. До впровадження способу тривалість операції з вида
лення стороннього тіла становила у середньому 27 хв, дея
ких оперативних втручань — кілька годин. Після впровад
ження способу тривалість операції з видалення сторонньо
го тіла дорівнює 10 — 15 хв.
Використання запропонованого способу дозволяє по
легшити видалення феромагнітних сторонніх тіл м'яких
тканин, зменшити тривалість і травматичність оперативно
го втручання, уникнути променевого навантаження на
пацієнта і медичний персонал.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
И. В. Гусак, Аль Ганем Ибрагим
Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, г. Харьков

Образованию трофической язвы (ТЯ) нижней конечно
сти способствуют не только изменения трофики тканей, но
и сопутствующая бактериальная инфекция. Под влиянием
раневого отделяемого кожа вокруг ТЯ мацерируется, часто
возникает микробная экзема, вызываемая как бактериаль
ными патогенами, так и грибами.
Цель работы: оценить эффективность антигрибковой
терапии в комплексе лечения ТЯ нижней конечности.
Под наблюдением находились 74 больных с обширны
ми ТЯ голени с проявлениями микробной экземы, 48 (65%)
женщин и 26 (35%) мужчин в возрасте от 39 до 74 лет. Дли
тельность существования ТЯ от 1 года до 9 лет. У 44 (59,5%)
больных площадь язвенно—некротического поражения ко
жи голеней составила 60 — 100 см2, у 30 (40,5%) — 100 — 300
см2.
Всем больным проведено бактериологическое исследо
вание раневого отделяемого в целях изучения чувствитель
ности возбудителей к антибактериальным препаратам. Для
диагностики онихомикоза использовали микроскопию,
микробиологическое исследование.

Больным проведена комплексная терапия с применени
ем противогрибковых препаратов (ламизил, флуконазол,
тербинокс) внутрь и местно, а также локально сверхвысо
кочастотное (СВЧ) облучение с частотой 0,915 ГГц.
По данным бактериологического исследования в ране
выявлены S. аureus — у 25 (33%) больных, S. еpidermidis — у
15 (20%), P. аeruginosa — у 12 (17%). У 22 (30%) пациентов
микроорганизмы не обнаружены. Клинические признаки
микоза ногтевых пластинок и/ или кожи стоп отмечены у
53 больных.
У 31 (41,9%) больного по данным микроскопии отделя
емого из ТЯ обнаружены грибы при отрицательном культу
ральном исследовании, у 10 (13,5%) — грибы выявлены при
микроскопии и культуральном исследовании, у 8 (10,8%) —
только при культуральном исследовании. Грибы рода Т.
rubrum обнаружены у 25 (33,7%) больных, рода Candida — у
20 (27%), смешанная грибково—дрожжевая инфекция — у 4
(5,4%). У 9 (12,2%) больных грибы рода Candida выделены
также в соскобах кожи вокруг ТЯ. У 35 (47,3%) пациентов,
несмотря на наличие клинических проявлений микоза, ни
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при микроскопическом, ни при культуральном исследова
нии грибы не обнаружены.
Под влиянием комплексного лечения отмечены умень
шение тяжести воспаления в очаге поражения и активация
процессов регенерации, оздоровление кожи вокруг ТЯ, по
вышение чувствительности микрофлоры к антибиотикам.
К концу исследования в 88,3% наблюдений микроорганиз
мы не обнаружены.

Выводы
1. Грибковая инфекция в ассоциации с бактериальными
патогенами выявлена у 49 (66,2%) больных при осложнен
ном течении ТЯ венозного генеза, что требовало дополни
тельного применения противогрибковых препаратов.
2. Включение в комплекс лечения ТЯ локального СВЧ
облучения способствовало устранению воспалительной
реакции, активизации репаративных процессов благодаря
снижению патогенности и резистентности микрофлоры,
что позволило быстро подготовить больного к хирургичес
кому лечению.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
И. В. Гусак, Ю. В. Иванова, А. В. Москаленко
Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, г. Харьков

Нозокомиальная пневмония (НП) — инфекция нижних
дыхательных путей, возникающая у пациентов после их
госпитализации в стационар. НП, связанная с искусствен
ной вентиляцией легких (ИВЛ) — вентилятор—ассоцииро
ванная пневмония — инфекция нижних дыхательных пу
тей, возникающая после интубации и начала ИВЛ при от
сутствии признаков пневмонии до момента интубации. НП
занимает второе место в структуре всех госпитальных ин
фекций, составляет 15 — 18%, сопровождается летальнос
тью 19 — 45%, летальность при НП после ИВЛ в гнойно—
септической абдоминальной хирургии составляет 50 —
70%. Возникновение инфекционного процесса в легких
можно рассматривать как следствие нарушения баланса
между факторами агрессии, способствующими попаданию
в дыхательные пути большого количества высоко вирулент
ных микроорганизмов, и факторами противоинфекцион
ной защиты. Частота микст—инфекции при НП составляет
40%, иногда возбудителями НП ИВЛ могут быть анаэробы и
грибы. Таким образом, проблемы НП, несмотря на достиже
ния современной хирургической науки, не решены.
Целью исследования является улучшение результатов
лечения НП путем разработки патофизиологически обос
нованных схем.
В 2009 — 2010 гг. в отделении хирургических инфекций
лечили 12 пациентов по поводу абдоминального сепсиса, у
которых диагностирована НП. Тяжесть пневмонии оцени
вали по шкале CPIS (1993), она оценена в 7 — 8 баллов.
Стратегия лечения больных: по возможности максимально
полная хирургическая санация очага инфекции; оптимиза
ция транспорта кислорода; блокада энтерогенной трансло
кации микроорганизмов; коррекция синдрома полиорган
ной недостаточности. Антибактериальную терапию начи
нали в максимально ранние сроки, при первых проявлени
ях легочной инфекции. До выделения возбудителя в качест
ве эмпирической терапии назначали цефтазидим+амика
цин; цефоперазон/сульбактам; фторхинолоны IV поколе
ния или пиперациллин/тазобактам; цефалоспорины IV по
коления + аминогликозиды; тиенам. В комплекс лечения
НП, начиная с 1 — 2—х суток с момента установления диа
гноза, включали локальное СВЧ облучение очагов пневмо

нии с частотой 0,915 ГГц с помощью аппарата "Яхта 3", тем
пературу поддерживали в пределах (39 ± 1)°С, длительность
сеанса 25 — 30 мин.
На фоне комплексного лечения с 2 — 3—х суток у боль
ных появлялся продуктивный кашель, при аускультации
над очагами пневмонии определяли бронхиальное дыха
ние, возникали крепитирующие хрипы; при перкуссии —
притупление легочного звука. У 8 больных при наличии
экссудативного плеврита однократно осуществлена пунк
ция плевральной полости, у 4 — двукратно. Во время сеан
са СВЧ облучения отмечено повышение сатурации кисло
рода — в среднем до (92,1 ± 0,6)%. К 5 — 7—м суткам лече
ния больные отмечали улучшение состояния, нормализова
лась температура тела, достоверно уменьшалось количест
во лейкоцитов, нормализовалась лейкоцитарная формула.
При аускультации отмечено уменьшение количества влаж
ных хрипов, при перкуссии — сохранялось притупление
легочного звука. В эти сроки наблюдали стабильное повы
шение сатурации кислорода — в среднем до (96,3 ± 0,4)%.
По данным микробиологических исследований состав ми
крофлоры мокроты в эти сроки существенно не изменялся.
При рентгенологическом исследовании у всех больных вы
являли уменьшение инфильтрации ткани легких, призна
ков плеврита не было.
К концу исследования все пациенты существенных жа
лоб не предъявляли, при аускультации — хрипов нет, при
перкуссии — ясный легочный звук. Уровень сатурации кис
лорода составлял в среднем (97,8 ± 0,4)%. Отмечены при
знаки иммунокомпенсации. По данным рентгенографии
органов грудной клетки — регресс воспалительных ин
фильтратов в ткани легких, в 5 наблюдениях — усиление ле
гочного рисунка. При микробиологическом исследовании
мокрота стерильна — у 6 пациентов, у 1 — выявлен S. аureus.
Таким образом, включение в комплекс лечения боль
ных при НП, наряду со стандартной терапией, локального
СВЧ облучения очагов пневмонии способствовало быстро
му устранению воспалительного процесса, на наш взгляд,
благодаря таким эффектам СВЧ облучения, как улучшение
микроциркуляции и транспорта кислорода, а также проти
вовоспалительный и иммуномодулирующий.

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

17

ВЫБОР МЕТОДА ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
А. Ю. Дабижа
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев,
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

Лечение пациентов с дефектами мягких тканей конеч
ностей является сложной проблемой пластической рекон
структивной хирургии. Результаты реконструктивных опе
раций в зависимости от выбора пластического материала
значительно различаются. В связи с возросшими требова
ниями к качеству жизни больного, важной характеристи
кой адекватности лечения является эстетический вид опе
рированной конечности. Это особенно важно у женщин и
детей, которые предъявляют повышенные требования к эс
тетическому результату операции. В связи с этим особое
внимание необходимо уделять выбору оптимальной такти
ки и способа хирургического лечения.
В отделении восстановительной микрохирургии и
трансплантации тканей за период с 2005 по 2010 гг. лечили
72 пациента по поводу дефектов мягких тканей конечнос
тей.
Для закрытия дефектов тканей использовали метод бал
лонной дермотензии — у 20 пациентов, транспозицию
сложных комплексов тканей (СКТ) — у 17, свободную мик
рохирургическую пересадку сложных комплексов тканей —
у 21, пересадку мышечных перфорантных и комбиниро
ванных лоскутов — у 14.
Восстановление общего покрова достигнуто у всех па
циентов. Однако при транспозиции СКТ отмечен неудовле
творительный функциональный и эстетический результат в
донорской зоне при удовлетворительном эстетическом ре

зультате — в реципиентной области. При использовании
микрохирургической пересадки СКТ, особенно при нали
чии поверхностных дефектов наблюдали неудовлетвори
тельный эстетический результат в донорской и реципиент
ной зоне, что проявлялось избытком тканей лоскута в реци
пиентной зоне, значительными рубцовыми изменениями в
донорской зоне и требовало выполнения повторных кор
ригирующих вмешательств.
Для улучшения эстетического результата с менее трав
матичными последствиями в донорской зоне рационально
использовать метод баллонной дермотензии и свободную
пересадку кожно—жировых или комбинированных перфо
рантных лоскутов.
В дистальных отделах конечностей более оправдана
транспозиция островковых лоскутов, перспективным мето
дом является свободная пересадка кожно—жировых или
комбинированных перфорантных лоскутов.
Несомненным преимуществом перфорантных лоскутов
является возможность их истончения на всем протяжении
или на отдельных участках, а также изменение пространст
венной ориентации соответственно питающей ножке.
При таком подходе удалось достичь удовлетворительно
го эстетического результата в реципиентной и донорской
областях при минимальных функциональных и эстетичес
ких нарушениях в донорской зоне.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ ТА САНДОСТАТИНУ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
В. М. Демидов, С. М. Демидов
Одеський національний медичний університет

Цукровий діабет (ЦД) — хронічне метаболічне захво
рювання, що характеризується порушенням метаболізму
глюкози внаслідок абсолютної чи відносної недостатності
інсуліну. Лікування хворих на ЦД за наявності гнійно—за
пальних ускладнень (ГЗУ), досить складне, не завжди ефек
тивне. З огляду на це, опрацювання і впровадження в
клінічну практику нових методів лікування пацієнтів з син
дромом діабетичної стопи (СДС) є актуальною проблемою
сучасної хірургії.
Мета роботи — визначення ефективності комплексного
лікування хворих з приводу СДС шляхом включення до
комплексу загальноприйнятої терапії сандостатину та аль
фа—ліпоєвої кислоти (ЛК) для зменшення тяжкості ендо
генної інтоксикації.
Клінічні спостереження проводили протягом 5 років.
Лікували хворих на інсуліннезалежний ЦД, у яких перебіг
захворювання був ускладнений хронічним панкреатитом,
артеріальною гіпертензією, ретинопатією, периферійною
нейропатією та ГЗУ (нейропатична інфікована стопа,
ішемічна гангренозна стопа, флегмона, абсцес м'яких тка
нин, остеомієліт кісток стопи тощо). В усіх пацієнтів відзна

чений стан середньої тяжкості. Для клінічного спостере
ження відібрані хворі, у яких діагностований ендотоксикоз
ІІ ступеня.
Тяжкість ендотоксикозу оцінювали за величинами лей
коцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ), гематологічного
показника інтоксикації (ГПІ), вмістом пептидів середньої
молекулярної маси (ПСММ), які визначали за загально
прийнятими методами. Всім хворим призначали комплекс
патогенетичного лікування для корекції метаболічних, су
динних та інших розладів. До складу консервативної терапії
включали внутрішньовенне введення сандостатину в дозі
0,2 — 0,5 мг на добу протягом 10 діб та ЛК по 300 мг двічі на
добу (у 250 мл ізотонічного розчину натрію хлориду) про
тягом 15 діб.
Клінічними проявами за ускладненого перебігу ЦД були
ознаки гнійної інфекції: біль у місці ураження, порушення
апетиту та сну, підвищення температури тіла, декомпен
сація систем детоксикації, анемія. Це супроводжувалося
значним збільшенням показників загальнотоксичних
тестів та вмісту токсичних метаболітів у сироватці крові (ЛІ,
ГПІ, ПСММ).
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Застосування базової терапії сприяло досягненню пози
тивного ефекту, зменшенню показників загальнотоксич
них тестів. Вміст сечовини та креатиніну зменшився
відповідно на 38 та 40% (P < 0,05) у порівнянні з таким до
початку лікування. Рівень залишкового азоту в сироватці
крові під впливом базової терапії суттєво знижувався (на
31%, P < 0,001).
При включенні до складу базової терапії сандостатину
та ЛК ЛІІ зменшився в 1,7 разу і був на 27% менше, ніж у хво
рих за ускладненого перебігу ЦД, яким проводили лише ба
зову терапію (P < 0,05). Показники ГПІ та ПСММ були мен
ше таких у хворих, яким призначали лише базову терапію,
відповідно на 58% (P < 0,001) і 24% (P < 0,05). При визна

ченні концентрації токсичних метаболітів у сироватці
крові відзначений більш суттєвий вплив сандостатину та
ЛК, ніж при застосуванні лише базової терапії (P < 0,05).
Отримані дані свідчать, що у хворих за ускладненого пе
ребігу ЦД прогресує інтоксикація, що проявляється
збільшенням показників загальнотоксичних тестів та кон
центрації токсичних сполук у крові. Включення до ком
плексу лікування ЛК і сандостатину сприяло більш ефектив
ному усуненню ознак інтоксикації, зменшенню індексів ен
дотоксикозу та вмісту токсичних речовин у сироватці крові.
Результати проведених клінічних спостережень свідчать
про доцільність застосування сандостатину та ЛК у ком
плексі лікування хворих за ускладненого перебігу ЦД.

ТРОФІЧНІ ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНІ УРАЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
С. В. Дибкалюк, В. А. Черняк, В. Г. Мішалов, Г. І. Герцен
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України,
Київська міська клінічна лікарня № 8

Мета роботи — визначити роль позиційної компресії
підключичної та хребтової артерій у виникненні гнійно—
некротичного ураження верхньої кінцівки у пацієнтів при
дегенеративних захворюваннях шийного відділу хребта
(ШВХ); розробити критерії діагностики та патогенетично
обґрунтоване хірургічне лікування хворих за гнійно—не
кротичного ураження верхньої кінцівки та позиційної ком
пресії артерій плечоголовного стовбура при порушенні по
ложення та рухів верхньої кінцівки.
Проаналізовані результати обстеження і хірургічного
лікування 28 хворих віком від 32 до 67 років, у середньому
(49 ± 0,5) року, 8 чоловіків, 20 жінок. Гнійно—некротичне
ураження дистальних фаланг пальців верхньої кінцівки на
фоні вперше діагностованої хвороби Рейно відзначене у 12
пацієнтів, гнійне ураження кисті та пальців на тлі прогресу
ючої лімфедеми верхньої кінцівки — у 9, хронічна рециди
вуюча флегмона передпліччя — у 7.
Всім хворим проведене клініко—неврологічне, ортопе
дичне, інструментальне обстеження безпосередньо після
звернення по медичну допомогу і в динаміці. Лікування без
посередньо ділянки гнійно—некротичного ураження про
водили за загальноприйнятими стандартами у гнійній
хірургії. Після досягнення ремісії виконували хірургічні
втручання з метою усунення екстравазальної компресії ар
терій плечоголовного стовбура.

Інструментальні дослідження включали: рентгеногра
фію ШВХ, електронейроміографію (ЕНМГ) верхньої кінців
ки в різних ортопедичних положеннях, ультразвукову
допплерографію (УЗДГ) артерій плечеголовного стовбура з
вимірюванням об'ємного кровотоку в різних ортопедичних
положеннях голови і верхньої кінцівки; магніторезонансну
томографію (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД) ске
летних м'язів шиї, магніторезонансну ангіографію (МРА) з
контрастуванням при зміні положення верхніх кінцівок,
мультизрізову спіральну комп'ютерну томографію (МСКТ) з
зміною положення голови і верхніх кінцівок.
Найбільш несприятливий клінічний перебіг з різних
видів гнійно—некротичного ураження верхньої кінцівки за
наявності виражених компресійно—рефлекторних синд
ромів артерій плечеголовного стовбура мало гнійно—не
кротичне ураження фаланг пальців. Для визначення такти
ки лікування найбільш інформативними були дані УЗДГ і
МРА.
Хірургічна тактика, яка передбачала безпосереднє втру
чання в ділянці гнійно—некротичного ураження верхньої
кінцівки — на І етапі та хірургічне лікування компресійно—
рефлекторного синдрому — на ІІ етапі виявилась високо
ефективною у лікуванні хронічного рецидивуючого або
швидко прогресуючого гнійно—некротичного ураження,
пов'язаного з порушенням трофіки тканин верхньої кінців
ки.

РЕГЕНЕРАЦІЯ ДІЛЯНКИ ШКІРИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕКСПАНДЕРА
Т. О. Дубович
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

Дефекти м'яких тканин кінцівок, що утворюються після
травматичного ураження і захворювання, лікують з викори
станням сучасних мікрохірургічних та дермотензійних тех
нологій, що дозволяє скоротити тривалість лікування і ре
абілітації, досягти хороших естетичних результатів.

Метою роботи було вивчення структурних змін шкіри
при застосуванні ендоекспандерів.
В усіх пацієнтів досліджували розтягнуті і неуражені
(контроль) ділянки шкіри, а також сполучнотканинну кап
сулу, що формувалася навколо імплантованого експандера.
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Тривалість дермотензії 3 тиж. Матеріал обробляли за за
гальноприйнятими гістологічними методиками. Шматочки
тканини фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну.
Після парафінової проводки зрізи фарбували гематок
силіном і еозіном, за ван—Гізон, за Вейгертом, азур ІІ—ео
зином.
За даними гістологічних досліджень шкіри над імплан
тованим ендоекспандером виявлені деякі зміни, спричи
нені розтягненням.
В структурі епідермісу співвідношення шарів зберігало
ся в межах норми, базальна мембрана добре контурована.
Проте, у базальному шарі клітинний поліморфізм більш ви
ражений. Поряд з незміненими епітеліальними клітинами
— епідермоцитами виявляли клітини з овальними світлими
чи темними пікнотизованими ядрами, окремі — з ваку
олізованою цитоплазмою і ядрами неправильної форми.
Цитоплазма більшості клітин поліхроматофільна, що
свідчило про активність синтетичних процесів. Зернистий
шар збережений, роговий — на деяких ділянках поруше
ний.
У порівнянні з інтактними ділянками в дермі спос
терігали активний ріст, потовщення сітчастого шару. У
верхніх шарах збільшена кількість клітин фібробластично
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го ряду різної зрілості. В шарах, що прилягають до експан
дера, відзначена судинна реакція, на межі з імплантатом —
збільшення кількості макрофагів. Наявність жирових
клітин свідчила про початок формування підшкірного про
шарку. Активність проліферативних процесів в розтягненій
шкірі також підтверджена значною щільністю розташуван
ня капілярів, які утворюють звивисті розгалуження, лан
цюжки або гроноподібні скупчення.
Навколо експандера формується функціонально актив
на сполучнотканинна капсула, товщина якої збільшується у
міру збільшення тривалості імплантації. На 3—му тижні на
вколо імплантата визначали неоднорідну за щільністю доб
ре васкуляризовану капсулу, яка складається з розташова
них шарами клітин і орієнтованих переважно паралельно
поверхні імплантата волокнистих структур. На деяких
ділянках виявляли незначну дифузну лімфоцитарну
інфільтрацію. Некротичні зміни в прилеглих тканинах і
фіброз капсули під час її формування не виявлені.
Таким чином, внаслідок розтягнення шкіри активують
ся проліферативні процеси в клітинах дерми. Після вида
лення експандера негативні прояви в тканинах зникають. В
зоні дермотензійного клаптя шкіра повністю віднов
люється.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ГНІЙНО—ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
О. А. Єрещенко, Л. С. Стрельников, М. М. Ткач, Г. І. Кабачний
Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Стандартними препаратами, які застосовують для етіот
ропної терапії гнійно—запальних захворювань, є антибіо
тики. Проте, їх застосування супроводжується розвитком
резистентності мікроорганізмів, токсичними, алергічними
та іншими побічними реакціями. В умовах постійно зроста
ючої кількості полірезистентних штамів мікроорганізмів
до більшості антибактеріальних препаратів надзвичайно
актуальним та перспективним є питання про профілактику
та лікування гнійно—септичних інфекцій з використанням
альтернативних засобів. Одними з таких препаратів є бак
теріофаги. Використання бактеріофагів є безпечним та
ефективним методом місцевого лікування гнійних
інфекцій. Завдяки високій швидкості дії мікроорганізми не
встигають виробляти механізми резистентності, а висока
селективність не порушує баланс нормальної мікрофлори.
На сучаному фармацевтичному ринку існуюють бак
теріофаги у вигляді розчинів, що містять фаг одного виду
(монофаги), та бактеріофаги, що містять фаги кількох видів
(поліфаги). Недоліками рідкої форми препарату є те, що він
під час використання на рановій поверхні швидко
розтікається, висихає і, як наслідок, інактивується; незруч
ний при місцевому використанні без сторонньої допомоги.
Також розчин комплексу бактеріофагів має невеликий
строк зберігання — 1 рік при температурі (5 ± 2)°C.
На кафедрі біотехнології розробляють нові лікарські за
соби з бактеріофагами у вигляді гелю та медичної піни.

Гелева лікарська форма з стафілококовим бактеріофа
гом призначена для лікування й профілактики зовнішніх і
внутрішніх гнійно—запальних захворювань, спричинених
патогенними стафілококами.
Препарат у вигляді піни в аерозольній упаковці містить
комплекс бактеріофагів, що лізують такі культури мікроор
ганізмів, як Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Pseudomonas spp., Escherichia spp., Proteus spp., Klebsiella
spp. Він призначений для лікування інфекцій, спричинених
зазначеними штамами мікроорганізмів.
Пінні форми препаратів мають деякі переваги під час
лікування інфекцій шкіри: створюють бар'єр для інфєкції,
забезпечують покриття великої площі ранової поверхні з
заповненням об'ємних ранових каналів та "карманів" за не
великої кількості застосованого препарату, дозволяють
уникнути "парнікового ефекту", швидко наносяться на ра
нові поверхні, атравматичні.
Розроблені лікарські форми з бактеріофагами мають
більш високу біодоступність і тривалість дії у порівнянні з
розчинами бактеріофагів, що зумовлене вмістом до
поміжних речовин (емульгаторів, піноутворювачів, со
любілізаторів, стабілізаторів в'язкості тощо), зручні у засто
суванні в дерматологіїї, комбустіології та інших галузях ме
дицини, що робить їх перспективними для лікування
інфекційних захворювань шкіри.
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МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ РАСТЯНУТЫХ ЛОСКУТОВ
Ан. А. Жернов
Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины, г. Киев

Наиболее частым осложнением метода растяжения тка
ней является сокращение растянутого лоскута. Это обуслов
ливает увеличение продолжительности лечения, расхожде
ние швов, деформацию тканей, формирование патологиче
ского рубца.
Цель исследования: разработка методов фиксации лос
кутов, сформированных из растянутых мягких тканей, у
больных при послеожоговой рубцовой деформации и кон
трактуре.
Обследованы 25 больных с послеожоговой рубцовой
деформацией и контрактурой кожи головы, шеи, туловища
и конечностей. Мужчин было 10, женщин — 15, возраст
больных от 5 до 45 лет, в среднем 19,3 года. Больным им
плантировали 39 силиконовых эндоэкспандеров. Форми
ровали кожно—апоневротический (в 5 наблюдениях), кож
но—фасциальный (в 30), кожно—жировой (в 4) лоскут.
У 13 (52,0%) больных (основная группа) использовали
разработанные в клинике методы фиксации лоскута к деэ
пидермизированному рубцу (в 2 наблюдениях), усовер
шенствованную выкройку лоскута (в 2), фиксацию лоскута
с помощью полипропиленовой сетки (в 14).
У 12 (48,0%) пациентов (контрольная группа) лоскуты
фиксировали путем наложения двухрядных швов.
Проведено морфологическое исследование рубцовой
ткани в месте соединения лоскутов.
В основной группе полное приживление лоскута отме
чено у 18 (94,7%) больных, у 1 (5,3%) — возникло нагноение
раны.
В контрольной группе осложнения выявлены у 7 (58,3%)
больных, у 5 — расхождение швов, у 2 — частичный некроз
лоскута, что потребовало выполнения дополнительных хи
рургических вмешательств.
По данным морфологических исследований в кон
трольной группе определяли упорядоченное расположение

волокон коллагена во внутренних слоях кожи, испытываю
щих нагрузку, в поверхностных слоях — волокна распола
гались хаотично. При увеличении деформации и растяже
ния коллагеновые волокна в глубоких слоях кожи выпрям
лялись, в поверхностных — упорядочивались. Клинически
это проявлялось удлинением фазы воспаления в рубце,
формированием патологического рубца, выступающего
над уровнем кожи на 5 мм и более. В основной группе отме
чено хаотичное расположение пучков коллагеновых воло
кон. В глубоких слоях кожи пучки расположены параллель
но поверхности. Клинически это проявлялось образовани
ем тонкого нормотрофического рубца, в котором признаки
воспаления отсутствовали или были минимально выраже
ны.
В отдаленном периоде обследованы 11 больных основ
ной группы. У всех больных по линии операционного шва
сформировался нормотрофический рубец шириной 3 — 4
мм. В контрольной группе у 5 (71,42%) пациентов по линии
шва образовался гипертрофический рубец.
Выводы
1. Для предупреждения сокращения лоскута из растяну
тых мягких тканей в послеоперационном периоде целесо
образно использовать различные методы его фиксации,
что подтверждают данные гистологического исследования.
2. Растянутый лоскут можно фиксировать с использова
нием полипропиленовой сетки, а также, специального рас
кроя лоскута и рубцово измененных тканей.
3. Внедрение разработанных методов фиксации лоску
та позволяет достичь хорошего функционально—космети
ческого результата в ближайшем послеоперационном пе
риоде в 94,7% наблюдений и положительного результата у
всех пациентов в отдаленном периоде после пластики.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ОПІКОВОЇ РАНИ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНОЇ РІДИНИ
О. А. Жернов, А. О. Коваленко
Інститут гематології та трансфузіології НАМН України, м. Київ

Підготовку гранулюючих ран до подальшої пластики за
загальноприйнятими методами здійснюють з використан
ням розчинів антисептиків та мазей на гідрофільній основі.
Основним методом відновлення цілісності шкіри є її вільна
пластика. Якість приживлення вільних трансплантатів
шкіри залежить від ступеня готовності рани.
Мета роботи — визначити ефективність застосування
електроактивованої рідини під час підготовки ран до плас
тичного закриття.
Обстежені 15 пацієнтів з глибокими опіками шкіри.
Хворі розподілені на дві групи залежно від застосованих
методів лікування. Вік хворих від 19 до 72 років. У 5 хворих
(основна група) для підготовки ран використовували елек
троактивовану рідину, яку наносили на стерильні марлеві

пов'язки. Електроактивована рідина отримана шляхом об
робляння ізотонічного розчину натрію хлориду пучком
електронів, під час якого відбувалося утворення деяких
хімічних сполук, зокрема, озону, вільних радикалів, кисню,
активного водню, перекису водню.
У 19 хворих (контрольна група) застосовували медичні
препарати, що передбачають стандартні протоколи ліку
вання ран. Матеріали використовували за площі грану
ляційних ран до 5%.
У хворих основної групи очищення ран від некротизо
ваних тканин на ділянках глибоких опіків відбувалося на 2
— 3 доби раніше, ніж у хворих контрольної групи. Грану
ляції були яскравими, щільними, дрібнозернистими,
рівномірними, без вираженої ексудації. Процес епітелізації
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країв рани починався швидше і був більш активним. Боль
ові відчуття у хворих основної групи мали тенденцію до
зменшення. При дослідженні гемодинаміки та температур
ної реакції у пацієнтів основної групи відзначали нор
малізацію артеріального тиску, пульсу, температури тіла, що
свідчило про зменшення тяжкості ендогенної інтоксикації.
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Таким чином, застосування електроактивованої рідини
сприяло покращанню перебігу ранового процесу та більш
швидкій підготовці гранулюючих ран до пластики. Тен
денція до зменшення тривалості фаз ранового процесу,
тяжкості ендогенної інтоксикації дозволяє прискорити за
криття опікових ран.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
ГНОЙНО—НЕКРОТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
А. А. Жернов, Г. П. Козинец
Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины,
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

Посттравматические гнойно—некротические дефекты
(ГНД) выявляют у 25 — 35% больных после травмы, они ха
рактеризуются сложностью течения и склонностью к пере
ходу процесса в хронический.
Цель исследования: установление методологических
подходов к хирургическому лечению ГНД на основе анали
за особенностей их формирования и клинического тече
ния.
На основе изучения особенностей формирования и
клинического течения выделены поверхностные дефекты,
гнойно—воспалительный процесс в которых ограничен
пределами кожи и подкожной основы, и глубокие, с рас
пространением поражения ниже глубокой фасции, кото
рые, в свою очередь, разделяли на межмышечные, сухо
жильно—мышечные и костно—суставные.
При межмышечном поражении гнойные затеки распро
странялись вдоль мышечных и сухожильных влагалищ, их
определяли на значительном расстоянии от первичного
очага. Сухожильно—мышечное повреждение сопровожда
лось некрозом мышц, сухожилий или их групп, проникало
вглубь до костно—суставных образований.
При поражении костей и суставов отмечены проявле
ния остеомиелита, наблюдали несращение костных отлом
ков.

Изучение площади и глубины поражения тканей позво
ляет определить методологические подходы к хирургичес
кому лечению посттравматических ГНД. При наличии по
верхностных дефектов раны закрывали путем наложения
свободных расщепленных аутодермотрансплантатов на хо
рошо васкуляризированную поверхность. Остатки жиро
вой ткани иссекали.
При наличии глубоких субфасциальных дефектов тре
бовалось выполнение реваскуляризирующих вмешательств
с применением кровоснабжаемых комплексов тканей по
сле удаления участков некротизированных тканей.
Сохранение кровообращения в пораженной конечнос
ти позволяет использовать васкуляризированные лоскуты с
этого же сегмента. При нарушении кровоснабжения целе
сообразно использовать ткани с противоположной конеч
ности.
Таким образом, посттравматические ГНД характеризу
ются особенностями формирования и клинического тече
ния. Необходимо различать поверхностные и глубокие
ГНД, что определяет хирургическую тактику.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО—НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Ф. Н. Ильченко, Е. В. Калачев
Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь

Проанализированы результаты хирургического лече
ния больных по поводу различных форм синдрома диабе
тической стопы (СДС) с использованием комплекса, вклю
чающего проведение патогенетически обоснованной кон
сервативной терапии и хирургической санации некротиче
ского очага с применением преимущественно "малой" ам
путации конечности.
Под наблюдением находились 33 пациента с гнойно—
некротическими осложнениями различных форм СДС.
Гнойно—некротическое поражение тканей стопы наблюда
ли при нейропатической форме — у 6 (16,7%) больных,
ишемической — у 7 (29,2%), нейроишемической — у 20
(52,6%). Применяли клинические, лабораторные и инстру
ментальные методы диагностики. Для определения харак

тера и объема поражения нижних конечностей использо
вали дуплексное сканирование их сосудов, рентгеногра
фию, определяли лодыжечно—плечевой индекс, проводили
компьютерную томографию и термографию стоп. В лече
нии больных использовали: комплекс консервативной те
рапии (ангиотропную, нейротропную, комбинированную в
соответствующих группах пациентов) и хирургическую са
нацию некротического очага с применением "малой" ампу
тации конечности.
Своевременное использование хирургической сана
ции, некрэктомии, "малой" ампутации конечности (ампута
ции пальцев, медиальной и латеральной резекции стопы), а
также комплекса консервативной терапии у 31 больного с
гнойно—некротическими осложнениями СДС позволило
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избежать высокой ампутации конечности и достичь стой
кой ремиссии, значительно улучшить качество жизни па
циентов. При ишемической форме СДС у 2 больных произ
ведена высокая ампутация конечности: у одного — на уров
не нижней трети бедра, у одного — на уровне верхней тре
ти голени, что обусловлено поздней госпитализацией боль
ных, необратимыми изменениями в тканях стопы, практи
чески полным разрушением ее костно—суставного аппара
та.
Таким образом, своевременное проведение комплекса
консервативной терапии в сочетании с тщательной хирур

гической санацией гнойно—некротического очага и ис
пользованием активной хирургической тактики "малой"
ампутации конечности позволило расширить курабель
ность пациентов из группы "высокого риска", какими явля
ются больные с гнойно—некротическими осложнениями
различных форм СДС. Использование предложенной так
тики позволило существенно уменьшить частоту выполне
ния высокой ампутации нижних конечностей, улучшить ка
чество жизни пациентов.

ПРОФІЛАКТИКА РАНОВИХ УСКЛАДНЕНЬ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ
Ф. Н. Ільченко, Д. Ф. Кругляцов, Н. Н. Деркач
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь

Для лікування хворих з приводу грижі черевної стінки
розроблені і широко використовуються у клінічній прак
тиці протезуючі "натяжні" і "ненатяжні" методи операцій з
застосуванням різних біосумісних імплантатів. Проте, ре
зультати лікування таких хворих незадовільні.
Аналізуючи причини такої несприятливої ситуації, вив
чаючи останні публікації, ми виявили значні розбіжності
поглядів хірургів на наукову обґрунтованість і практичну
доцільність використання в клініці різних методів передо
пераційного обстеження, підготовки і післяопераційного
ведення, а також вибір оптимального методу хірургічного
лікування хворих з приводу грижі черевної стінки.
Для покращання результатів хірургічного лікування
грижі черевної стінки необхідне опрацювання нових
підходів до профілактики післяопераційних ускладнень.
Після операції хворим призначають комплексну ко
рекцію порушень гомеостазу і засоби з профілактики ус
кладнень, які починали до операції. Комплекс передопе

раційної підготовки обов'язково включав антибіотико
профілактику з використанням цефумаксу у дозі 1500 мг
внутрішньом'язово за 30 хв до операції з продовженням йо
го введення після операції. Важливим було діагностувати до
операції і провести санацію вогнищ хронічного запалення
в тканинах ділянки грижі, а також зменшити тяжкість ендо
генної інтоксикації, що впливає на регенерацію тканин.
Найбільш важливим у профілактиці вважаємо адекватне
дренування операційної рани, активне дренування з вико
ристанням гумових випускників. Переважно накладаємо
внутрішньошкірний безперервний шов. Після операції за
стосовуємо фізіотерапевтичні процедури: світлотерапію за
допомогою апарата "Біоптрон" до зняття шва. Стан рани
контролюємо за даними ультразвукового дослідження.
Застосування комплексу запропонованих заходів після
алогерніопластики дозволило значно зменшити частоту ус
кладнень, що свідчить про доцільність впровадження цього
алгоритму у широку медичну практику.

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБНОГО ЗАБРУДНЕННЯ РАНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ
ЛЕЙКОЦИТІВ У КРОВІ ХВОРИХ ПРИ НАГНОЄННІ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КУПРИКОВИХ
ХОДІВ ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОТКАНИННОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ
А. Г. Іфтодій, Б. С. Русак, Р. Б. Комар, О. Б. Русак
Рожнятівська центральна районна лікарня, Івано>Франківська область,
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Патогенна мікрофлора, що спричиняє гостре нагноєн
ня епітеліального куприкового ходу (ЕКХ), недостатньо
вивчена.
Мікробіологічні дослідження гнійного вмісту ЕКХ під
тверджують наявність, насамперед, стафілококу. Незважаю
чи на легкість забруднення шкіри сідниць і промежини
мікрофлорою кишечнику, грамнегативну мікрофлору вияв
ляють значно рідше, що пов'язане з швидкою загибеллю
цих мікроорганізмів на шкірі.
За даними мікробіологічних досліджень гнійного ексу
дату у 35 хворих при нагноєнні ЕКХ середній ступінь
мікробного забруднення рани до початку лікування у хво
рих І підгрупи групи порівняння (стандартне лікування)
становив від 3,0 до 7,0 lg колонієутворювальних одиниць
(КУО) в 1 г, у середньому (5,7 ± 0,6) lg КУО в 1 г. Під час

місцевого лікування рани у хворих групи порівняння пе
ребіг процесів санації рани був повільним: порівняно висо
кий ступінь мікробного забруднення рани зберігався про
тягом 5 — 6 діб і лише на 7—му добу цей показник досягав
субклінічних значень (виявляли поодинокі колонії або їх
не було).
У хворих І підгрупи основної групи вихідний ступінь
мікробного забруднення рани істотно не відрізнявся від та
кого в групі порівняння і становив у середньому (5,6 ± 0,4)
lg КУО в 1 г. Вже через 1 добу лікування хворих з викорис
танням внутрішньотканинного електрофорезу ступінь
мікробного забруднення зменшувався до (4,0 ± 0,4) lg КУО в
1 г.
Через 3 доби лікування у 10% хворих він перевищував
104 КУО в 1 г, у середньому становив (2,2 ± 0,3) lg КУО в 1 г.
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На 5—ту добу у 95% хворих посіви з рани були стерильни
ми, у 5% — виявляли (1,5 ± 0,2) lg КУО в 1 г.
Важливим показником щодо прогнозування тяжкості
перебігу захворювання є динаміка кількості лейкоцитів в
кровi та лейкоцитарної формули. Порівняльний аналіз
свідчив, що після госпіталізації хворих кількість лейкоцитів
у периферійній кровi становила в обох групах 9,0 — 11 × 109
в 1 л. У І підгрупі основної та контрольної груп достовірні
розбіжності показника не виявлені (Р > 0,05). Так, у хворих
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І підгрупи основної групи кількість лейкоцитів становила
(9,6 ± 0,97) × 109 в 1 л, в контрольній — (10,77 ± 0,61) × 109 в
1 л. Лейкоцитоз супроводжувався нейтрофільозом та зсу
вом ліворуч до паличкоядерних форм, моноцитозом в обох
групах. Кількість лейкоцитів під впливом лікування змен
шувалася поступово, більш швидку нормалізацію показни
ка спостерігали в групі хворих, яким проводили активну са
націю вогнища гнійного запалення з використанням
внутрішньотканинного електрофорезу.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ВІДМОРОЖЕННЯ
О. В. Кирик, П. О. Соловей, В. І Барчук, О. О. Кирик, А. Ю. Кривой, О. М. Юркевич
Рівненська обласна клінічна лікарня,
Центр лікування опіків та пластичної хірургії, м. Рівне

Відмороження — складна проблема, що в останні роки
набула більшої актуальності. Воно відзначається частим
поєднанням місцевого пошкодження з загальним переохо
лодженням організму, супутньою травмою, отруєннями,
сп'янінням, нейросудинною патологією кінцівок; характе
ризується складністю діагностики ступеня локальних змін
на ранніх стадіях; нерідко спричиняє інвалідизацію хво
рих. Потерпілі з відмороженням часто соціально незахи
щені, без постійного місця проживання, це додає проблем
щодо їх одужання.
За останні 10 років лікували 57 потерпілих з відморо
женням віком від 16 до 77 років, з них у 21 — виявлене за
гальне переохолодження різного ступеня; 26 — госпіталізо
вані відразу після травми (у дореактивному періоді); у 22 —
виконано ампутацію сегментів кінцівок; у 29 — операції з
закриттям післятравматичних ран шляхом пластики
шкірно—жировим клаптем, аутодермопластики, анкілозу
вання пошкоджених суглобів пальців кисті у функціональ
но вигідному положенні; 8 потерпілих померли; 12 — вста
новлена інвалідність І — ІІІ групи.
Досвід лікування відмороження передбачає застосуван
ня комплексного підходу. При госпіталізації потерпілого в
дореактивному періоді дотримувались принципу зігріван
ня "зсередини — назовні" шляхом нормалізації регіонарно
го кровообігу у відморожених кінцівках; використовували
термоізолюючі багатошарові пов'язки, що захищають рану
і не дозволяють їй швидко зігріватися ззовні в теплому
приміщенні, виключали будь—яке форсоване розтирання
та відігрівання травмованих кінцівок. Доцільно на ранніх
стадіях проводити інфузійну терапію з введенням підігрі
тих до 35°С розчинів застосовуємо кристалоїди, глюкозу та
колоїдні розчини в об'ємі у середньому 2 — 4 л на добу). До
комплексу загальної терапії включали також аналгетики,
антикоагулянти, спазмолітики, антиагреганти, судинороз
ширювальні засоби, венотоніки, стероїди, антибіотики. Па
тогенетично доцільні також внутрішньоартеріальні інфузії
в живлячі артерії пошкоджених кінцівок аналгетиків, анти
агрегантів, спазмолітиків, антикоагулянтів, судинорозши
рювальних засобів. Потерпілих при загальному переохоло
дженні вкладали на ліжка — сітки з зігріванням інфрачерво
ними променями.

За наявності супутніх захворювань проводили симпто
матичну терапію.
Місцеве лікування відмороження в ранньому реактив
ному періоді (після відновлення температури пошкодженої
кінцівки) на 1 — 2—гу добу після травми включало видален
ня відшарованого епідермісу, накладання пов'язок з розчи
нами антисептиків та антибіотиковмістимими мазями на
водорозчинній основі. В цей період складно визначити гли
бину локального пошкодження, тому загальну терапію про
довжували у попередньому обсязі.
На 2 — 3—тю добу після травми, за наявності виражено
го набряку кінцівок, тенденції до формування вогнищ воло
гого некрозу, ознак загальної інтоксикації, відсутності де
маркації зони некрозу, здійснювали декомпресійну некро
томію, фасціотомію, міотомію, фрезеву остеотомію з ме
тою покращання периферійної мікроциркуляції та змен
шення тяжкості інтоксикації.
До кінця 1—го тижня виконували ранню некректомію з
подальшою ксенопластикою для зменшення тяжкості
інтоксикації та прискорення підготовки ран до виконання
відновних операцій. При виникненні гангрени виконували
ампутацію кінцівки та відстрочену некректомію з огляду на
органозбереження та імовірне протезування. На пальцях
кистей та стоп дотримання принципів органозбереження є
пріоритетним, тому некректомію м'яких тканин та кісток
здійснюємо обережно, іноді у декілька етапів, з подальшим
закриттям ран з використанням різних способів шкірно—
жирової пластики, аутодермопластики гранулюючих ран,
формуванням анкілозу пошкоджених суглобів пальців у
функціонально вигідному положенні.
Таким чином, лікування відмороження є складною про
блемою, проте, застосування комплексного підходу до її
вирішення забезпечує позитивні результати — відсутність
смертності внаслідок відмороження за останні 3 роки; ви
конання ранніх хірургічних втручань дозволило на 15%
зменшити загальну тривалість лікування; застосування ор
ганозберігальної тактики лікування сприяло зменшенню
інвалідизації потерпілих.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОГО ОТМОРОЖЕНИЯ
Г. П. Козинец, Ю. М. Васильчук, А. С. Садовой, В. Н. Назаренко, А. Н. Ищенко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Киевская городская клиническая больница № 2

Цель исследования: улучшить результаты лечения пост
радавших с холодовой травмой путем внедрения рацио
нальных методов оперативного лечения.
За период с 2006 по 2009 г. в Центре термической трав
мы и пластической хирургии лечили 67 пострадавших с хо
лодовой травмой различной степени тяжести. Возраст
больных от 19 до 73 лет. Сроки госпитализации пострадав
ших от 30 мин до 17 сут с момента травмы. Поверхностное
отморожение (I — II степени) наблюдали у 13 больных, глу
бокое (III — IV степени) — у 54.
Пациенты распределены на 3 группы. В 1—ю группу
включен 21 пострадавший, госпитализированный в доре
активном периоде; во 2—ю группу — 23 больных, госпита
лизированных в сроки до 5 сут; в 3—ю группу — 22 пациен
та, поступивших в Центр позже чем через 5 сут с момента
травмы. Пострадавшие 2—й и 3—й групп переведены из хи
рургических и травматологических отделений других ле
чебных учреждений. Для повышения эффективности хи
рургического лечения пострадавших с холодовой травмой
в разработанных нами стандартах лечения, которые вклю
чают первоочередные, очередные и отсроченные меропри
ятия, выделены 3 направления.
Первое направление. При глубоком отморожении в
раннем реактивном периоде хирургическая тактика преду
сматривает выполнение декомпрессионной некрофасцио
фенестротомии в целях предупреждения некротизирова
ния жизнеспособных тканей. Такие операции выполнены у
52 больных.

Второе направление с использованием хирургических
методов лечения больных с холодовой травмой. Для про
филактики септических осложнений осуществляли некрэк
томию в виде экзартикуляции и атипичной ампутации ко
нечности.
Выполняли также поздние операции. На верхних ко
нечностях в основном производили ампутацию пальцев на
разном уровне. Использовали лоскуты с осевым питанием.
При поражении межфаланговых суставов выполняли арт
родез. На нижних конечностях оперативная тактика на
правлена на сохранение их опороспособности. Радикаль
ные операции выполняли в пределах непораженных тка
ней. Оперативное лечение с применением несвободной
кожной пластики, фалангизации, направленное на восста
новление и улучшение функционального состояния и со
хранение опороспособности конечности, относим к треть
ему направлению при лечении таких пострадавших. В 1—й
группе аутодермопластика выполнена у 6 (28,57%) боль
ных, ампутация конечности — у 4 (19,04%); во 2—й группе
аутодермопластика осуществлена у 5 (21,7%), ампутация ко
нечности — у 9 (39,1%); в 3—й группе аутодермопластика —
у 4 (19,2%), ампутация конечности — у 18 (81,8%).
В 1—й группе по сравнению со 2—й частота ампутации
конечности на 20% меньше, во 2—й группе по сравнению с
3—й — на 41%. Реализация всей программы комплексного
лечения позволяет значительно снизить инвалидизацию
пострадавших с холодовой травмой, максимально сохра
нить функции конечностей.

ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМ—ДРЕНИРОВАНИЯ
Г. П. Козинец, Ю. М. Васильчук, А. С. Садовой, В. Н. Назаренко, Ю. А. Солодкий
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Киевская городская клиническая больница № 2

Цель исследования: улучшить результаты лечения боль
ных с трофическими язвами путем разработки и примене
ния рациональных методов консервативного и оператив
ного лечения.
Проанализированы результаты лечения 34 больных по
поводу трофических язв в Центре термической травмы и
пластической хирургии за период 2006 — 2009 гг. Возраст
больных от 31 до 77 лет. Причинами трофических наруше
ний были: варикозная болезнь — у 18 (53%) пациентов,
посттромботическая болезнь — у 16 (47%). У 21 больного
размеры язв не превышали 30 см2, у 13 — от 40 до 300 см2.
Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний — ише
мической болезни сердца, атеросклеротического кардиоск
лероза — осложняли подготовку к оперативному лечению.
После госпитализации у больных отмечали атрофичные,
бледные грануляции, края язв неровные, подрытые, отеч
ные, с перифокальным воспалением. Дно представлено фи
брозным слоем. Для улучшения результатов лечения боль

ных с трофическими язвами нами разработаны следующие
направления: проведение трансфузионной реологической
и эндотелиотропной терапии, использование для местного
лечения препаратов на гидрофильной и гиперосмолярной
основе, обладающих антимикробным, противовоспали
тельным и дегидратационным эффектом — офлокаина, ми
рамистина, повязок с антисептиками (октенисепт, дека
сан), длительного дозированного вакуум—дренирования с
отрицательным давлением от 50 до 200 мм рт. ст. (деклара
ционный патент Украины от 28.10.98). Больным, у которых
размеры трофических язв превышали 40 см2, показано опе
ративное лечение — осуществление аутодермопластики с
иссечением дна и краев язвы.
У 21 больного в условиях, когда размеры язвы не превы
шали 30 см2, отмечена полная эпителизация. Продолжи
тельность лечения в стационаре в среднем 18 дней. У 13
больных при размерах язв от 40 до 300 см2 было необходи
мо проведение трансфузионной терапии. В предопераци
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онном периоде применяли дозированное вакуум—дрени
рование. Произведено одномоментное иссечение дна и
краев язвы и аутодермопластика. Продолжительность их
лечения в стационаре в среднем 25 дней. Применение это
го метода оказалось высоко эффективным при подготовке
больных к оперативному лечению.
Применение вакуум—дренирования ран способствова
ло повышению функциональной активности фагоцитиру
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ющих клеток в зоне поражения, уменьшению тяжести эндо
генной интоксикации, концентрации аутоагрессивных ве
ществ в сыворотке крови, содержания микроорганизмов в 1
г ткани до 102 — 103, количества серозно—гнойного отделя
емого, рана покрывалась мелкозернистыми грануляциями,
края раны сглаживались.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ РЕТРАКЦІЇ ТА ПРОТЕКЦІЇ ЛАПАРОТОМНОЇ РАНИ
В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Є. Б. Колесников, А. П. Радзіховський, В. В. Крижевський, О. І. Мироненко, М. І. Знаєвський, А. М. Жураковський
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Вагому частку в структурі післяопераційних ускладнень
становлять ускладнення загоєння ран. Ранова хірургічна
інфекція виникає після операції у 3 — 6% хворих, причому
в останні 15 років тенденцію до зменшення її частоти не
спостерігають.
Для запобігання інфікування країв рани та з метою об
меження некробіозу тканин необхідно мінімізувати проце
си ішемізації і травматизації країв рани при використанні
ригідних металевих ретракторів, уникати їх пересихання,
зменшувати можливість дисемінації клітин злоякісних пух
лих під час виконання втручання з приводу онкологічного
захворювання.
В абдомінальній хірургії використовують ретрактори
лапаротомних операційних ран Protractor Ring Med Surg.,
Innovations та Disposable Wound Retractor (Alexis Wound
Retractor, Applied Medical), які забезпечують зручність і
надійність під час виконання лапаротомії: краї ран зберіга
ють вологу, вони захищені, що перешкоджає мікробному
забрудненню, не спричиняє ішемії країв рани передньої че
ревної стінки.
Під час роботи з зазначеними пристроями відзначені
деякі незручності, пов'язані з їх конструкцією. Основним
недоліком Protractor Ring Med Surg.,Innovations є те, що при
маніпулюванні в ділянці печінки і жовчного міхура вільний
край печінки часто вислизає з—під внутрішнього кільця ре

трактора, що зумовлює необхідність його заправляння. В
моделі Disposable Wound Retractor подвоєне зовнішнє
кільце розташоване високо (до 16 мм) над рівнем шкіри, що
зменшує доступ до операційного поля, заважає хірургу і
створює перешкоду для введення інструментів, особливо
під час маніпулювання в глибині рани.
Наявність зазначених недоліків зумовила необхідність
розробки моделі пристрою для ретракції та протекції рани
черевної стінки (патент України 49955), який забезпечував
зручність і надійність під час виконання хірургічних
маніпуляцій. При виконанні операцій з використанням
розробленого пристрою не було необхідності в репозиції
краю печінки під внутрішнє кільце ретрактора. Крім того,
краї рани були вологі й захищені, що перешкоджало
мікробному забрудненню. Зовнішнє кільце завдяки плоскій
структурі не перешкоджало введенню інструментів. За
гоєння всіх операційних ран відбулось без ускладнень.
Отже, застосування пристроїв для ретракції та протекції
лапаротомних ран є перспективним, дозволяє зменшити
тривалість операції, уникнути інфікування країв рани під
час маніпулювання, можливість дисемінації клітин зло
якісних пухлин при виконанні операцій з приводу онко
логічних захворювань, супроводжується незначною
ішемізацією і травматизацією країв рани, запобігає їх пере
сиханню.

ОСТЕОПЕРФОРАЦІЯ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ ЗАКРИТТЯ ПРОЛЕЖНЕВИХ РАН
О. В. Коноваленко, Є. Р. Балацький
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Проведений аналіз ранніх та найближчих результатів
лікування 15 хворих з гнійно—некротичним ураженням
м'яких тканин різної локалізації внаслідок утворення про
лежнів, у яких здійснене пластичне закриття ранових де
фектів. Всі хворі оглянуті протягом року та через 1 рік після
лікування.
Жінок було 9 (60,0%), чоловіків — 6 (40,0%), вік хворих
від 56 до 82 років. В усіх пацієнтів діагностовані невро
логічні захворювання різної тяжкості, що спричинило
втрату рухової функції та утворення пролежнів. Ранові де
фекти локалізувалися у крижовій зоні — у 4 (26,6%) хворих,
у ділянці стопи — у 3 (20%), гомілки — у 3 (20,0%), кисті — у
2 (13,3%), передпліччя — у 3 (20,0%).

Площа рани становила у середньому (38,3 ± 7,4) см2.
Усім хворим проведене однакове медикаментозне та місце
ве лікування. За даними більшості авторів, зважаючи на
розміри та локалізацію ран, усім хворим показане пластич
не втручання з використанням переміщених повношаро
вих клаптів. Проте, стан пацієнтів за основним захворю
ванням, стан ранових дефектів не дозволяв виконати втру
чання у передбачувані та стислі строки. З метою тимчасово
го закриття ранових дефектів у комплексі етапного лікуван
ня, а також як альтернативу пластики з використанням по
вношарового клаптя, застосовано вільну аутодермопласти
ку з попередньою (за 3 — 5 діб) остеоперфорацією у про
екції ранового дефекту. Втручання виконували за умови
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стабільної позитивної динаміки, значного зменшення
кількості ексудату та наявності поодиноких осередків гра
нуляцій (як правило, у строки до 8 діб після виконання са
нуючих втручань та початку лікування). Остеоперфорацію
здійснювали з використанням трепанів діаметром 0,2 — 0,3
см чи скальпеля з попереднім висіченням фасціальних ут
ворень в зоні перфорації.
В 11 (73,3%) хворих ранові дефекти закриті з першої
спроби, у 4 (26,6%) — у строки до 2 тиж після аутодермопла
стики відзначений лізис більш ніж 80% ранової площі пере
саджених клаптів, що зумовило необхідність виконання по
вторного втручання. В усіх хворих вдалося усунути рановий
процес та уникнути виконання пластики з використанням
повношарового переміщеного клаптя.
Протягом 1 року після аутопластичного закриття про
лежневих ран з попередньою остеоперфорацією у проекції

ранового дефекту у 13 (86,6%) пацієнтів не виникло потре
би у повторному лікуванні ранових дефектів у місцях попе
реднього розташування пролежнів, у 2 (13,3%) — не вдалося
відстежити результат лікування протягом 1 року через їх
смерть від основного неврологічного захворювання.
Таким чином, виконання остеоперфорації у проекції
ранових дефектів, що утворилися внаслідок пролежнів, доз
воляє усунути рановий процес без здійснення пластики з
використанням повношарового переміщеного клаптя. Про
стота втручання та можливість його виконання у більш
стислі строки зумовлюють доцільність застосування цього
способу у неврологічних хворих за вираженої втрати рухо
вої функції. Питання потребує подальшого вивчення.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РЕКОНСТРУКТИВНО—ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
С. В. Коркунда, Т. Г. Григорьева
Харьковская городская больница скорой и неотложной медицинской помощи

Плановые хирургические вмешательства по сути не яв
ляются ситуацией, связанной со спасением жизни пациен
та любой ценой, поэтому предусматривают использование
максимально безопасных технологий. Хирург имеет воз
можность провести необходимую подготовку к оператив
ному лечению. Течение ближайшего послеоперационного
периода играет важную роль в формировании отдаленных
результатов лечения, а поскольку объектом хирургического
лечения является локальная зона кожи и мягких тканей,
при контроле состояния операционной раны хирург может
вмешиваться в этот процесс. Основной задачей такого кон
троля является профилактика образования патологическо
го рубца. Провоцирующими факторами в этом процессе
являются локальные проявления ишемии, отека и воспале
ния. Причиной их могут быть как общие нарушения орга
низма в послеоперационном периоде, так и местные —
чрезмерное натяжение краев раны, инфицирование. Суще
ствующие методы медикаментозного обеспечения пласти
ческих операций имеют недостатки, что обусловило необ
ходимость разработки оптимизированной технологии
подготовки, выполнения пластических и реконструктив
ных операций и последующей реабилитации больных.
На первом этапе проводят общую и местную подготов
ку к операции. Целью ее является активизация адаптивных
возможностей организма в целом и кожи в зоне оператив
ного вмешательства к операционному стрессу. Реализация
такого подхода включает воздействие на микроциркуля
торное русло и внеклеточный матрикс (ВКМ) с применени
ем редермализации (препараты серии Hyalual®) и мезоте

рапевтической техники введения антигомотоксических
препаратов (АГТП) фирмы Heel. Результатом такого воздей
ствия является нормализация состояния ВКМ, что позволя
ет обеспечить функционирование тканей на достаточно
высоком уровне и иметь необходимое количество пласти
ческого материала для формирования нормотрофического
послеоперационного рубца.
Второй этап — оперативное вмешательство. Планирова
ние собственно операции позволяет избежать осложнений
с поражением микроциркуляторного звена. По окончании
операции в зоне шва проводят мезотерапию с применени
ем АГТП.
Третий этап — послеоперационный период. На 2 — 3—и
сутки после операции во время перевязок проводят мезоте
рапию с включением АГТП, в дальнейшем — по мере необ
ходимости. Следующие сеансы редермализации — через 2
и 4 нед после операции.
Такое медикаментозное обеспечение позволяет повы
сить качественные характеристики как организма в целом,
так и собственно зоны оперативного вмешательства, избе
жать воспалительных осложнений и образования патоло
гического рубца, уменьшить медикаментозную нагрузку на
пациента и минимизировать риск побочных реакций алло
патических препаратов, значительно уменьшить выражен
ность болевого синдрома, продолжительность медицин
ской и социальной адаптации, в том числе лечения в стаци
онаре, улучшить психоэмоциональное состояние пациен
тов.
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ПЕРЕБІГ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ У ПОСТРАЖДАЛИХ
ЗА ПОЄДНАНОЇ ТЯЖКОЇ ТРАВМИ
Д. І. Кравцов, С. С. Філіп, І. Е. Калабіга, О. В. Чиньба
Ужгородська центральна міська клінічна лікарня

Проведений ретроспективний аналіз результатів ліку
вання 82 потерпілих з поєднаною тяжкою травмою за
період 2006 — 2010 р. Чоловіків було 56 (68,3%), жінок — 26
(31,7%), вік хворих від 19 до 68 років.
Тяжкість травми визначали за шкалами анатомічної —
ISS (Injury Severity Score) та фізіологічної — RTS (Revised
Trauma Score) оцінки.
Використовували концепцію хірургічного лікування
поєднаної травми damage control.
Найменшу кількість балів під час оцінки стану за шка
лою RTS спостерігали у 37 потерпілих за наявності одно
часно тяжкої черепно—мозкової та тяжкої торакальної
травми.
При переломі довгих кісток після госпіталізації застосо
вували зовнішню фіксацію, після стабілізації стану пост
раждалого — виконували реконструктивно—відновний ос
теосинтез. Єдиним показанням до первинного здійснення
металоостеосинтезу у 6 (7,5%) потерпілих був перелом дов
гої кістки з пошкодженням судин і нервів.
Протягом перших 6 год штучну вентиляцію легень
(ШВЛ) проводили в режимі гіпервентиляції, далі — в ре
жимі нормовентиляції. У 40 (48,9%) пацієнтів ШВЛ проведе
на шляхом оротрахеальної інтубації трахеї. За тривалості

ШВЛ більше 3 діб здійснювали трахеотомію. У 12 (14,6%)
потерпілих при флотуючому переломі кісток грудної клітки
ШВЛ проводили з метою досягнення внутрішньої пневмо
стабілізації.
Для стабілізації гемодинаміки застосовували препарати
гідроетилкрохмалю, особливо у постраждалих за тяжкої то
ракальної травми.
За тяжкої черепно—мозкової травми в перші 24 год при
значали цераксон по 2 г на добу, манітол 0,5 г/кг маси тіла
через кожні 6 год, після усунення явищ дислокації — акто
вегін 20 г на добу. Як базисну антибактеріальну терапію
призначали цефепім у середній добовій дозі 4 г на добу.
Нутрітивну підтримку та профілактику стресових вира
зок за відсутності травми органів черевної порожнини
здійснювали шляхом проведення ентерального харчування
в поєднанні з інгібітором протонного насосу протягом 24
год з моменту травми. У потерпілих з травмою органів че
ревної порожнини ентеральне харчування призначали
після відновлення перистальтики.
З метою аналгоседації використовували наркотичні
аналгетики, за тяжкої черепно—мозкової травми признача
ли тіопентал—натрій та гама—оксимасляну кислоту.
Вижили 67 (81,7%) постраждалих, померли 15 (18,3%).

РАНОВІ ІНФЕКЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ
У РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
В. В. Куновський, Ю. О. Фусс
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Профілактика післяопераційних ранових ускладнень є
одним з складних та актуальних питань практичної хірургії.
Вивчено ефективність періопераційної антибіотико
профілактики (АБП) у попередженні інфекційних ранових
ускладнень раннього післяопераційного періоду (РПОП).
Проаналізовані результати хірургічного лікування 77 хво
рих у клініці загальної хірургії. Пацієнти розподілені на дві
співставні групи. Жінок було — 51, чоловіків — 26. Вік
пацієнтів від 21 до 76 років, у середньому (46,25 ± 12,4) ро
ку. До основної групи увійшли 52 хворих (гострий холеци
стит, пахвинна та післяопераційна грижа, неускладнений
гострий апендицит, перфоративна виразка шлунка), яким з
метою АБП під час операції вводили цефалоспорини ІІ по
коління (цефуроксим) у дозі 1500 мг внутрішньовенно та
750 мг — на 2—гу добу внутрішньом'язово. До групи
порівняння включені 25 пацієнтів, яким з метою АБП вво
дили антибактеріальні препарати з групи цефалоспоринів
ІІІ покоління (цефотаксим, терцеф, цефтріаксон) або
фторхінолонів (цифран) у поєднанні з метронідазолом (у 8
пацієнтів). Ефективність АБП вивчали на підставі аналізу
результатів лікування: оцінювали загальний стан пацієнта
(самопочуття, температура тіла); результати лабораторних
досліджень крові (лейкоцитоз); загоєння операційної рани;

об'єм і характер виділень з рани, а також дані бак
теріологічного дослідження мазків з рани та з шкіри навко
ло операційної рани. За результатами клінічних спостере
жень у більшості — 63 (81,8%) хворих обох груп інфекційні
ранові ускладнення не спостерігали. В основній групі за
тримка загоєння операційної рани відзначена у 6 (11,5%)
пацієнтів, формування сером — у 4 (7,7%). В групі порівнян
ня інфекційні ранові ускладнення виникли у 4 (16%)
пацієнтів. За результатами мікробіологічних досліджень ра
нового вмісту (у 98 спостереженнях), мікроорганізми вияв
лені у 21 (40,4%) хворого основної групи, у 10 (40%) — гру
пи порівняння. У хворих обох груп переважали
Staphylococcus hemoliticus та E. сolі, як у монокультурі — у
19 (19,4%) спостереженнях, так і в асоціаціях — у 47 (47,9%).
Проведені дослідження свідчили, що антибактеріальні пре
парати з групи цефалоспоринів ІІ покоління (цефуроксим)
є ефективними засобами, що сприяли попередженню
післяопераційних інфекційних ранових ускладнень у 42
(80,8%) спостереженнях. Ці показники абсолютно
співставні з результатами АБП, проведеної у групі порівнян
ня, в якій позитивний ефект досягнутий у 21 (84%) спосте
реженні. Отже, проведення періопераційної АБП забезпе
чує попередження післяопераційних ранових інфекційних
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ускладнень у 80 — 84% хірургічних хворих. Застосування
антибактеріальних препаратів з групи цефалоспоринів ІІ

покоління ефективне (у 80,76% спостережень) і економічно
вигідне.

ВАКУУМ—ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ РАН
А. Б. Кутовой, С. О. Косульников, С. А. Тарнопольский, К. В. Кравченко, А. М. Беседин
Днепропетровская государственная медицинская академия,
Днепропетровский областной гнойно>септический центр

В последние десятилетия в научной литературе перио
дически появляются работы, посвященные вакуум—тера
пии гнойных ран. Применяют краткосрочную (дискретную
или фракционную) терапию ран с помощью мягко эласти
ческих присосок различного вида. Одним из ее недостат
ков является продолжительность процедуры (30 — 40 мин)
при большой площади ран. В качестве альтернативы ис
пользуют непрерывную длительную вакуум—терапию, для
реализации которой созданы специальные аппараты, одна
ко высокая стоимость как самих аппаратов, так и расход
ных материалов, затрудняет широкое использование пред
ложенного метода в Украине. Тем не менее, перспектив
ность применения метода в современной гнойной хирур
гии побуждает искать выход в создании отечественных ана
логов вакуум—систем.
При изучении эффектов вакуум—терапии на раневой
процесс и разработке режимов ее проведения возникает
множество спорных вопросов. Вместе с тем, многие специ
алисты согласились с тем, что эффективнее всего на рану
влияет вакуум от 7 до 15 кПа.
В Днепропетровске по заказу Областного гнойно—сеп
тического центра фирмой по ремонту и изготовлению ме
дицинского оборудования "АГАТ ДНЕПР" изготовлены два
экспериментальных аппарата вакуум—терапии длительно
го использования с возможными параметрами работы 7 —
12 — 15 кПа.
В качестве расходных материалов используют поролон
толщиной 10 — 20 мм, с размерами пор от 500 до 1500 мкм,
прозрачную, прочную и высоко адгезивную пленку фирмы
"3М" (Биоокклюзив и Тагодерм) для герметизации раны и
полихлорвиниловую дренажную трубку.
Предложенную систему вакуум—терапии применили у
25 больных в возрасте от 19 до 62 лет с различными вида
ми длительно незаживающих ран. Раны локализовались на
передней брюшной стенке — у 7 больных, в поясничной
области — у 5, в ягодичных областях — у 4, в области про
межности — у 4, на голени — у 3, на бедре — у 2. Максималь
ная площадь ран 225 см2. Фоновым заболеванием у 10 паци

ентов был сахарный диабет II типа, у 5 — I типа, у 3 — хро
ническая венозная недостаточность нижних конечностей,
у 2 — системный коллагеноз.
Продолжительность курса вакуум—терапии от 7 до 15
сут непрерывного воздействия, что определялось видом за
болевания, исходным состоянием больного, размерами ра
ны. Использование вакуум—системы значительно упроща
ло уход за больным, способствовало уменьшению выра
женности болевого и травмирующего факторов, связанных
с ежедневными перевязками.
Клинические признаки динамики местного патологи
ческого процесса под влиянием вакуум—терапии характе
ризовались ускоренным очищением раны от наложений
фибрина и участков некроза, уменьшением площади и глу
бины раны, формированием "здоровых" розовых грануля
ций, краевой эпителизацией. Под влиянием курса вакуум—
терапии длительностью 12 сут скорость элиминации гное
родной микрофлоры в ране (в пересчете на 1 г ткани, lg об
щего количества — колониеобразующих единиц КОЕ/г)
увеличилась более чем вдвое.
Степень микробного загрязнения раны при примене
нии вакуум—терапии составила 2,1 КОЕ/г, у больных кон
трольной группы — 4,9 КОЕ/г (Р < 0,05). Под влиянием ва
куум—терапии активизировались репаративные процессы
в ранах. Так, количество фибробластов и полибластов в
мазках—отпечатках к 11 — 14—м суткам составляло соот
ветственно 9,0 и 28,0 в контроле — 6,0 (Р > 0,05) и 12,0 (Р <
0,05). Кроме того, проведение вакуум—терапии способство
вало повышению фагоцитарной активности макрофагов
до 64,5%, в то время как при проведении общепринятого ле
чения она не достигала 50%.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой ле
чебной эффективности непрерывной длительной вакуум—
терапии. Простота реализации метода, доступность и эко
номическая целесообразность позволяют рекомендовать
использование аппаратов фирмы "АГАТ ДНЕПР" в практике
отечественной медицины.

МЕТАБОЛІТОТРОПНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН
О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, М. І. Кравців
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

В останні роки в лікуванні гнійно—запального уражен
ня м'яких тканин використовують антиоксиданти та ан
тигіпоксанти як засоби корекції порушень процесів
біологічного окиснення, аеробної енергосинтезуючої
функції клітин і, відповідно, енергозалежних репаративних

процесів у тканинах, що суттєво впливають на прискорен
ня процесу загоєння рани.
Мета дослідження: поліпшити результати лікування за
пально—гнійного ураження м'яких тканин шляхом викори
стання у комплексі лікування комбінованої метаболітот
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ропної терапії (МТ).
У клініці лікували 44 хворих з гнійно—запальним ура
женням м'яких тканин. Всі хворі оперовані (хірургічна об
робка гнійної рани), всім проведений загальноприйнятий
комплекс терапії відповідно до фази ранового процесу. У 27
хворих (основна група) до комплексу лікувальних заходів
включали комбіновану МТ: в першу та другу фази ранового
процесу протягом 10 діб внутрішньовенно краплинно вво
дили фосфатидилхолінові ліпосоми — ліпін 500 мг на добу
та метаболітотропний препарат мексидол 250 мг на добу. У
другу та третю фази ранового процесу в рану додатково 1
раз на добу на 5 — 6 год вводили серветку, просочену мек
сидол—ліпосомальною сумішшю, яку готували безпосеред
ньо перед використанням шляхом змішування та інтенсив
ного струшування ліпіну та мексидолу в ізотонічному роз
чині натрію хлориду. Результати лікування оцінювали за да
ними клінічних, біохімічних, цитологічних та планімет
ричного досліджень.
Під час загоєння ран у хворих основної групи больовий
синдром зникав у середньому на 1,4 доби швидше, ніж у
контрольній групі (Р < 0,001), набряк тканин навколо рани
зменшувався на 2,1 доби швидше (Р < 0,001), відзначене
прискорення очищення ран на 1,7 доби (Р < 0,001), активні
грануляції з'явились раніше на 1,2 доби (Р < 0,001), загоєння
ран відбулось на 2,13 доби швидше (Р < 0,001). У порівнянні
з контрольною групою, у хворих основної групи спос
терігали достовірне збільшення в ділянці рани вмісту, РНК,
ДНК, індексу РНК/ДНК. Рівень АТФ був суттєво вищим,
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рівень АМФ — нижчим. Під час загоєння ран активність су
пероксиддимсутази та вміст малонового альдегіду в усіх
хворих поступово зменшувався, проте, в основній групі —
більш виражено, ніж у контрольній. На 14—ту добу ці показ
ники в основній групі нормалізувалися, у контрольній —
були підвищені. За даними цитологічного дослідження при
застосуванні запропонованого способу лікування спос
терігали зменшення кількості нейтрофільних гранулоцитів
та їх деструктивних форм, збільшення кількості макро
фагів, лімфоцитів та фібробластів, підвищення фагоцитар
ної активності та фагоцитарного індексу, зменшення інтен
сивності дегенеративного та незавершеного фагоцитозу,
збільшення — завершеного фагоцитозу, зменшення часто
ти виявлення деструктивних та збільшення — регенератор
них типів цитограм. Індекс Попової на 7, 10—ту та 14—ту
добу був достовірно більшим, ніж у хворих, яким проводи
ли загальноприйняте лікування.
Отже, використання в комплексі лікування гнійно—за
пального ураження м'яких тканин комбінованої МТ сприя
ло збільшенню енергетичного потенціалу клітин, підви
щенню активності системи антиоксидантного захисту тка
нин у ділянці рани, активації процесів фагоцитозу, усунен
ню запальної реакції тканин, що забезпечило зменшення
вираженості больового синдрому та набряку тканин, при
скорення очищення ран, утворення грануляційної тканини,
покращання репаративних процесів та прискорення за
гоєння ран.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ—ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ПО ПОВОДУ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ИНФИЦИРОВАННОГО НЕКРОТИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА
Ю. З. Лифшиц, В. Л. Валецкий, П. А. Зайченко, Р. В. Савицкий, Г. Ю. Федосеев
ООО Клиника "Борис", г. Киев

В клинике в период с 2007 по 2009 г. оперированы 7
больных по поводу тяжелой формы инфицированного не
кротического панкреатита, в комплексе лечения которых
применяли вакуум—терапию. Возраст больных от 29 до 74
лет. Мужчин было 5, женщин — 2. У 5 пациентов причиной
острого панкреатита явилось злоупотребление алкоголем, у
2 — желчнокаменная болезнь.
У всех больных применен стандартный диагностичес
кий и лечебный алгоритм:
первый этап — санация патологического очага, про
граммированная лапаростомия с вакуум—терапией; второй
этап — закрытие раны передней брюшной стенки, фракци
онное закрытое дренирование ложа поджелудочной желе
зы (ПЖ), удаление дренажей по мере уменьшения количе
ства раневого отделяемого.
После санации патологического очага и брюшной по
лости лапаростомию завершали установлением вакуумного
дренажа. Вдоль всей передней поверхности ПЖ устанавли
вали полиуретановую крупнопористую губку, конец кото
рой через лапаростомную рану выводили на переднюю
брюшную стенку. Она выполняла роль активной аспириру
ющей и дренирующей поверхности из области ПЖ, пара
панкреатической клетчатки, зон санированных затеков и
скопления патологического экссудата в брюшной полости.

Через лапаротомную рану создавали непрерывное разря
жение 100 — 125 мм рт. ст. с помощью вакуумного насоса.
Повязки меняли через 48 — 72 ч, всего до окончательного
очищения ран — от 3 до 7 раз.
Критериями перевода программированной лапаросто
мы с вакуум—дренированием в закрытое фракционное дре
нирование ложа ПЖ считаем:
— визуальную чистоту раневой поверхности ложа ПЖ,
появление грануляционной ткани;
— отсутствие во время двух последних перевязок новых
некротических очагов в ПЖ;
— уменьшение степени бактериального загрязнения па
тологического очага до 103 и менее;
— нормализацию показателей крови;
— отсутствие клинических признаков септических ос
ложнений, стабилизацию клинического состояния больно
го.
Второй этап лечения включал перевод от программиро
ванной лапаростомы с вакуум—дренированием к фракци
онному закрытому промыванию области ложа ПЖ.
После операции все пациенты живы. Продолжитель
ность лечения больных в стационаре от 19 до 45 сут. Воз
никли следующие осложнения: острая непроходимость ки
шечника — у 2 больных, что потребовало оперативной кор
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рекции; острое желудочно—кишечное кровотечение — у 1
больного на 20—е сутки после операции в связи с длитель
ным применением нестероидных противовоспалительных
средств, остановлено консервативными средствами. На
ружный панкреатический свищ образовался у одного боль
ного, в последующем у него выполнена реконструктивная
операция.

Выводы
1. Тактика поэтапного хирургического лечения инфи
цированной формы гнойного панкреатита, включающая
лапаростомию и вакуум—терапию с последующим перево
дом на закрытое фракционное дренирование, позволяет
снизить летальность и частоту септических осложнений.
2. Проведение вакуум—терапии упрощает уход за лапа
ростомой, повышает эффективность санации патологичес
кого очага.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ САНАЦИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА
В. К. Логачев, М. Е. Тимченко, О. А. Головина, И. Л. Соханева
Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, г. Харьков
Харьковская городская клиническая больница скорой помощи им. проф. А. И. Мещанинова

Проанализированы результаты санации брюшной по
лости при разлитом гнойном перитоните в эксперименте
на 50 крысах—самцах линии Вистар массой тела 200 — 220
г. Операции выполняли под внутримышечным наркозом
кеталексом из расчета 12,5 мг на 100 г массы тела крысы.
Содержание и уход за животными в виварии Института со
ответствовали положениям Страсбургской конференции.
Перитонит моделировали путем перевязки и отсечения
червеобразного отростка с оставлением его в брюшной по
лости. Через 16 — 18 ч выполняли релапаротомию, удаляли
источник перитонита, осуществляли санацию брюшной
полости (за исключением контрольной 1—й серии). Во
2—й серии, после устранения источника перитонита про
изводили санацию брюшной полости с использованием
растворов фурациллина с добавлением 3% раствора пере
киси водорода в соотношении 10:1, что соответствовало
общепринятому составу промывной жидкости. В 3—й се
рии брюшную полость промывали 0,025% раствором мира
мистина; в 4—й серии — декасана; в 5—й серии —октени
септа 1 : 4. Материал для бактериологического исследова
ния забирали до и по окончании санации брюшной полос
ти.

По данным бактериологического исследования в пери
тонеальном экссудате исходное количество микроорганиз
мов во всех группах составляло 50 × 106 (lg 7,7) КОЕ в 1 мл;
после санации брюшной полости растворами фурацилли
на и перекиси водорода оно уменьшалось до — 5 × 106 (lg
6,7) КОЕ в 1 мл; в 3—й серии снижалось до 50 — 500 × 103 (lg
4,7 — 5,7, в среднем — 5,2) КОЕ в 1 мл, в 4—й серии до 10 —
100 × 103 (lg 4 — 5, в среднем 4,5); в 5—й — до 0 — 5 × 103 (lg
0 — 3,7, в среднем 1,8) КОЕ в 1 мл.
Выводы
1. Применение катионных антисептиков для санации
брюшной полости при лечении экспериментального раз
литого гнойного перитонита позволяет уменьшить бакте
риальное загрязнение перитонеального экссудата ниже
критического уровня 1 × 105 (lg 5) КОЕ в 1 мл.
2. При сравнительной оценке эффективности санаци
онных свойств катионных антисептиков наилучшие ре
зультаты отмечены при использовании октенисепта.

КОМПЛЕКСНА ДІЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ НА КАТЕТЕР — АСОЦІЙОВАНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ЗМІШАНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ
О. В. Лупай, С. М. Граматюк
Харківський національний медичний університет

Утворення біоплівок є однією з основних стратегій ви
живання мікроорганізмів у природних водних екосистемах
за достатньої кількості поживних речовин.
Збільшення частоти інфекцій, зумовлених Candida, в ос
таннє десятиріччя йде паралельно з збільшенням викорис
тання медичного обладнання для імплантації (лінзи, кате
тери, протези, штучні клапани серця); гриби (в основному
C. albicans) посідають третє місце серед збудників катетер—
асоційованих інфекцій і друге місце — як причина смерт
ності від них.
Крім того, клітини Candida здатні агрегувати та зв'язува
тись з мікроорганізмами, найбільш часто — з Staphylococ

cus epidermidis, S. aureus, Streptococcus gordonii, утворюючи
складні мультивидові асоціації.
За даними досліджень встановлене, що мікроорганізми
в біоплівках у 500 — 1000 разів стійкіші до антибіотиків, ніж
планктонні клітини. Це визначає тривалість перебігу
інфекційних захворювань, їх перехід у хронічну стадію, не
ефективність антибактеріальної терапії.
Метою дослідження було опрацювання методів форму
вання змішаних біоплівок (Candida spp., грампозитивні
бактерії — S. aureus), а також визначення ефективності
впливу на ці біоплівки деяких антимікробних засобів, особ
ливо в поєднанні з аутоіндуктором фарнезолом у хірургії.
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Тестування штамів на визначення здатності формувати
біоплівки здійснювали у плоскодонних пластикових план
шетах з культивованим середовищем. Після інкубації про
тягом 24 год біоплівки відмивали буферним розчином та
фарбували генціан віолетом з додаванням 96% спирту. Оп
тичну щільність біоплівок вивчали за допомогою мульти
скана. Життєздатність мікроорганізмів у біоплівках визна
чали шляхом підрахунку колонієутворювальних одиниць
(КУО) в 1 мл біомаси. При цьому додавали антибіотики ке
токоназол, тербінафін та еритроміцин. Для посилення
ефекту до антибіотиків додавали фарнезол. Досліджували
також вплив такого потужного дезинфектанту, як бензоїл
пероксид.
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За результатами експериментів відпрацьовані методи
формування змішаних біоплівок, що складаються з грибів
C. albicans і S. aureus. На моделі біоплівок C. albicans показа
но, що при введенні в культуральне середовище аутоіндук
тору грибів фарнезолу у поєднанні з антифунгальними
препаратами тербінафіном і кетоконазолом їх чутливість
підвищується у 4 — 8 разів. Комплексне застосування
тербінафіну і бензоїлпероксиду ефективне щодо змішаних
культур C. albicans і S. aureus.
Ці результати дослідження свідчать про перспек
тивність лікування захворювань, спричинених катетера
соційованими інфекціями, резистентними до антимікроб
них засобів, з використанням запропонованих засобів.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО—НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КИСТИ
В. И. Лупальцов, И. А. Дехтярук, Р. С. Ворощук, О. Ф. Артюшенко
Харьковский национальный медицинский университет

Проблема лечения ран далека от решения, поэтому лю
бые попытки тем или иным путем улучшить результаты ле
чения таких больных находят поддержку и понимание кли
ницистов.
Под наблюдением находились 78 пострадавших в воз
расте от 17 до 64 лет с тяжелой сочетанной травмой кисти
(сдавление кисти, обширные скальпированные раны кисти
с дефектами кожи и мягких тканей). Мужчин было 62
(79,5%), женщин — 16 (20,5%).
В зависимости от способа лечения больные распределе
ны на две клинические группы: 48 больным (первая группа)
проводили комплексную терапию, направленную на раз
личные звенья патогенеза раневого процесса; у 30 больных
(вторая группа) применяли общепринятую терапию. Груп
пы больных по полу, возрасту и тяжести травмы сопостави
мы.
Всем больным после проведения первичной хирургиче
ской обработки поврежденной кисти осуществляли обяза
тельную фиксацию кисти и ее суставов, что способствова
ло уменьшению выраженности болевого синдрома и отека.
Больным обеих групп с первых часов после госпитали
зации проводили антибактериальную терапию с примене
нием препаратов широкого спектра действия (цефтриак
сон, зинацеф, микрекс и др.), которые вводили внутривен
но в течение 3 сут, затем внутримышечно.
Больным первой группы для улучшения реологических
свойств крови и микроциркуляции в течение 3 — 5 сут вну
тривенно вводили 5 мл трентала, разведенного в 200 мл
изотонического раствора натрия хлорида 2 раза в сутки и
фраксипарин по 0,3 мл 1 раз в сутки.

Сравнивая результаты лечения больных, следует отме
тить, что в первой группе проведение в первые часы после
травмы сосудистой терапии, направленной на улучшение
микроциркуляции, позволило уменьшить частоту образо
вания травматического некроза почти на 33%. Отмечено
также существенное уменьшение глубины очагов посттрав
матического некроза. У 23 (29,0%) больных этой группы не
кроз был ограничен кожей, что позволило после поверхно
стной некрэктомии выполнить реконструктивные опера
ции на гранулирующей ране в более ранние сроки.
При возникновении влажного некроза и присоедине
нии вторичной инфекции (у 12 больных второй группы)
вводили антибиотики в промежуточную вену локтя с нало
жением эластического жгута на плечо на 5 — 10 мин. Поло
жительный результат достигнут у 10 (83,3%) больных.
Таким образом, при тяжелой сочетанной травме кисти
после первичной хирургической обработки ран показана
обязательная фиксация кисти и ее суставов даже при отсут
ствии повреждения костей и сухожилий. С первых часов
после госпитализации больного обязательно проведение
антибактериальной терапии с применением препаратов
широкого спектра действия. Проведение сосудистой тера
пии способствовало улучшению микроциркуляции, умень
шению частоты возникновения травматического некроза и
его глубины.
Проведение комплексной терапии, направленной на
различные звенья патогенеза раневого процесса, позволи
ло уменьшить длительность госпитализации больных на
1,5 мес по сравнению с таковой в контрольной группе.
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ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИВОДУ АНАЕРОБНИХ НЕКЛОСТРИДІАЛЬНИХ
ФЛЕГМОН ТАЗА З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОКОМПОЗИЦІЇ МЕТРОКСАН
І. А. Лурін, А. В. Сотников, А. А. Шудрак, С. А. Сапа, І. І. Геращенко (м. Київ)

Частота виділення неспороутворювальних мікроор
ганізмів при гострих гнійних захворюваннях становить від
38 до 95%, летальність — 30 — 60%.
Проаналізовані результати лікування 56 хворих (кон
трольна група) з поширеними неклостридіальними флег
монами таза за 1999 — 2008 рр. Більшість — 49 (88%)
пацієнтів були віком від 45 до 70 років. Хворих госпіталізу
вали у відділення у тяжкому стані і середньої тяжкості.
Більшість — 36 (64,3%) пацієнтів госпіталізовані на 3 — 5—
ту добу від початку захворювання. В усіх пацієнтів діагнос
товані супутні захворювання.
Діагностика захворювання базувалась на типовому пе
ребігу анаеробних флегмон: відсутність типових місцевих
проявів запалення, значний набряк тканин, виражений біль
в ділянці ураження, гіпертермія, інтоксикація, суттєві за
пальні зміни крові. Особливості місцевого статусу: смер
дючі виділення, велика кількість вогнищ некрозу, просяк
нення тканин серозно—геморагічним гнилісним ексуда
том, септичний тромбофлебіт.
Основним методом лікування було оперативне втручан
ня в обсязі хірургічної обробки: широке розсічення м'яких
тканин з ретельною некректомією; переміщення клаптів
шкіри з підшиванням їх до незміненої шкіри з метою по
кращання аерації рани; програмована ревізія ран з етап
ною некректомією; раннє закриття ран з забезпеченням
адекватного дренування. Доповнював хірургічну складову
комплекс консервативних заходів, що включав антибак
теріальну, дезинтоксикаційну терапію, лікування супутніх
захворювань та ускладнень.
Залежно від строків госпіталізації хворих змінювалися
тривалість лікування, кількість етапних хірургічних втру
чань та, відповідно, економічні витрати на лікування. У се
редньому тривалість лікування у стаціонарі становила (21,2
± 0,4) дня. Помер 1 (1,8%) хворий.
З метою покращання результатів в комплексі лікування
ми застосували нанокомпозицію місцевої дії Метроксан,

що включає сорбенти (нанодисперсний діоксид кремнію,
поліметилсилоксан) та антибактеріальні препарати (дека
метоксин, метронідазол).
З використанням методу, що включав хірургічні втру
чання та використання сорбційно—антибактеріальної те
рапії, лікували 11 хворих з тяжкими анаеробними неклост
ридіальними процесами в ділянці таза. Більшість — 73%
хворих були віком від 45 до 70 років. Тривалість захворю
вання до госпіталізації у більшості (64%) спостережень 3 —
5 діб. В усіх пацієнтів виявлені супутні захворювання, всі
госпіталізовані у тяжкому стані та середньої тяжкості. Опе
ративне втручання виконували за невідкладними показан
нями після нетривалої підготовки в день госпіталізації. В
подальшому виконували у середньому (2,5 ± 0,5) повторні
хірургічні обробки з активним дренуванням.
Використання препарату Метроксан в післяопераційно
му періоді сприяло очищенню ран та дозволило накласти
шви під час повторних хірургічних обробок на 2 — 7—му
добу. Рани загоїлись первинним (з осередками вторинного)
натягом. Результати лікування хворих: потребували амбула
торної реабілітації — 8 (72,7%), реабілітації у стаціонарі — 3
(27,3%); тривалість лікування у стаціонарі у середньому
(12,9 ± 0,3) дня; всі пацієнти живі.
Висновки
1. Зважаючи незадовільні результати лікування у те
перішній час, проблема анаеробної неклостридіальної
інфекції таза є актуальною.
2. Активна хірургічна тактика в обсязі програмованої
етапної некректомії, раннього закриття ран з активним
дренуванням відіграє провідну роль у лікуванні хворих.
3. Поєднання хірургічної складової з застосуванням на
нокомпозиції Метроксан сприяло прискоренню очищення
ран та їх закриття, прискоренню одужання пацієнтів та в
цілому покращанню результатів їх лікування.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАН
В. В. Макиенко, В. М. Носенко, А. М. Зборовский, Ю. Н. Лаврухин
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк,
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Одним из современных и прогрессивных методов лече
ния, используемых в последние годы практически во всех
отраслях медицины, является озонотерапия (О3Т). Методы
О3Т все более широко применяют в хирургии, комбустио
логии, травматологии. При местном применении озоно—
кислородная смесь оказывает бактерицидное, фунгицид
ное, вирулицидное, иммуномодулирующее, трофическое
действие, улучшает процессы репарации и опосредованно
влияет на процессы гомеостаза в организме пострадавших.
Цель: улучшение результатов лечения больных с раз
личными ранами путем проведения локальной О3Т.
Нами обобщен опыт использования локальной О3Т в
комплексном лечении ран у 30 пострадавших с поверхно

стными ожогами, у 40 — с глубокими ожогами, у 39 — с от
морожением, у 29 — с трофическими язвами, у 38 — с пост
травматическими ранами. У больных контрольной группы
применяли общепринятые способы лечения. Возраст пост
радавших в среднем (43,6 ± 3,1) года. Пациентам основных
групп в составе комплексной терапии проводили от 1 до 6
сеансов О3Т в пластиковых мешках—изоляторах. У 2 боль
ных при электроожогах для санации образовавшихся ран
после некрэктомии и вскрытия гнойных затеков их запол
няли изотоническим раствором натрия хлорида и осуще
ствляли непосредственный барботаж полостей озоно—кис
лородной смесью с помощью озонаторов ОП—1М"Орион"
и "Озон УМ—80". Продолжительность обработки ран и кон
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центрацию озона в пластиковых мешках—изоляторах оп
ределяли в зависимости от фазы раневого процесса. Для
очищения ожоговых ран и трофических язв использовали
озон в концентрации в смеси — 4 мг/л, экспозиция 10 — 15
мин. По мере образования грануляций концентрацию
уменьшали до 1,5 мг/л, экспозицию — до 4 — 5 мин.
При сравнении результатов лечения отмечено умень
шение продолжительности лечения больных в стационаре
с (16,13 ± 0,92) дня — в контрольной группе до (8,6 ± 1,05)
дня — в основной, уменьшение частоты местных осложне
ний на 18%, достоверное уменьшение сроков подготовки
ран к аутодермотрансплантации при раннем хирургичес
ком лечении с (8,95 ± 0,91) до (6,23 ± 0,89) сут, при отсро
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ченном хирургическом лечении — с (20,38 ± 1,76) до (14,5 ±
1,95) сут.
Таким образом, О3Т перспективна в комплексе лечения
хирургических больных, в том числе пострадавших с ожо
гами. Лечение ограниченных и обширных ожогов целесо
образно проводить с использованием О3Т на начальных
этапах оказания медицинской помощи и до выполнения
пластических операций замещения дефектов кожи, по
скольку озон способствует спонтанной эпителизации, фор
мированию зрелой грануляционной ткани, приживлению
трансплантированных лоскутов кожи, подавлению реак
ций вторичного лизиса пересаженных лоскутов.

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ СИНДРОМОМ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
В. Б. Мартынюк, Е. Л. Зинич, Д. А. Смирнова
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Одной из важных проблем при оказании помощи боль
ным с осложненным синдромом диабетической стопы
(СДС) является местное лечение острого или хронического
воспалительного процесса в гнойно—некротическом оча
ге. Усовершенствование подходов к местному лечению не
возможно без дифференцированного подхода с использо
ванием топических лекарственных форм в соответствии с
особенностями течения раневого процесса.
В Запорожье с 2004 г. функционирует Центр по лече
нию больных с СДС. За это время оказана помощь более
чем 1800 пациентам с осложненным течением СДС. Важное
значение для таких больных, кроме системной медикамен
тозной терапии, имеет выбор тактики местного лечения с
учетом фазы раневого процесса, его распространенности,
характера инфекции и др. В 2007 — 2009 гг. в целях усовер
шенствования местного лечения у 580 больных внедрен ме
тод сорбционно—аппликационной терапии.
В I фазе раневого процесса раны вели "под повязкой" с
растворами антисептиков, протеолитических ферментов,
комбинированных препаратов на гидрофильной основе.
Чаще всего (в 86,7% наблюдений) использовали такие ком
бинированные препараты, как диоксизоль, офлокаин, ни
тацид, мирамистин. Перевязки проводили 1 раз в сутки, вы
бор препарата определялся характером микрофлоры в ра
не. По показаниям выполняли некрэктомию и химический
некролиз. При значительной экссудации применяли метод

сорбционно—аппликационной терапии с использованием
тканевого сорбента "Салфетка атравматическая углерод
ная". Эффективность метода оценивали по характеру экссу
дата в очаге, срокам очищения раны, динамике перифо
кальной воспалительной реакции, степени микробного за
грязнения раны.
Высокая антибактериальная активность в отношении
многих видов микроорганизмов, гиперосмолярность и по
тенциальная безопасность для грануляций, свойственные
мази Метилурацил с мирамистином, позволили в большин
стве (72,7%) наблюдений использовать ее во II фазе ранево
го процесса. При низком риске реинфицирования исполь
зовали Актовегин в виде 20% геля или 5% крема (в 26,3% на
блюдений). У 56 пациентов во II фазе раневого процесса
осуществлено оперативное закрытие ран — дерматопласти
ка.
В III фазе раневого процесса использовали препараты
на липофильной и гелевой основе: Актовегин в виде 5% ма
зи, гель Пантестин. По результатам проведенных исследо
ваний достоверные различия клинической эффективности
использованных препаратов не обнаружены.
Анализ результатов наблюдений подтвердил высокую
клиническую эффективность препаратов для местного ле
чения в соответствии с фазой раневого процесса и с учетом
особенностей ран у больных с осложненным СДС.

КОРЕКЦІЯ ІМУНОДЕФІЦИТНОГО СТАНУ У ПОТЕРПІЛИХ З ОПІКАМИ
ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ РАННЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
В. М. Носенко
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

За умови тяжких опіків руйнується захисний бар'єр
шкіри, в ній та підлеглих тканинах відбувається денату
рація білків, пригнічуються синтез інтерферону та оп
сонізація мікроорганізмів, знижується проліферація, цито
токсична активність та хемотаксис лімфоцитів, пору
шується функціонування ретикулоендотеліальної системи,

формується опікова хвороба (ОХ) з вторинним імуно
дефіцитним станом, тяжкість якого пропорційна глибині
та поширенню опіків. Порушення імунної системи часто
спричиняють місцеві та генералізовані ускладнення, подо
вжують строки виконання комбустіологічних операцій чи
взагалі унеможливлюють їх. Корекція потужного вторин
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ного імунодефіцитного стану у постраждалих з тяжкими
опіками є складовою оптимального виконання операції в
гострому періоді ОХ (в стадії шоку та токсемії).
Мета дослідження: поліпшення результатів хірургічного
лікування постраждалих з тяжкими опіками у гострому
періоді ОХ шляхом корекції порушень імунітету викори
станням галавіту.
Проведене імунологічне дослідження у 101 потерпілого
з тяжкими опіками. Показники імунної системи визначали
в 1—шу та на 5—ту добу після травми. У 32 пацієнтів (основ
на група) з 1—ї доби для невідкладної імунокорекції при
значали галавіт в дозі 0,1 г внутрішньом'язово 1 раз на добу
протягом 5 діб. Показники імунної системи досліджували у
них у 1—шу добу, до призначення галавіту, та на 5—ту добу
на тлі застосування препарату. До групи порівняння вклю
чені 69 пацієнтів, яким не призначали імуномодулятор з
різних причин. Показники імунітету у них також визначали
у 1—шу і на 5—ту добу. Контрольну групу склали 30 умовно
здорових осіб.
Площа загального опіку становила у середньому (47,59
± 2,02)%. Ступінь тяжкості ОХ визначали за модифікованим
індексом тяжкості опікової травми, він становив (143,83 ±

5,54) балів. ОХ легкої і середньої тяжкості у потерпілих не
було. Хірургічне лікування в перші 7 діб проведене у 36
(35,6%) пацієнтів.
У постраждалих з тяжкими опіками рано виникав вто
ринний імунодефіцитний стан, що часто не давало змоги
своєчасно провести раннє хірургічне лікування чи
погіршувало його результат. Протягом першого тижня пе
ребігу ОХ відзначали збільшення вмісту циркулюючих
імунних комплексів, показників спонтанного тесту з нитро
синім тетразолієм, фактору некрозу пухлин—альфа та по
дальше зменшення кількості Т— і В—лімфоцитів, C3 і C4
компонентів комплементу, що свідчило про поступове й до
сить значне пригнічення всіх ланок імунітету вже на почат
ку ОХ і могло справляти несприятливий вплив на результа
ти оперативного лікування постраждалих.
Під час гострого періоду ОХ всі пацієнти живі. У подаль
ших стадіях ОХ померли 12 (11,8%) постраждалих, в тому
числі після виконання операцій у гострому періоді ОХ по
мерли 3 (8,31%) з 36 постраждалих основної групи та 9
(13,8%) з 65 — групи порівняння. Тобто, летальність майже
в 1,66 разу була вищою у хворих, яких оперували без ко
рекції імунодефіцитного стану.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
В. І. Паламарчук, В. Г. Сіряченко, К. В. Марков, М. І. Музь, О. В. Шуляренко, Л. В. Шуляренко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Київська міська клінічна лікарня № 8,
Інститут ендокринології імені В. П. Комісаренка НАМН України, м. Київ

Мета роботи: оптимізація антибактеріальної терапії у
хворих з інфекційними ускладненнями синдрому діабетич
ної стопи (СДС).
Вивчені результати застосування антибіотиків у 101
пацієнта з СДС. Емпірична антибактеріальна терапія прове
дена 66 (65,35%) хворим, етіотропна — 35 (34,65%). Три
валість застосування антибіотиків у середньому 10 — 15 діб
(максимальна у 2 спостереженнях — 27 діб). Антибак
теріальна терапія була елементом комплексного лікування
пацієнтів. Оперовані 88,12% хворих. З приводу гангрени
пальців, норицевої форми остеоартропатії фаланг або
плюсно—фалангових суглобів здійснювали ампутацію
пальців з резекцією головок кісток плесна та видаленням
сухожиль якнайпроксимальніше. При флегмоні стопи і
гомілки розкривали гнійники. Розвантаження пошкодже
ної кінцівки з використанням милиць та знімної гіпсової
лонгети застосовували до очищення ран від некротизова
них тканин.
До початку лікування у 80% хворих відзначений
гнійно—запальний або гнійно—некротичний тип цитогра
ми, на 9 — 10—ту добу — запальний (у 32,67%) і запально—
регенераторний (у 46,53%).
Доведено високу (85 — 100%) ефективність ванкоміци
ну, оксациліну, ципрофлоксацину, офлоксацину, левофлок
сацину при переважанні у вогнищі інфекції Staphylococcus
aureus; ванкоміцину, линезоліду — за наявності мети
цилінрезистентних штамів золотистого стафілококу; ген
таміцину, амікацину, цефтазидиму, цефепіму, іміпенему, ме
ронему — за наявності Escherichia coli; амікацину, цефепіму

— при виявленні Pseudomonas aeruginosa; коамоксиклаву,
ципрофлоксацину, левофлоксацину, моксифлоксацину,
іміпенему — за наявності Enterococcus spp. i Bacteroides
fragilis. В усіх хворих за високої ефективності застосовува
ли мератин (орнідазол).
Незадовільні результати лікування спричинені: пригні
ченням імунітету, про що свідчили лімфопенія, дисбаланс
субпопуляцій Т—лімфоцитів, накопичення в крові цирку
люючих імунних комплексів, пригнічення фагоцитарної
активності нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів; по
рушенням кровообігу в тканинах внаслідок ураження
дрібних судин та оклюзії магістральних артерій; поєднан
ням гнійної інфекції з глибоким порушенням всіх видів
обміну в організмі; наявністю асоціацій анаеробних та ае
робних мікроорганізмів.
Висновки
1. Для лікування поверхневого інфекційного ускладнен
ня СДС найбільш ефективні захищені пеніциліни, лінко
заміни, щодо метицилінрезистентних штамів золотистого
стафілококу — оксазолідинони, глікопептиди. Для лікуван
ня поширеного й глибокого гнійно—непротичного ура
ження активні фторхінолони і бета—лактами у поєднанні з
мератином (орнідазол), лінкозамінами, а також аміногліко
зиди в поєднанні з кліндаміцином.
2. Препаратами вибору для цілеспрямованої терапії є
фторхінолони ІІІ — IV покоління, цефалоспорини ІІІ — IV
покоління, глікопептиди і оксазолідинони.
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КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАН ТА РАНОВИХ ДЕФЕКТІВ
В. І. Перцов, О. В. Пономаренко, А. В. Сєх, М. В. Вірський
Запорізький державний медичний університет

Проблема лікування ранових дефектів покривних тка
нин та хронічних трофічних виразок є однією з вічних
проблем хірургії. Численні засоби консервативної терапії
та методи оперативного лікування широко висвітлені в
літературі. У той же час, успіхи останнього періоду розвит
ку медико—біологічних наук дають підстави для формуван
ня нових підходів щодо лікування багатьох захворювань, у
тому числі ранових дефектів і трофічних виразок.
Мета роботи: покращити результати лікування ран, ра
нових, функціональних та естетичних дефектів шляхом
розробки комплексної програми хірургічного лікування
для відновлення форми та функцій частин тіла.
Узагальнені результати дослідження та лікування 116
хворих віком від 18 до 77 років.
Під час обстеження всім пацієнтам проводили ультра
звукове дослідження судин кінцівок та інших частин тіла (в
ділянці ранового дефекту). У 59 хворих з приводу хронічної
венозної недостатності кровообігу нижніх кінцівок викону
вали коригувальні операції на поверхневій венозній сис
темі, призначали флеболімфотоніки та еластичний ком
пресійний трикотаж. При хронічній артеріальній недостат
ності кровообігу нижніх кінцівок III — IV ступеня (у 8 хво
рих) за умови збереження периферійного кровопостачан
ня виконували відновні операції або втручання, спрямовані

на покращання колатерального кровообігу. За наявності
нейротрофічних виразок та механічної травми з пошкод
женням нервових стовбурів (у 7 хворих) обов'язково про
водили електронейроміографічні дослідження з оглядом
нейрохірурга і призначенням спеціального лікування. Дру
гим етапом здійснювали закриття виразки клаптями шкіри.
Залежно від розмірів трофічного дефекту та стану кровопо
стачання у 41 хворого застосована аутодермопластика з ви
користанням розщепленого, перфорованого клаптя з одно
моментною трансплантацією алофібробластів (12 хворим),
17 — здійснене пересадження повношарових клаптів. При
механічній травмі (у 46 хворих) залежно від анатомо
функціональних і гемодинамічних особливостей ділянки
пошкодження після додаткового обстеження закривали ра
новий дефект з використанням шкірно—жирових та
шкірно—м'язових клаптів на осьовому кровопостачанні. У
10 хворих виник рецидив трофічної виразки у строки від
1,5 до 9 міс, виконане повторне оперативне втручання.
Отже, ультразвукове сканування є скринінговим мето
дом діагностики для вибору виду оперативного втручання.
Застосування диференційованого підходу до вибору методу
хірургічної корекції дозволило досягти задовільних резуль
татів у 91,4% хворих.

КРИОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ КЕЛОИДНЫХ
И ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В. И. Перцов, А. В. Сех, М. В. Вирский, Е. В. Пономаренко
Запорожский государственный медицинский университет

Наличие келоидных и гипертрофических рубцов, осо
бенно на открытых участках тела, значительно ухудшает
качество жизни и уровень социальной адаптации больных
после травмы.
Цель работы: оценить эффективность применения
криодеструкции для устранения келоидных и гипертрофи
ческих рубцов как самостоятельно, так и в сочетании с дру
гими консервативными и хирургическими методами.
В Запорожском областном ожоговом центре с 2005 г.
внедрен метод криодеструкции келоидных и гипертрофи
ческих рубцов с применением аппарата "Криопульс".
За период с 2005 по 2010 г. криодеструкцию применили
у 22 пациентов в возрасте от 6 до 42 лет по поводу рубцов в
области лица, кистей, обширных рубцов различных частей
тела. Длительность существования рубцов от 6 мес до 3 лет.
Проводили один цикл замораживания—оттаивания,
экспозиция 1 мин (замораживание), 30 с (оттаивание) при
температуре —170°С. Диаметр аппликатора подбирали по
ширине рубца — при небольших его размерах, при криоде

струкции массивов рубцов — аппликатор с максимальным
диаметром методом "олимпийских колец", дорожек.
У 3 пациентов с обширными рубцами в области лица и
2 — с рубцами в области кистей проведено по 2 сеанса с ин
тервалом 3 мес. Раны заживали в сроки от 2 до 4 нед, в за
висимости от площади и глубины криодеструкции.
У всех больных после проведенного лечения отмечено
значительное уплощение или полное сглаживание масси
вов рубцов. У 12 пациентов после заживления ран применя
ли силиконовый гель в течение 2 мес. За период наблюде
ния рецидивирования келоидных рубцов не было.
Таким образом, криодеструкция является эффективным
методом хирургического лечения келоидных и гипертро
фических рубцов различной этиологии и локализации,
способствует значительному улучшению качества жизни
пациентов. Максимальный эффект достигнут при сочетан
ном применении криодеструкции и других методов лече
ния рубцов (компрессионной терапии, силиконового геля
или пластин, инъекции кортикостероидов).
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ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО&ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ВІДКРИТИХ
ПЕРЕЛОМІВ КІНЦІВОК
А. М. Побєл, Ю. П. Кляцький, І. Л. Пелешук, О. В. Трибушний, Є. А. Побєл, Ю. О. Гордієнко
Запорізька медична академія післядипломної освіти

Гнійно—запальні ускладнення відкритих переломів
кінцівок виявляють з частотою від 2 до 46% залежно від тяж
кості травми. Часто відкриті переломи довгих кісток не ізо
льовані, а поєднані з іншими пошкодженнями. За таких си
туацій не завжди стан постраждалого дає можливість про
вести первинну хірургічну обробку рани в повному обсязі.
Це суттєво збільшує небезпеку виникнення гнійних усклад
нень.
В основу роботи покладений досвід лікування 87 хво
рих з гнійними ускладненнями відкритих переломів
нижніх кінцівок. Лікувальні дії починали з виконання опе
ративного втручання: видалення металевих фіксаторів,
фістулосеквестрнекректомії (у 69 пацієнтів) з подальшим
налагодженням дренувальної системи. Хворим здійснено
стабілізацію уламків з використанням апарата Ілізарова.
Остеосинтез гомілки виконаний у 51 пацієнта, в тому числі
компресійний — у 37, білокальне заміщення дефекту вели
когомілкової кістки — у 15, остеосинтез стегна — у 34.
Консервативна терапія включала антибактеріальну те
рапію, дезинтоксикаційну та імунотерапію, призначення
препаратів, що покращують кровообіг у кінцівках. Місцеве

лікування гнійних ран проводили відповідно до фаз рано
вого процесу.
При гнійно—некротичній фазі видаляли некротизовані
тканини, проводили заходи боротьби з збудниками
інфекції. Для цього використовували гіпертонічні розчини,
мазі на гідрофільній основі, ензимопрепарати, йоддице
рин, діоксидин, бетадин. З фізичних методів призначали
УВЧ, ультразвукову кавітацію.
У фазу грануляцій основними завданнями були стиму
ляція регенерації тканин і захист грануляційної тканини
від пошкодження. Тому під час перев'язок широко викорис
товували метилурацилову мазь, масло шипшини, обліпихи,
а також лазеротерапію. В третю фазу — епітелізації призна
чали препарати, що стимулюють загоєння рани, зокрема,
пантестин—Дарниця. Після загоєння ран пацієнти завершу
вали лікування в санаторіях на узбережжі Чорного та
Азовського морів.
Віддаленні результати вивчені у 81 хворого, з них у 75 —
рани загоїлися, у 6 — виконано повторну операцію з приво
ду утворення нориць. Консолідація кісток на місці перело
му відзначена в усіх хворих.

РЕАКЦІЯ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ГЕМОРОЙ ТА ЇЇ УСУНЕННЯ
С. С. Подпрятов, В. К. Ростунов
Київська міська клінічна лікарня № 1,
поліклініка № 1 Дарницького району, м. Київ

Спазм сфінктера відхідника (ССВ) є наслідком запален
ня.
Мета роботи: визначити доцільність призначення
комбінованого препарату діосміну та гісперидину (КДГ) для
лікування геморою за наявності ССВ.
Лікували 172 хворих з приводу гострого (44) та загост
рення хронічного (68) геморою, у яких відзначено гіпере
стезивну чи гіперестезивно—гіпертонічну реакцію сфінкте
ра відхідника. З них 32 хворим здійснено гемороїдектомію.
Призначали препарати КДГ Детралекс (фірми Servier) та
Діофлан (фірми Arterium) за стандартною схемою лікуван
ня гострого геморою в дозі 3 г на добу — 112 хворим (ос
новна група). В контрольній групі 60 хворим ці препарати
не призначали. Балонну анальну манометрію здійснювали
з використанням апарата "Електроніка" (Україна).
В усіх хворих виявлений ексудативний набряк навколо
варикозно—змінених вен відхідника чи періанальної ділян
ки, розтягнутих кров'ю або тромбом.
У неоперованих хворих на гострий геморой, відповідно
до поширення тромбозу, в основній групі ексудативний на
бряк усунутий протягом 1,9 — 3,6 доби, в контрольній групі
— протягом 3,1 — 5,2 доби, у хворих на хронічний геморой
— відповідно протягом 1,6 — 3,2 та 2,6 — 5,1 доби (різниця
показників достовірна). Клінічні дані відповідали результа
там манометрії, що свідчили про нормалізацію реактив
ності відхідника поряд з усуненням ексудативного набряку.

У 25 (78,1%) оперованих хворих призначення КДГ на
2—гу добу після операції за стандартною схемою спричи
нило часте випорожнення (4 — 5 разів на добу) та посилен
ня позивів на випорожнення. Одночасно відзначене
збільшення вираженості ССВ. У міру зменшення дози КДГ
до профілактичної ці прояви зникли у 18 (72%) хворих, у 5
(15,6%) — призначення КДГ у стандартній дозі зумовило
щоденне випорожнення кишечнику 1 — 2 рази на добу, до
операції його частота була 1 раз на 2 — 3 доби.
Ефективність та послаблювальний ефект обох видів
КДГ однакові.
Висновки
1. Призначення КДГ прискорює усунення ексудативного
набряку навколо гемороїдального вузла у неоперованих
хворих через (2,3 ± 0,6) доби.
2. Після гемороїдектомії призначення КДГ в макси
мальній дозі зумовлює часте випорожнення (4 — 5 разів на
добу) та посилення позивів на випорожнення поряд з
збільшенням вираженості ССВ.
3. КДГ слід призначати у максимальній дозі під час кон
сервативної терапії геморою або за 4 — 5 діб до оператив
ного втручання, після нього — у підтримувальній дозі.
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АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ІНФІКУВАННЯ ВОГНИЩ
ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
М. П. Попик, Ю. П. Гніденко, П. М. Попик
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Харківський національний медичний університет

Захворюваність на гострий панкреатит (ГП) становить
0,2 — 0,8% з неухильною тенденцією до збільшення. Значна
частота деструктивних форм ГП (11,5 — 64%) є основною
причиною незадовільних результатів лікування хворих. Ле
тальність при ГП стабільно висока й сягає за наявності тяж
ких ускладнених форм 25 —85%, що пов'язане з виникнен
ням гнійно—септичних ускладнень та зумовленого ними
синдрому поліорганної недостатності (СПОН). Незважаю
чи на застосування широкого спектра протимікробних
препаратів, доцільність проведення антибактеріальної те
рапії при ГП досі обговорюється.
Мета дослідження: обґрунтування оптимальних схем
раціональної антибактеріальної терапії у профілактиці
інфікованих форм панкреонекрозу.
Проаналізовані результати лікування 274 хворих з
різними формами ГП небіліарного генезу. Причиною ГП у
143 (51,1%) хворих був аліментарний компонент, у 92
(33,6%) — вживання алкоголю, у 14 (5,4%) — токсичний
вплив, у 8 (2,9%) — виявлений посттравматичний (в т.ч.
післяопераційний, постендоскопічний) ГП, у 17 (6,7%) —
ідіопатичний. Тяжкість стану хворих оцінювали за шкалою
APACHE II, локалізацію процесу — за Балтазар, визначали
також вираженість синдрому системної запальної відповіді
(ССЗВ).
Особливістю ГП є здатність до швидкого прогресування
з утворенням генералізованого некротичного процесу у
підшлунковій залозі (ПЗ) і парапанкреатичній клітковині
на тлі бактеріальної транслокації та ССЗВ, що зумовлює по
дальше пошкодження паренхіми ПЗ, її некроз, формування
СПОН. Зменшення ефективності антибактеріальної терапії
зумовлене комплексом гемоперфузійних, біохімічних і ме
таболічних розладів.

У 182 (66,4%) хворих відзначено легку форму ГП, що не
супроводжувалась змінами структури ПЗ і суттєвими пато
логічними змінами лабораторних показників. Тривалість
лікування хворих у стаціонарі не перевищувала 7 діб. У
пацієнтів цієї групи антибактеріальну терапію не застосо
вували.
У 82 (29,9%) хворих виявлені локальні деструктивні
зміни у ПЗ і парапанкреатичній клітковині, ССЗВ різного
ступеня вираженості (у 35,2%). В цій групі хворих проведе
на антибактеріальна терапія з застосуванням фторхіно
лонів, цефалоспоринів III — IV покоління, метронідазолу з
огляду на їх фармакологічну взаємодію і протимікробний
спектр дії. Застосування карбапенемів доцільне у пацієнтів
за наявності сепсису, септичного шоку на тлі високого
індексу ССЗВ.
У 23 (8,3%) хворих за тяжких форм ГП на тлі гене
ралізації некротичного процесу застосування карбапенемів
було обов'язковим. Суттєвою умовою ефективності анти
бактеріальної терапії було відновлення прохідності мікро
циркуляторного русла шляхом застосування низькомолеку
лярних гепаринів, дезагрегантів, свіжозамороженої плазми.
Застосування запропонованої тактики дозволило знач
ною мірою уникнути інфікування за локальних і гене
ралізованих форм захворювання.
Висновки
1. Рання антибактеріальна терапія за наявності некро
тичних форм ГП з огляду на характер і поширення процесу
має бути обов'язковим компонентом лікувальної програми.
2. Відновлення прохідності мікроциркуляторного русла
при ГП є основною умовою ефективної антибактеріальної
терапії.

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ РАН ПРИ ЛІКУВАННІ
ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО АПЕНДИЦИТУ У ДІТЕЙ
Я. І. Пузич
м. Славута, Хмельницька область

Метою роботи є оцінка ефективності профілактики ус
кладнень загоєння ран при лікуванні деструктивного апен
дициту (ДА) у дітей.
Проаналізовані 895 карт хворих, оперованих за 10
років з приводу ДА. У 92 (10,3%) дітей діагностований ганг
ренозно—проривний апендицит, у 607 (68%) — гангреноз
ний. У 39 (42,3%) хворих гострий апендицит ускладнений
місцевим перитонітом, у 8 (8,7%) — розлитим.
Під час виконання апендектомії у дітей застосовували
комплекс заходів неспецифічної профілактики післяопе
раційних гнійних ускладнень. Особливу увагу приділяли
зменшенню забруднення й оптимізації госпітального сере
довища, профілактичним стерилізаційним заходам, засо

бам особистої та загальної гігієни, протиепідемічного ре
жиму.
Для попередження ранових ускладнень до та під час
операції призначали антибіотики цефалоспоринового ря
ду та метрагіл. Суворо дотримувались принципів асептики
під час підготовки хворого до оперативного втручання та
його виконання, під час здійснення операції застосовували
ощадливу оперативну техніку, біологічно активні шовні ма
теріали, здійснювали ретельну санацію вогнищ інфекції та
їх адекватне дренування з використанням сучасних синте
тичних матеріалів, активну аспірацію вмісту рани в раннь
ому післяопераційному періоді, локальну гіпотермію ділян
ки оперативного втручання.
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При гангренозному апендициті без перитоніту черевну
порожнину зашивали наглухо. При місцевому перитоніті
після видалення випоту черевну порожнину дренували
поліхлорвініловими трубками через окремий розріз перед
ньої черевної стінки, який виконували за чіткими показан
нями.
При загальному перитоніті оперативне втручання за
вершували широкою санацією черевної порожнини з вико
ристанням розчинів антисептиків, дренуванням обох
бічних ділянок черевної порожнини, правого підребер'я і
порожнини малого таза. Для санації черевної порожнини з
2006 р. використовуємо 0,2% розчин декасану, який має

значні переваги у порівнянні з такими антисептиками, як
фурацилін, хлоргексидин. У 3 дітей проведено трансаналь
ну інтубацію кишечнику. Від введення у черевну порожнину
антибіотиків відмовилися. Під час виконання оперативного
втручання особливу увагу приділяємо вибору адекватного
методу знеболювання, що дозволяє значно зменшити трав
мування тканини. Після операції для профілактики усклад
нень загоєння ран у хворих за умови розлитого перитоніту
застосовували УВЧ та зовнішню лазеротерапію на рану.
За умови реалізації комплексу зазначених системних
заходів можливе попередження ускладнень загоєння ран
при хірургічному лікуванні ДА у дітей.

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ОСТЕОАРТРОПАТІЇ СТОПИ
В. М. Пятковський
Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ

Діабетичну остеоартропатію стопи (ДОА) визначають
як неінфекційне, безбольове, прогресуюче ураження одно
го чи кількох суглобів, що виникає на тлі полінейропатії та
проявляється остеолізом, гетеротопічною осифікацією па
раартикулярних тканин, множинними переломами з утво
ренням вільних кістково—хрящових фрагментів, збільшен
ням обсягу та деформацією ураженого суглоба.
ДОА характеризується стадійним перебігом. За кла
сифікацією Eichenholtz, виділяють дорентгенологічну (0
стадію) та три стадії рентгенологічних змін (патологічні
переломи та вивихи, лізис кісткових фрагментів, кон
солідація переломів). Рівень ураження визначають за кла
сифікацією L. J. Sanders, R. G. Frykberg. Консервативну те
рапію проводять хворим за початкової стадії ДОА або у 1 —
3—й стадіях захворювання за відсутності деформації стопи
та нестабільності уражених суглобів. Показанням до опера
тивного лікування є деформація суглобів стопи, що значно
погіршує функцію ходьби, нерідко супроводжується не
стабільністю суглобів та появою точок нефізіологічного ти
ску на шкіру стопи з хронічним виразкоутворенням,
гнійно—некротичними ускладненнями. Більшість дослід
ників вважають, що оперативне лікування можливе лише в
хронічній стадії за умови сформованої деформації (3—тя
стадія за Eichenholtz) або за наявності гнійно—некротич
них ускладнень.

Узагальнені результати лікування 82 хворих на ДОА у
клініці з 2004 по 2010 р. Консервативна терапія проведена
45 хворим. У 4 з них були показання до оперативного ліку
вання, проте, внаслідок тяжких соматичних захворювань
виконання реконструктивної операції на стопі було немож
ливе. Консервативна терапія включала інсулінотерапію, по
вне розвантаження ураженої кінцівки, призначення анти
резорбентів під контролем кальцій—фосфорного обміну до
зникнення симптомів гострої стадії захворювання. В по
дальшому для ходьби призначали індивідуальні ортопе
дичні устилки та взуття. Оперовані 37 хворих. У 21 з них ви
конали артродезування ураженого сегмента, дебридмент, у
4 — фасціотомію футлярів гомілки; у 16 — ампутацію
кінцівки, в тому числі у 8 — високу, у 8 — на рівні передньо
го відділу стопи. Для оцінки результатів лікування викорис
товували шкалу AOFAS.
Консервативна терапія забезпечує хороші результати за
відсутності деформації або її впливу на біомеханіку ходьби.
За наявності нестабільної деформації стопи при ДОА, не
зважаючи на стадію процесу, необхідно виконувати опера
тивне втручання — розширений дебридмент суглоба та
стабілізацію ураженого сегмента з корекцією положення
стопи, що дозволяє у більшості спостережень досягти хоро
ших результатів. Така тактика забезпечує профілактику
гнійно—некротичних ускладнень та зменшення ризику ви
сокої ампутації кінцівки.

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ОПІКОМ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
В. С. Савчин
Міська клінічна лікарня №8,
опіковий центр, м. Львів

Наслідки опіку обличчя та шиї (спотворення, інваліди
зація) створюють для пацієнта і його родичів стресову си
туацію. Обговорюється доцільність застосування активної
тактики під час лікування опіку голови та шиї.
У період 1996 — 2009 рр. обстежені 336 дітей віком від 3
тиж до 18 років з опіком обличчя та шиї. У 68 дітей діагнос
тований опік ІІ — ІV ступеня, у 268 — І — ІІ ступеня. У 289
дітей опік спричинений гарячою рідиною, у — 22 полум'ям,

у 16 — контактний, у 9— хімічний. Загальна площа опікової
поверхні становила від 1 до 26% поверхні тіла, глибокого
опіку — від 1 до 5%.
Опік обличчя і шиї І ступеня за умови відповідного ліку
вання епітелізується протягом 5 — 8 діб і не залишає
наслідків. Опік ІІ ступеня загоюється протягом 3 — 4 тиж з
утворенням рубця, нерідко вивороту повік, мікростомії або
деформації вушних раковин. При лікуванні хворих з при
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воду поверхневого опіку застосовували мазі з вмістом суль
фадіазину срібла (дермазин, аргедин, аргосульфан), іноді
на рани наносили мазь без пов'язки. Складність вибору так
тики лікування зумовлена неможливістю іноді визначення
глибини опіку. На 2 — 4—ту добу з моменту травми, після за
стосування мазей, оцінювали забарвлення і щільність ура
жених тканин і некротичного струпу. У деяких хворих під
загальним знеболюванням пошарово видаляли некротизо
вані верхні шари шкіри за допомогою фрез для дермоаб
разії або леза скальпеля до появи капілярної кровотечі. Ра
ну закривали ліофілізованими ксенодермотрансплантата
ми. Через 6 — 12 діб трансплантати відпадали внаслідок
епітелізації рани.
Глибокий опік обличчя і шиї в перші дні лікували як і по
верхневий. На 3 — 5—ту добу з моменту травми одномо
ментно чи двохмоментно висікали некротичний струп до
досягнення візуально не пошкоджених тканин. Після
здійснення ретельного гемостазу рану закривали ліофілізо
ваними ксенотрансплантатами на 3 — 6 діб. Після зняття
ксенотрансплантатів проводили санацію рани і аутотранс
плантацію: у 45 хворих — розщепленого товсто—, у 23 —
повношарового аутотрансплантата. Інфузійно—транс
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фузійну терапію проводили під контролем даних лабора
торних досліджень (гемоглобін не менше 100 г/л, гемато
крит не менше 0,32, загальний білок більше 60 г/л, діурез 1
мл/кг за 1 год). Усім хворим проводили антибактеріальну
терапію, застосовували кімацеф, цефотаксим, цефтум, фор
тум (у дозі 50 — 100 мг/кг), аміцил, нетроміцин (4 — 6
мг/кг). Приживлення аутотрансплантатів відзначене у 54
хворих на 99 — 100%, в 11— на 95%, у 3 — на 90%. Для
профілактики утворення рубців застосовували ком
пресійний одяг, силіконові пластини, шинування шиї.
Отже, застосування мазі, що містить сульфадіазин
срібла, у хворих з опіком І — ІІІА ступеня сприяло швидкій
епітелізації ран.
При глибокому опіку обличчя і шиї раннє хірургічне
висічення некротизованих тканин, тимчасове закриття ра
ни ліофілізованими ксенотрансплантатами з подальшою
аутодермопластикою з використанням повношарового чи
товстошарового трансплантата на тлі призначення ан
тибіотиків широкого спектру дії попереджало появу
інфекційних ускладнень, дозволяло досягти хорошого кос
метичного і функціонального результату лікування.

ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФІКОВАНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
В. О. Сипливий, К. В. Конь, В. І. Робак, Д. В. Євтушенко
Харківський національний медичний університет

Для своєчасного призначення антимікробної терапії,
встановлення необхідності виконання оперативного втру
чання у хворих з приводу тяжких форм гострого панкреа
титу (ГП) важливим є раннє виявлення інфекційного про
цесу. Діагностику інфікованих форм ГП, як правило, прово
дять за аналізом клінічних ознак та клінічного перебігу за
хворювання або під час оперативного втручання. Найбільш
важливе максимально раннє виявлення інфекційного про
цесу — від моменту госпіталізації хворого до виконання
операції. Метою роботи було визначення клініко—лабора
торних показників, що мають прогностичне значення для
діагностики інфікованих форм ГП.
Проведений ретроспективний аналіз результатів ліку
вання 129 хворих на ГП. До 1—ї групи включені 52 (40,31%)
хворих, у яких діагностований стерильний панкреонекроз,
до 2—ї групи — 77 (59,69%) хворих з інфікованим панкрео
некрозом. Інфекційний процес локалізувався як у підшлун
ковій залозі (інфіковані кісти, інфікований панкреоне
кроз), так і в парапанкреатичній клітковині (абсцес сальни
кової сумки, флегмони клітковини заочеревинного просто
ру, поширене гнійне ураження кількох ділянок клітковини).
Відразу після госпіталізації та перед операцією вивчали
показники клінічного аналізу крові, сечі, біохімічні показ
ники крові, обчислювали значення 24 лейкоцитарних
індексів, оцінювали тяжкість стану хворих за шкалами
ASSES, APACHE II, SAPS, SAPS II, SAPS III. Статистичний аналіз
включав визначення середнього значення та його похибки.
Показники порівнювали з використанням U—критерію
Манна — Уїтні. Критичні значення ознак, що мають
найбільшу точність під час прогнозування інфікованих
форм ГП, визначали за допомогою аналізу ROC (Receiver
Operator Characteristic).

Встановлено, що після госпіталізації хворих значущими
показниками стерильного та інфікованого ГП були: віднос
на та абсолютна кількість еозинофільних гранулоцитів,
значення індексу імунореактивності організму, співвідно
шення еозинофільних гранулоцитів та лімфоцитів, вміст
загального білірубіну, сума балів за шкалами ASSES та SAPS
III.
Перед операцією достовірно значущими показниками у
хворих з інфікованими формами ГП були: кількість лейко
цитів у крові, значення гематологічного показника інтокси
кації (ГПІ), ГПІ в модифікації В. С. Васильєва з доповнення
ми П. І. Потейко, співвідношення лейкоцитів та ШОЕ,
співвідношення нейтрофільних гранулоцитів і моноцитів,
лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), ЛІІ в модифікації
А. Я. Фіщенко, С. Д. Хіміч, показник інтоксикації, індекс ре
активної відповіді нейтрофільних гранулоцитів, сума балів
за шкалами ASSES та SAPS III, кількість клітин ниркового
епітелію, еритроцитів та циліндрів в полі зору за даними
мікроскопії сечі.
Найбільш чутливими критеріями наявності інфекційно
го процесу під час госпіталізації була кількість еози
нофільних гранулоцитів: за їх нормальної кількості — час
тота інфікованих форм ГП становила 48,57%, за наявності
еозинопенії — 88,24%. Перед операцією найбільш точним
критерієм була оцінка стану хворих за шкалою SAPS III. Як
що сума балів не перевищувала 42, частота інфікованих
форм ГП становила 29,63%, понад 42 — 63,01%.
Отже, прогностичними показниками інфікованих
форм ГП є кількість еозинофільних гранулоцитів та сума
балів за шкалою SAPS III. Високу частоту інфікованих форм
ГП спостерігали за наявності еозинопенії та сумі балів за
шкалою SAPS III понад 42.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЫШЕЧНО—СЛИЗИСТОГО ЛОСКУТА НА ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГУБ
С. В. Слесаренко, П. А. Бадюл, А. Н. Прокопенко
Днепропетровский центр термической травмы и пластической хирургии

За период с 2005 по 2010 г. в Центре лечили 16 пациен
тов по поводу повреждения мягких тканей лица и губ, кото
рым выполнены реконструктивные операции. Дефекты
мягких тканей губ, требующие реконструкции, возникли
вследствие ранения, ожогов и рубцов. У 14 пациентов в за
висимости от объема дефекта тканей выполнены реконст
руктивные вмешательства на внешней поверхности губ с
использованием ресурсов местных тканей, лоскутов на пи
тающих ножках или дермотензионных лоскутов. У 2 паци
ентов при тотальном повреждении губ требовалась ком
плексная анатомо—функциональная реконструкция с вос
становлением всех слоев мягких тканей, включая слизис
тую оболочку.
У одного пациента утрата нижней губы обусловлена не
кротической формой рожистого воспаления. Для восста
новления поврежденной губы применили шейно—подпод
бородочный дермотензионный лоскут в сочетании с плас
тикой билатеральными мышечно—слизистыми лоскутами
на лицевой артерии с нижним основанием.

Еще у одного пациента утрачена правая половина верх
ней губы и часть верхней челюсти вследствие онкологиче
ского заболевания. Для восстановления губы применен суб
ментальной лоскут с осевым кровообращением в сочета
нии с мышечно—слизистым лоскутом на лицевой артерии
с верхним основанием.
В обоих наблюдениях достигнут удовлетворительный
функциональный и эстетический результат. Мышечно—
слизистый лоскут после его мобилизации на лицевой арте
рии хорошо транспозируется в преддверье полости рта, что
позволяет восстанавливать слизистую оболочку поверхно
сти губ в полном объеме, поскольку его поверхность сход
на по окраске, фактуре и влажности со слизистой оболоч
кой губ. В условиях дефицита донорских ресурсов для кожи
и слизистой оболочки (послеожоговая рубцовая деформа
ция, онкологические заболевания) использование мышеч
но—слизистого лоскута на лицевой артерии в сочетании с
восстановлением общего покрова с помощью различных
методов пластики позволяет достичь приемлемого анато
мо—функционального и эстетического результата.

СПОСОБ ФИКСАЦИИ ИМПЛАНТОВ И КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОСТНЫХ СТРУКТУР
С. В. Слесаренко, П. А. Бадюл, К. С. Слесаренко
Днепропетровский центр термической травмы и пластической хирургии

При термической, электротермической и механичес
кой травме, возникает глубокое первичное повреждение,
которое распространяется не только на покровные и мяг
кие ткани, но и на костные структуры.
Алгоритм хирургического лечения такого повреждения
включает: декомпрессионную и ревизионную раннюю не
кро—фасцио—фенестротомию, радикальное удаление не
жизнеспособных тканей, восстановление утраченных тка
ней и кожи. Однако при фрагментации и обширном обна
жении опорных костных структур (более чем на 2/3 окруж
ности конечности) радикальное удаление некротизирован
ных тканей усугубляет выраженный дефицит пластическо
го материала, формируется костный дефект*, что сущест
венно затрудняет выполнение восстановительных вмеша
тельств. В таких ситуациях чаще всего исходом травмы яв
ляется ампутация конечности. Альтернативой ампутации
может быть предложенная технология восстановления ут
раченных структур путем фиксации имплантов в сочета
нии с пластикой васкуляризированными сложными лоску
тами.
Для замещения костных дефектов и восстановления
опорных структур применяют как сохранившиеся фраг
* — "Костный дефект" это любая утрата костного вещества с суммированием
величины анатомического укорочения сегмента конечности и межотломкового
диастаза (Г .И. Илизаров,1969). В работе под этим термином обозначен
пострезекционный костный дефект.

менты или аутотрансплантаты кости, так и импланты, спо
собствующие активизации восстановления утраченной ко
стной ткани. Однако известные способы фиксации кост
ных фрагментов и имплантов не лишены недостатков. Так,
штифты, пластины, винты, спицы или проволока примени
мы преимущественно для фиксации крупных и немного
численных отломков и полностью неприемлемы для фик
сации мелких гранул. Для их фиксации применяют фибри
новый клей, однако такой метод используют в основном
для заполнения полостей, он неэффективен в ситуациях,
когда планируют формирование объемных опорных струк
тур.
Для восстановления или формирования объемной кост
ной структуры предложен способ, который предусматрива
ет заполнение дефекта костной ткани имплантами, костны
ми фрагментами или другими биологическими наполните
лями с последующей фиксацией наполнителя сетчатым ме
дицинским имплантом (например, полипропиленовой сет
кой), который, в свою очередь, фиксируют к окружающим
мягким или костным тканям.
В клинике технология восстановления костных струк
тур применена у 4 взрослых пациентов, все мужчины. По
вреждение локализовалось на верхних конечностях — у 2,
на нижней конечности — у 1, в области свода черепа — у 1
больного. Во всех наблюдениях достигнут положительный
результат.
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Таким образом, на современном этапе развития пласти
ческой хирургии предложенный способ фиксации имплан
тов в сочетании с адекватным пластическим восстановле
нием мягких тканней и кожи может рассматриваться в ка
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честве альтернативы ампутации конечности благодаря
обеспечению реорганизации и восстановления объема ут
раченных костных структур.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБІТУ
У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ
В. І. Смовженко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Київська міська клінічна лікарня № 15

Гострий варикотромбофлебіт (ГВТФ) потенційно небез
печний тяжкими венозними тромбоемболічними усклад
неннями (ВТЕУ), зокрема, тромбозом глибоких вен (ТГВ) та
тромбоемболією легеневої артерії (ТЕЛА).
Метою роботи є визначення оптимального методу опе
ративного втручання з приводу ГВТФ у пацієнтів похилого
і старечого віку для поліпшення його результатів та змен
шення частоти ВТЕУ.
У дослідження включені 94 хворих, чоловіків — 33
(35,1%), жінок — 61 (64,9%), віком від 60 до 89 років, у серед
ньому — 71,5 року. ГВТФ в басейні великої підшкірної вени
(ВПВ) виявлений у 89 хворих, малої підшкірної вени (МПВ)
ноги — у 5. За класифікацією СЕАР клас С2 встановлений у
4 хворих, С3 — у 32, С4 — у 43, С5 — в 11, С6 — у 4. За кла
сифікацією F. Stollmann, F.Verrel, ураження І типу спос
терігали у 3, ІІ типу — у 47, ІІІ типу — у 36, ІV типу — у 8 хво
рих. За даними ультразвукового дуплексного сканування
виявляли колатералі між ВПВ і МПВ, їх зв'язок через власні
пронизні вени з глибокими венами, наявність ТГВ. У 58 хво
рих виявлені дерматоліпокомпресійний та фасціоком
пресійний синдроми. У 12 хворих виявлені сполучні стов
бури між ВПВ та МПВ на стегні чи гомілці або стегново—
підколінна вена (Джіакоміні).
У 48 хворих (основна група) виконана радикальна
комбінована флебектомія, яка включала кросектомію, фле
бектомію тромбованих та не тромбованих варикозно—
змінених ВПВ чи МПВ з притоками на стегні та гомілці, суб
фасціальну чи надфасціальну дисекцію неспроможних
пронизних вен, видалення тромбованих колатералей між
ВПВ та МПВ, перев'язування їх власних пронизних вен. За
наявності дерматоліпокомпресійного та фасціоком
пресійного синдромів здійснювали пункційну тромбек
томію з тромбованої ВПВ на гомілці і флебектомію за допо

могою зонда Бебкока з інвагінаційною головкою в анте
градному напрямку.
У 46 хворих (контрольна група) проведено кросектомію
приустьового відділу ВПВ чи МПВ.
При необхідності в обох групах виконували тромбек
томію з глибоких чи пронизних вен за загальноприйняти
ми методами.
За відсутності абсолютних протипоказань, виконання
радикальної комбінованої флебектомії у хворих похилого і
старечого віку доцільне при ГВТФ проксимальних відділів
ВПВ чи МПВ; ГВТФ будь—якої локалізації з поширенням
тромбозу через сафенофеморальне чи сафенопідколінне
співустя або пронизні вени на глибокі вени; ГВТФ будь—
якої локалізації з ураженням сполучних стовбурів між ВПВ
на МПВ на стегні чи гомілці, ураженням вени Джіакоміні та
загрозою поширенням тромбозу на глибокі вени; ГВТФ
дистальних відділів ВПВ чи МПВ або їх притоків. ВТЕУ в
ранньому післяопераційному періоді в основній та кон
трольній групах виявлені відповідно у 2 (4,16%) та 7
(15,28%) спостереженнях. В контрольній групі помер 1
(2,17%) хворий внаслідок масивної ТЕЛА. Гнійно—некро
тичних ускладнень на гомілці у пацієнтів основної групи не
було.
За відсутності абсолютних протипоказань операцією
вибору при ГВТФ у хворих похилого і старечого віку є ради
кальна комбінована флебектомія, доповнена видаленням
тромбованих колатералей між ВПВ та МПВ і перев'язуван
ням їх власних пронизних вен. Флебектомію тромбованої
ВПВ на гомілці необхідно виконувати після здійснення
пункційної тромбектомії з ВПВ, в антеградному напрямку, з
використанням зонда Бебкока з інвагінаційною головкою.
Виконання лише кросектомії при ГВТФ не запобігає виник
ненню ВТЕУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЙКОПЛАНИНОВ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ С ОЖОГАМИ
И. И. Сперанский, Ю. Н. Лаврухин, Л. Ф. Гриценко, О. А. Приходько
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк

Конец прошлого и начало нынешнего века характери
зуется тенденцией к преобладанию грамположительных
микроорганизмов в структуре внутрибольничных инфек
ций, которые составляют основную причину возникнове
ния инфекционных осложнений и смерти 20 — 50% боль
ных хирургического профиля. Проблема оптимизации ан
тибактериальной терапии актуальна в связи с ее недоста
точной эффективностью в связи с возникновением устой
чивости микроорганизмов к существующим препаратам.
Цель сообщения: изучение микробного загрязнения
ожоговой раны и клинико—лабораторная оценка эффек
тивности тейкопланинов (таргоцид, нортейк) при лечении
пострадавших с тяжелыми ожогами.
Проведен анализ результатов лечения 94 пострадавших
с ожогами от 30 до 75% поверхности тела в возрасте от 18
до 75 лет в Донецком ожоговом центре в 2009 — 2010 гг.
Больные распределены на 3 группы. У 43 больных (1—я
группа) применяли таргоцид (Sanofi—Aventis, Франция); у
17 (2—я группа) — нортейк (American Norton Corporation,
США); у 34 (3—я группа) — меронем (Astra Zeneca UK
Limited, Великобритания). Перед применением тейкопла
нинов больным 1—й и 2—й групп назначали цефтриаксон,
мегапим, меронем или другой антибиотик. При неэффек
тивности лечения назначали тейкопланины по 400 мг вну
тривенно в течение 3 сут — 2 раза в сутки, затем по 400 мг 1
раз в сутки в течение 10 —12 сут, с 7 — 9—х суток переходи
ли на внутримышечное введение. Меронем применяли по 1
мл 3 раза в сутки внутривенно в течение 10 — 12 сут, затем
препараты цефалоспоринового ряда, фторхинолоны по
обычным схемам.
Всем больным после госпитализации, а также после
оперативного вмешательства проводили общий анализ
крови, рассчитывали 12 индексов интоксикации. Во время
лечения у больных исследовали отпечатки из ран по мето
ду Покровской — Макарова. Бактериологическое исследо
вание проводили до назначения антибиотика, через 7 — 8
сут лечения и по окончании лечения. Определяли чувстви
тельность к 14 — 20 наиболее часто применяемым в отделе
нии антибиотикам.
В 17% наблюдений микроорганизмы выявлены в моно
культуре, в 83% — в ассоциациях из 2 — 3 видов. У 32% боль
ных во время лечения отмечены качественные и количест
венные изменения микрофлоры. Грамположительные мик
роорганизмы выявлены в 74,46% наблюдений в монокуль

туре, в 14,89% — в сочетании с грамотрицательными возбу
дителями; в 10,65% — посевы были стерильными. Из ожого
вой раны выделены: S. аureus (в 18,19% наблюдений), чувст
вительными к ванкомицину, тейкопланину, амикацину,
имипенему были 32% штаммов; S. epidermidis (в 4,5%) и P.
vulgaris (в 9,09%), устойчивые ко всем антибиотикам;
Corynebacter (в 9,09%) — устойчивы к применяемым анти
биотикам 65,3% штаммов, 34,7% — чувствительны к цефопе
разону, тейкопланину, тобрамицину; Кlebsiella pneumoniae
(в 18,19%), 75% штаммов устойчивы к антибиотикам, 25% —
чувствительны к амоксиклаву, амикацину, гентамицину, ле
вомицетину, тейкопланину, тобрамицину и цефалоспори
нам; P. аeruginosa (в 40,94%), 66,6% штаммов — устойчивы,
33,4% — чувствительны к тейкопланину, амикацину, ципро
флоксацину, левофлоксацину, норбактрину, что свидетель
ствовало о тяжести воспалительного процесса и неблаго
приятном прогнозе, требовало проведения более длитель
ной инфузионной и антибактериальной терапии.
Несмотря на проведение антибактериальной терапии с
учетом результатов антибиограмм, полной стерильности
ран удалось достичь только в 21,3% наблюдений, у всех этих
больных применяли один из тейкопланинов. По данным
клинико—лабораторных и цитологических исследований,
у больных 1—й и 2—й групп их показатели быстрее стаби
лизировались или нормализовались, все пациенты выписа
ны по выздоровлении на 4 — 9 дней раньше, чем больные
3—й группы.
Таким образом, у пострадавших с ожогами в ранах наи
более часто выявляют P. аeruginosa, Кlebsiella pneumoniae и
S. аureus, устойчивые к различным антибиотикам, что тре
бовало проведения более тщательного и длительного кон
сервативного лечения. Основной целью антибактериаль
ной терапии при обширных ожогах является предупрежде
ние генерализации инфекции, а не полная санация ожого
вой раны. Таргоцид и нортейк являются высокоэффектив
ными препаратами для лечения инфекционных осложне
ний ожоговой раны и по эффективности не уступают кар
бапенемам (меронему), цефалоспоринам, фторхинолонам.
Возможность однократного внутривенного или внутримы
шечного введения тейкопланинов уменьшает нагрузку на
медперсонал, частоту постинъекционных осложнений, ма
териальные затраты на лечение пострадавших с тяжелыми
ожогами. Тейкопланины можно рекомендовать для лечения
пострадавших в различные периоды ожоговой болезни.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОЧНОЙ ГАЗАЦИИ ОЗОНО—КИСЛОРОДНОЙ СМЕСЬЮ
В ПЛАСТИКОВОЙ КАМЕРЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ
А. О. Степовенко, Ю. П. Колесник, Т. Г. Григорьева, Г. А. Олейник
(г. Харьков)

Актуальность лечения больных с трофическими язвами
нижних конечностей обусловлена его значительной про
должительностью, неудовлетворительным исходом, инва
лидизацией пациентов, что заставляет искать новые подхо
ды.
Результаты лечения больных по поводу трофических
язв, которым проведена стандартная комплексная консер
вативная терапия с последующим хирургическим вмеша
тельством (антикоагулянты, сосудистые, метаболические,
антибактериальные препараты, дезагреганты, витаминные
комплексы, аутодермопластика) не всегда удовлетворитель
ны.
Для лечения больных с трофическими нарушениями
различной этиологии (хроническая лимфовенозная недо
статочность, облитерирующий атеросклероз, язвенно—не
кротическая форма рожи и др.) применен метод проточ
ной газации раневых дефектов озоно—кислородной сме
сью (ОКС) в пластиковой камере.
Из 30 больных, которых лечили в Харьковском ожого
вом центре в период с 2009 по 2010 гг., на фоне стандарт
ной комплексной консервативной терапии проточная газа
ция ОКС в пластиковой камере проведена 20 (основная
группа), 10 мужчин и 10 женщин в возрасте от 40 до 78 лет,
продолжительность заболевания от 1 года до 25 лет. У 10 па

циентов (контрольная группа) проведена стандартная ком
плексная консервативная терапия.
При наличии гнойного отделяемого и некротизирован
ных тканей в ране процедуру проводили ежедневно в тече
ние 5 — 7 сут при высокой концентрации ОКС — 5 — 10
мг/л в течение 30 мин. После очищения язв и появления
грануляционной ткани для орошения использовали ОКС
низкой концентрации — 1 — 3 мг/л, экспозиция 10 — 15
мин.
Критериями эффективности использования метода по
сравнению с таковой в контрольной группе были: умень
шение интенсивности боли, зуда, отека, ощущения тяжести,
перифокального воспаления в пораженных конечностях, а
также улучшение качества подготовки ран к аутодермопла
стике в более ранние сроки. Значительно улучшились ре
зультаты приживления пересаженных кожных трансплан
татов, уменьшилась продолжительность лечения пациен
тов в стационаре.
Полученные результаты позволяют рекомендовать ис
пользование метода проточной газации ОКС в пластико
вой камере не только при трофическом поражении конеч
ностей, но и при лечении длительно незаживающих, скаль
пированных ран, глубоких локальных ожогов.

НЕКРОТИЗУЮЧИЙ ФАСЦІЇТ:
ЗОНУВАННЯ І СТАДІЙНІСТЬ ЯК ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ХІРУРГІЧНОЇ
САНАЦІЇ
І. В. Стояновський, І. Д. Герич
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Комунальна 8—ма міська клінічна лікарня, м. Львів

Некротизуючий фасціїт (НФ) — це небезпечна для жит
тя хворого хірургічна інфекція м'яких тканин, основним
морфологічним субстратом якої є некротично—гнійне ура
ження поверхневої підшкірної фасції. НФ є динамічним
процесом, який характеризується поліморфністю місцевих
проявів, екстенсивністю поширення та швидкою
мінливістю морфологічних стигм.
За формальними ознаками НФ відносять до хірургічної
інфекції м'яких тканин. Проте, з огляду на наведені характе
ристики, застосування загальноприйнятого принципу "ubi
pus, ibi evacua" є некоректним, зумовлює численні ліку
вальні помилки. Тому необхідний пошук критеріїв визна
чення обсягу хірургічного втручання з огляду на зазначені
особливості НФ.
Метою дослідження було опрацювання стратегічного
підходу до визначення обсягу хірургічного втручання, зва
жаючи на поширення, динаміку й поліморфізм локальних
проявів НФ.
В основу запропонованого підходу покладений прин
цип виділення при термічній травмі концентричних зон

ураження за D. M. Jackson (1953). Емпірично узагальнивши
власний досвід лікування 82 пацієнтів з НФ, ми визначили
триетапну послідовність виникнення змін у м'яких ткани
нах з кінцевим формуванням трьох концентричних зон
ураження, які відрізняються за морфологічними ознаками і
потребують принципово різних підходів до лікування.
Зона N (від англ. necrosis — некроз) розташована у
епіцентрі НФ. Це ділянка некротичного ураження м'яких
тканин, який проявляється некрозом шкіри, пухирями з ге
морагічним або мутним вмістом, порушенням чутливості
шкіри. При розсіченні тканин відсутня кровоточивість;
дрібні судини підшкірного прошарку, поверхневої й глибо
кої фасції тромбовані. Глибока фасція значно потовщена, з
ознаками лізису, легко розшаровується, при цьому
виділяється мутний ексудат. Обсяг хірургічного втручання
— радикальне висіченні зони N до м'язів.
Зона F (від англ. fascia — фасція, failure — недостатність)
— ділянка ураження лише поверхневої і/або глибокої
фасції. У поверхневих тканинах і шкірі парабіотичні зміни.
Ця зона характеризується найширшим спектром місцевих
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проявів. Шкіра набрякла, інколи з феноменом "лимонної
кірки", зміни больової чутливості від анестезії до болючості,
при прогресуванні — з ознаками гіперемії й місцевої гіпер
термії. При розсіченні тканин виділяється прозорий або
мутний ексудат, відзначають потовщення й набряклість
підшкірного прошарку, поверхнева фасція не потовщена,
проте, легко розшаровується. При заавансованому НФ —
фасція набрякла, візуалізуються запальні зміни прилеглої
до фасції клітковини, тромбування судин. Обсяг хірургічно
го втручання — висічення фасції і прилеглих запально—
змінених шарів клітковини у межах зони F.
Зона S (від англ. skin — шкіра, suspition — припущення)
у пізніх стадіях НФ розташована по периметру зон F та N.
Водночас, у найранніші строки НФ є єдиною з зазначених
зон. Під час макроскопічного огляду патологічні зміни не

виявляють. Лише гістологічне дослідження дозволяє вияви
ти ранні морфологічні прояви НФ. У зв'язку з цим, за відсут
ності видимих помітних змін шкіри й появи інших симп
томів (біль, зміни за даними УЗД або МРТ), може бути
здійснене розсічення шкіри для верифікації ураження глиб
ше розташованих тканин або їх експрес—біопсії.
Прогресування некротичного процесу супроводжується
динамічною відцентровою зміною наведених зон. Зокрема,
у І стадії НФ виявляють лише зону S, у ІІ стадії — зони S і F, у
ІІІ стадії —S, F і N.
Застосування запропонованих принципів зонування й
стадійності дозволило оптимізувати обсяг хірургічних
втручань у пацієнтів з приводу НФ, поліпшити результати
лікування хворих.

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ НІГТЬОВИХ
ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ СТОП У ХВОРИХ З ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНИМИ
УСКЛАДНЕННЯМИ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Т. І. Тамм, С. Г. Бєлов, Е. І. Гірка, Я. О. Глущенко
Харківська медична академія післядипломної освіти

Оперативне лікування остеомієліту нігтьових фаланг
пальців стоп при синдромі діабетичної стопи (СДС) перед
бачає їх повну резекцію. Проте, цей спосіб має деякі не
доліки, зокрема, він спричиняє зміни геометрії стопи, і, як
наслідок, перерозподіл навантаження під час ходьби, не за
безпечує косметичності, що зумовлює негативні пережи
вання, погіршення якості життя пацієнтів після операції.
Нами розроблений метод, в основу якого покладене за
вдання вдосконалення оперативної тактики при ос
теомієліті нігтьових фаланг пальців нижньої кінцівки у хво
рих з СДС.
М'які тканини нігтьової фаланги розсікають по пе
рехідній лінії до міжфалангового суглоба і обережно отсе
паровують від кістки, формуючи тильний і підошовний
клапті. Тильний клапоть отсепаровують разом з нігтьовою

пластинкою. Виконують екзартикуляцію кістки ногтьової
фаланги в міжфаланговому суглобі, ретельний гемостаз, са
націю операційної рани та її дренування з використанням
гумового випускника. Тильний і підошовний клапті обереж
но зшивають. Під час зашивання операційної рани не
обхідно ретельно зіставляти її краї. Ведення післяопе
раційного періоду за стандартним протоколом.
Операція виконана у 14 пацієнтів з гнійно—некротич
ними ускладненнями СДС, яких лікували в клініці в період
2008 — 2009 рр. За даними контрольного обстеження, про
веденого через 3, 6, 9 і 12 міс після операції, у хворих прак
тично не порушується опороздатність стопи, досягнутий
оптимальний косметичний ефект, що дозволяє пацієнтові
носити відкрите взуття.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКТЕНИСЕПТА У БОЛЬНЫХ
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Т. И. Тамм, М. С. Попов
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Харьковская городская клиническая больница № 2

Важную роль в лечении гнойно—некротических форм
синдрома диабетической стопы (СДС) играют эффектив
ные, оказывающие длительное бактерицидное действие
растворы антисептиков. Использование таких препаратов
значительно ускоряет удаление патогенной микрофлоры и
очищение ран, сроки их заживления. К таким средствам от
носится октенидиндигидрохлорид, который оказывает вы
раженное антимикробное действие в отношении грампо
ложительных и грамотрицательных (аэробных и анаэроб
ных) микроорганизмов, грибов и вирусов.

Цель исследования: изучить клиническую эффектив
ность препарата октенисепт при его местном использова
нии у больных при СДС.
Проведено сравнительное изучение результатов опера
тивного лечения 54 больных с гнойно—некротическим по
ражением мягких тканей у больных при СДС. Степень пора
жения по классификации Вагнера IIВ — IVВ. Возраст боль
ных от 47 до 78 лет. Мужчин было 33, женщин — 21. Боль
ные распределены на 2 группы. В 1—й группе больным
интраоперационно и после операции применяли препарат

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

октенисепт в неразбавленном виде, во 2—й (контрольной)
группе лечение больных проводили по стандартным схе
мам с применением раствора декасана. Выполняли ради
кальную хирургическую обработку гнойного очага с удале
нием некротизированных тканей. При необходимости дре
нировали клетчаточные пространства стопы и голени. Ра
ны промывали 1,5% раствором перекиси водорода, затем
рыхло тампонировали салфетками, пропитанными нераз
веденным октенидиндигидрохлоридом. После операции
для местного лечения продолжали использовать повязки с
октенисептом. Через 4 — 5 сут во время перевязок применя
ли интерактивные повязки. После окончательного очище
ния ран, в среднем на 6 — 7—е сутки, больным предлагали
выполнение реконструктивных оперативных вмеша
тельств.
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При анализе результатов лечения установлено, что сро
ки очищения ран в 1—й группе составляли в среднем 5 сут,
во 2—й группе — 13 сут. Микрофлора в биоптатах ран после
операции выявлена у 14% пациентов 1—й группы и у 34% —
2—й группы. В 1—й группе больных высокая ампутация ко
нечности выполнена у 13%, во 2—й группе — у 22% боль
ных.
Таким образом, антисептические препараты на основе
октенидиндигидрохлорида обеспечивают более эффектив
ное удаление патогенной микрофлоры по сравнению с ши
роко распространенными сегодня в хирургической прак
тике растворами антисептиков.

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ НОРИЦЬ
ПІСЛЯ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ
Я. П. Фелештинський, В. Ф. Ватаманюк, С. А. Свиридовський, В. В. Сміщук
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

При використанні для герніопластики сітчастих
імплантатів у 1 — 3% хворих утворюються зовнішні нориці,
в тому числі кишкові (у 0,6 — 1%). Це пов'язане як з появою
інфекції в рані, так і з неадекватним розташуванням сітки в
тканинах черевної стінки.
Мета дослідження: оптимізувати хірургічне лікування та
профілактику утворення нориць після алогерніопластики.
Проаналізовані результати хірургічного лікування 32
пацієнтів віком від 40 до 75 років з приводу зовнішніх но
риць у поєднанні з рецидивом грижі після алогерніоплас
тики. Підшкірну норицю спостерігали у 27 пацієнтів, киш
кову — у 5.
У 23 пацієнтів підшкірна нориця утворилась після
хірургічного втручання з приводу післяопераційної грижі
черевної стінки з використанням поліпропіленової сітки (у
19 — за методом on lay, у 4 —sub lay), у 4 пацієнтів з пахвин
ною грижею — після операції Ліхтенстайна. Тонкокишкова
нориця у 5 пацієнтів з післяопераційною грижею утворила
ся внаслідок інтраабдомінального розташування
поліпропіленової сітки. За наявності підшкірної нориці
хірургічне втручання передбачало видалення нориці з при
леглими ділянками сітки і запально—зміненими тканина
ми. Межею видалення сітки вважали її ділянку, що не про
росла сполучною тканиною. Операцію завершували ало
герніопластикою з встановленням сітки за методом sub lay.
З приводу рецидивів пахвинної грижі виконували препери

тонеальну герніопластику. За наявності зовнішньої тонко
кишкової нориці у 5 пацієнтів виконано резекцію кишки
(сітка зрощена з кишкою, мігрувала у кишку) з накладанням
анастомозу кінець у кінець. Дефект черевної стінки закри
вали з використанням сітки "ultrapro" за методом sub lay.
Серома в ділянці операційної рани виникла у 7 (21,8%)
пацієнтів, нагноєння — в 1 (3,1%). Ці ускладнення усунуті за
допомогою консервативних заходів. Віддалені результати
(в строки від 1 до 36 міс) вивчені у 21 пацієнта, рецидив
грижі та норицю черевної стінки не спостерігали.
Висновки
1. Нориці передньої черевної стінки переважно утворю
ються після використання "важкої" поліпропіленової сітки
та встановлення імплантата за методом on lay. Причиною
виникнення кишкової нориці після алогерніопластики є
інтраабдомінальне розташування поліпропіленової сітки.
2. Оптимальним варіантом хірургічного лікування та
профілактики нориць черевної стінки після алогерніоплас
тики є висічення нориці з подальшим закриттям дефекту за
методом sub lay з використанням "легкої" сітки "ultrapro".
3. Для профілактики кишкової нориці під час виконан
ня інтраабдомінальної алогерніопластики слід використо
вувати спеціальні сітки з антиадгезивним покриттям
(Proceed, Dualmesh).
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ШЛЯХИ ШВИДКОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАРАПРОКТИТ
Я. П. Фелештинський, В. І. Мамчич, В. С. Андрієць, П. В. Коломієць
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України,
Київська міська клінічна лікарня № 15

Метою дослідження є зменшення тривалості ре
абілітації хворих на хронічний парапроктит.
Проаналізовані результати лікування 30 хворих на
хронічний інтра— і транссфінктерний парапроктит. До ос
новної групи увійшли 14 пацієнтів, у яких виконано мо
дифіковану операцію Габріеля; до контрольної групи — 16
пацієнтів, яким здійснено класичну операцію Габріеля. Гру
пи співставні за віком і статтю пацієнтів. Модифікована
операція Габріеля передбачає висічення параректальної но
риці клиноподібно у просвіт прямої кишки. Наступним ета
пом після санації та гемостазу підшивають краї рани до дна
так, щоб залишилась доріжка з прямої кишки назовні. Три
валість спостереження від 4 тиж до 12 міс.
В основній групі тривалість лікування хворих у
стаціонарі становила у середньому 3 дні, у контрольній — 5
днів. При використанні модифікованої операції Габріеля
вираженість больового синдрому зменшувалася з 6 до 2

балів за візуально—аналоговою шкалою (G. E. Rudkin, 1997)
протягом 3 діб, у контрольній групі — з 8 до 2 балів протя
гом 10 діб. Повне загоєння рани в основній групі досягнуте
у середньому через 21 добу, у контрольній — через 43 доби.
В ранньому післяопераційному періоді в основній групі в
одного хворого виникло нагноєння рани. Зняті шви,
здійснено санацію, операційна рана очистилась та за
гоїлась вторинним натягом. Перебування швів навіть про
тягом 3 діб сприяло значному зменшенню обсягу рани. В
контрольній групі в ранньому післяопераційному періоді
ускладнень не було.
Отже, використання модифікованої операції Габріеля
сприяло зменшенню тривалості лікування хворих у
стаціонарі в 1,6 разу, повного загоєння рани — у 2 рази,
інтенсивності болю — на 2 бали, його тривалості — у 3 ра
зи.

ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ
ПІСЛЯ ПАХВИННОЇ АЛОГЕРНІОПЛАСТИКИ
Я. П. Фелештинський, С. А. Свиридовський, В. Ф. Ватаманюк
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Хронічний біль після пахвинної алогерніопластики ви
никає у 18,7% пацієнтів. Причини його виникнення пов'язу
ють з технічними помилками під час виконання операції,
прошиванням та защемленням нервів пахвинного каналу
під час фіксації сітки, запальною реакцією тканин на сто
роннє тіло, утворенням неврином. Профілактичні заходи
щодо хронічного болю після пахвинної алогерніопластики
неопрацьовані.
Мета роботи: зменшити частоту виникнення хронічно
го болю шляхом удосконалення пахвинної алогерніоплас
тики.
За період 2005 — 2010 рр. з приводу пахвинної грижі
оперовані 184 пацієнти, всі чоловіки, віком від 25 до 80
років. Залежно від методу хірургічного втручання пацієнти
розподіленні на дві групи. У 92 пацієнтів (1—ша група) ви
конано стандартну операцію за Ліхтенстайном. Сітку "ultra
pro" фіксували безперервним та окремими швами ниткою
prolen 2/0. У 92 пацієнтів (2—га група) застосований роз
роблений нами метод операції з широкою мобілізацією
стінок пахвинного каналу та візуалізацією клубово—підче
ревного, клубово—пахвинного та статево—стегнового
нервів, щоб уникнути їх прошивання та пошкодження.
Сітку "ultrapro" фіксували безперервним або окремими
швами ниткою prolen 2/0. На ділянках, небезпечних щодо

прошивання нервів, накладали так звані "повітряні шви".
В ранньому післяопераційному періоді результати
хірургічного лікування пахвинної грижі були зіставні. В
1—й групі в ділянці рани серома виникла у 6(6,5%)
пацієнтів, інфільтрат — у 4 (4,3%), спостерігали виражений
больовий синдром (8 балів і більше за візуальною аналого
вою шкалою болю). У 2—й групі серома виявлена у 4 (4,3%)
хворих, інфільтрат — у 3 (3,2%), виражений больовий синд
ром — у 4 (4,3%). При вивченні віддалених результатів шля
хом повторного огляду у строки від 1 до 3 років з 80
пацієнтів 1—ї групи хронічний біль та дискомфорт у пах
винній ділянці на боці операції відзначали у 9 (10,9%) про
тягом 12 — 16 міс. У 2 пацієнтів у зв'язку з неефективністю
консервативних заходів здійснено денервацію з частковим
видаленням сітки разом з грубою сполучною тканиною. З
82 пацієнтів 2—ї групи у 2 (2,4%) спостерігали хронічний
біль, який усунутий за допомогою консервативних заходів.
Рецидив пахвинної грижі у пацієнтів обох груп не виявле
ний.
Отже, виконання відкритої пахвинної алогерніопласти
ки за запропонованим способом з візуалізацією нервів па
хвинного каналу, контрольованою фіксацією сітки забезпе
чило зменшення частоти післяопераційного хронічного
болю в 4 рази.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ОЖОГАМИ
НА ИСХОД ОЖОГОВЫХ РАН
Н. Н. Фисталь
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк

Хирургическое лечение глубоких ожогов у 53 постра
давших с ожогами (основная группа), госпитализирован
ных в 1—е сутки после травмы, возраст в среднем (34,82 ±
1,22) года, площадь ожоговых ран (33,85 ± 1,81)% поверхно
сти тела (ПТ) включало проведение ранней некрэктомии,
одномоментной или отсроченной аутопластики. Раннюю
некрэктомию выполняли в среднем через (5,57 ± 0,38) сут
после травмы, аутодермопластику — через (5,98 ± 0,50) сут.
Раннюю некрэктомию выполняли одномоментно на пло
щади 10 — 12% ПТ, то есть у 78,27% пострадавших операцию
выполняли однократно. Остальным (22,73%) больным про
изведена повторная операция через 2 — 3 сут. Донорские
раны у всех больных закрывали ксенотрансплантатами, их
эпителизация происходила в течение 10 сут, что немало
важно при дефиците донорских мест и давало возможность
повторно забирать кожу с тех же участков.
Группа сравнения — 50 пострадавших с идентичным
поражением, все мужчины в возрасте в среднем (37,74 ±
1,64) года. Площадь ожоговых ран (23,90 ± 0,96)% ПТ. Хи
рургическое лечение ожоговых ран проводили в поздние
сроки (через 4 сут и более после травмы) вследствие позд
ней госпитализации (на 3 — 4—е сутки после ожога).
Отдаленные результаты в основной группе были хоро
шими у 32 (60,34%) пациентов, удовлетворительными (ги
пертрофические рубцы туловища, приводящая контракту
ра плеча II степени) — у 13 (24,53%), неудовлетворительны
ми (грубые гипертрофические рубцы, формирующие при
водящую контрактуру шеи, плечей, с изъязвлениями, син

дактилия кистей) — у 6 (11,32%), состояние 2 (3,77%) рекон
валесцентов не выяснено. В последующем реконструктив
ные операции произведены 19 (35%) пациентам, 34 (65%)
— такие операции не показаны.
В группе сравнения хороший результат лечения отме
чен у 9 (18%) пострадавших с поверхностными распростра
ненными ожогами, у 2 (4%) — образовались грубые гипер
трофические рубцы на месте аутодермотрансплантатов
(результат удовлетворительный); у 26 (24,0%) пациентов с
глубоким поражением результат удовлетворительный (ги
пертрофические рубцы, обусловившие сгибательно—раз
гибательную контрактуру пальцев кистей, приводящую
контрактуру предплечья II степени), хороший результат до
стигнут только у 4 (8%) больных с глубоким поражением;
неудовлетворительный (грубые гипертрофические рубцы,
формирующие контрактуру шеи, плечей, предплечий, голе
ней, с изъязвлениями, синдактилия кистей) результат отме
чен у 9 (18%) пострадавших.
Таким образом, в группе сравнения хороший результат
достигнут у 13 (26%) пациентов, реконструктивные опера
ции показаны 37 (74%).
Сравнение функциональных и эстетических результа
тов лечения свидетельствует, что раннее хирургическое ле
чение ожоговых ран с применением современных раневых
биологических покрытий является первым и, вероятно, ос
новным методом профилактики образования грубых по
слеожоговых рубцов и деформации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ АУТОКЕРАТИНОЦИТОВ
В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Н. Н. Фисталь
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк

Радикальных средств для лечения послеожоговых ги
пертрофических рубцов пока нет, но некоторые новейшие
методы позволяют достичь приемлемого эстетического ре
зультата. При дермабразии состояние гипертрофического
рубца можно приблизить к нормотрофическому: выров
нять поверхность, достичь однородной естественной пиг
ментации, эластичности и мягкости тканей. В клинике ме
ханическая дермабразия выполнена ротационными фреза
ми у 40 пациентов с послеожоговыми гипертрофическими
рубцами. У большинства из них применяли местную ин
фильтрационную анестезию. При неравномерной толщине
рубца добивались выравнивания его рельефа. Капиллярное
кровотечение являлось показателем глубины шлифовки.
Наиболее современным и высокотехнологичным спо
собом шлифования рубцов является дермабразия в сочета
нии с трансплантацией аутокератиноцитов.

В операционной с соблюдением всех правил асептики
и антисептики под местной анестезией иссекали неболь
шой участок кожи пациента толщиной 0,2 — 0,3 см, погру
жали его в консервант и транспортировали в лабораторию
для выделения и культивирования кератиноцитов. По окон
чании процесса культивирования (приблизительно через 3
нед) клетки переносили на подложку. После дермабразии и
достижения гемостаза клетки трансплантировали на под
ложке на раневую поверхность.
Сверху на подложку накладывали толстую повязку, что
препятствовало высыханию раны. Перевязки выполняли
на 3, 7—е и 10—е сутки после операции без удаления под
ложки, которую обычно фиксировали к ране. Через 10 сут
после дермабразии отмечена полная эпителизация раны,
подложка отторгалась. Кожа была красноватого оттенка
вследствие усиленной васкуляризации, легко травмирова
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лась, что требовало ношения защитной повязки в течение
нескольких дней. По данным гистологического исследова
ния определяли изменение свойств рубца от гипертрофи
ческого к нормотрофическому: истончение эпидермиса,
сглаживание эпидермальных отростков. В сосочковом слое
дермы горизонтальные волнообразные коллагеновые во
локна с импрегнацией фибробластами, единичными вклю
чениями лейкоцитов и макрофагов. Сосуды — 3 — 5 в поле
зрения. В нижних отделах дермы плотность волокон выше,
определяется незначительное количество эластических во
локон. Придатки кожи деформированы, в малом количест
ве. Спустя 5 мес после дермабразии и трансплантации ауто
кератиноцитов в биоптатах определяли выросты эпидер
миса, признаки гиперкератоза отсутствовали. Роговой слой
нормальной толщины. В субэпидермальном слое рыхлая

соединительная ткань с тонкими эластическими волокна
ми. В нижних отделах дермы коллагеновые волокна рых
лые и однородные, между ними определяются единичные
гигантские фибробласты с вакуолизированной цитоплаз
мой. Определяли множество капилляров без признаков ста
за и диапедеза, вокруг них — лимфоцитарно—гистиоцитар
ная инфильтрация. Придатки кожи как деформированные,
так и нормальной структуры.
Таким образом, трансплантация культивированных ау
токератиноцитов после дермабразии является важным
компонентом реабилитационных мероприятий у пациен
тов с последствиями ожоговой травмы, позволяет достичь
хороших результатов комплексного лечения послеожого
вых рубцов.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ОБШИРНЫХ СУБФАСЦИАЛЬНЫХ РАН КОНЕЧНОСТЕЙ
Э. Я. Фисталь, Я. А. Роспопа
Донецкий национальный медицинский университет,
Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака НАМН Украины, Донецк

Среди механических повреждений мягких тканей ко
нечностей значительный удельный вес занимают глубокие
(субфасциальные) раны. По нашим данным за последние 3
года они выявлены у 24% всех пациентов с такими травма
ми.
Эти раны являются наиболее сложными в плане хирур
гического лечения, так как по нашим данным у трети боль
ных с глубокими ранами обнажены жизненно важные ана
томические структуры, в том числе магистральные сосуды,
нервы, сухожилия, кости.
В связи с этим нами проводится разработка новых и
усовершенствование существующих алгоритмов лечения
обширных субфасциальных ран конечностей.
За последние 3 года в Донецком ожоговом центре опе
рированы 115 пациентов с механическими повреждениями
конечностей, из них у 27 — раны по глубине были субфас
циальными. У 14 пациентов глубокие раны мягких тканей
сопровождались переломами костей. В зависимости от сро
ков поступления в клинику, мы проводим первичную
(ПХО) или вторичную (ВХО) хирургическую обработку
ран, которая по сути является реконструктивно—восстано
вительной операцией. При необходимости мы проводим
эти операции вместе со смежными специалистами Инсти
тута (травматологами, сосудистыми хирургами), если тре

буется одномоментное восстановление целостности по
врежденных костей и/или сосудов.
Особенностью хирургической обработки обширных
глубоких ран является то, что каждая операция обязательно
должна завершаться кожной пластикой для закрытия по
врежденных или обнаженных глубоких анатомических
структур. Как правило, применяем кожно—фасциальные,
кожно—мышечные лоскуты или комбинированную кож
ную пластику с использованием мышечных, жировых лос
кутов с одномоментной аутодермотрансплантацией. Эти
лоскуты дают возможность восстановить функцию конеч
ности, сохранить поврежденные субфасциальные структу
ры, а также реваскуляризировать подлежащие ткани, осо
бенно кости, лишенные надкостницы.
За исследуемый нами период — лоскутная пластика бы
ла применена 17 (63%) пациентам с механическими суб
фасциальными ранами конечностей.
Более подробные результаты исследования будут изло
жены в докладе.
Таким образом, применение сложных лоскутов при
ПХО или ВХО обширных субфасциальных ран является не
отъемлемой частью первичной кожной пластики как ре
конструктивно—восстановительного этапа операции.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА ТИРОЗУР
В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН
Э. Я. Фисталь, В. В. Солошенко, И.И. Сперанский
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк,
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В практической деятельности врачи хирургического,
ожогового или травматологического отделения использу
ют различные препараты. При эмпирическом применении
различных средств местного лечения без учета стадии ра
невого процесса, состава микрофлоры, локализации де
фекта, как правило, возникает резистентность микроорга
низмов к препаратам, необходимо дальнейшее изучение
данного вопроса, разработка и совершенствование мето
дов лечения ожоговых ран и ран другой этиологии.
В Донецком ожоговом центре при лечении 40 больных
с ожогами различной локализации, глубины и площади по
ражения, а также сроков лечения применен новый препа
рат Тирозур в период 2009 — 2010 гг. Изучены непосредст
венные результаты лечения. Препарат применяли в виде
порошка и геля. Больные распределены на три группы. Ос
новная группа (40 больных) разделена на 2 подгруппы по
20 пострадавших с ожогами II — III степени. У пациентов
первой подгруппы донорские раны после аутодермотранс
плантации лечили с использованием препарата Тирозур в
виде порошка; у больных второй подгруппы для местного
лечения использовали препарат в виде геля.
Группа сравнения — 17 больных, в лечении которых
применяли аппликационный сорбент, обладающий проти
вомикробной активностью, гентаксан и кремы сульфадиа
зина серебра 1% (аргидин или дермазин).
Возраст больных от 21 года до 75 лет. Этиологическим
фактором поражения были: пламя — у 31, кипяток и горя
чая пища — у 26 пострадавших. Группы формировали про
извольно, по мере поступления пострадавших в стационар.
По возрасту больных и качественным характеристикам

группы сопоставимы, что позволило в дальнейшем провес
ти сравнительный анализ. Критерием включения больных
в исследование было наличие поверхностных ограничен
ных ожогов, локализованных на конечностях и/или туло
вище, в первые часы с момента поражения, поверхностные
ожоги с наличием или угрозой возникновения инфекцион
ных осложнений как местных, так и общих.
Эффективность лечения оценивали на основании ана
лиза субъективных и объективных (качественный и коли
чественный состав микрофлоры в ране, результаты иссле
дования раневых отпечатков в 1, 3, 5—е и 7—е сутки) крите
риев. Учитывали сроки очищения раны и появления крае
вой эпителизации, улучшения общего состояния больного,
клинико—лабораторных показателей, заживления ран или
подготовки их к оперативному вмешательству.
На основании анализа результатов местного лечения
больных с ожогами различной локализации и площади ус
тановлено, что при применении препарата Тирозур эпите
лизация ран происходит в 1,4 раза быстрее, чем при ис
пользовании других схем местного лечения ожоговых ран.
Препарат в виде порошка и геля является эффективным
средством в комплексе лечения ожогов и профилактики
инфекционных осложнений у пострадавших с ожогами.
Препарат хорошо переносится больными, побочные реак
ции не наблюдали. Он не вызывает болезненных ощуще
ний при использовании, обладает обезболивающим эф
фектом, не образует жирных пленок, препятствующих от
току отечной жидкости, поэтому может быть использован в
первые часы после травмы.

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ И ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Э. Я. Фисталь, И. И. Сперанский, В. В. Солошенко, В. В. Арефьев, Ю. Н. Лаврухин, Л. Ф. Гриценко, В. В. Олейник
Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк

Изучены результаты лечения 136 больных с трофичес
кими язвами (ТЯ) и длительно незаживающими ранами
(ДНР) различной этиологии, локализующимися на нижних
конечностях.
Причиной развития ТЯ у большинства больных была ва
рикозная болезнь нижних конечностей и/или её осложне
ния. Причиной возникновения ДНР в 62,5% наблюдений
была механическая травма, у остальных — ожоговые раны.
Продолжительность существования ТЯ была (6,8 ± 2,1)
года, ДНР — (4,9 ± 1,7) мес. У больных первой группы при
лечении и подготовке к операции использовали препарат
Тирозур порошок или гель (Енгельгард Арцнаймитель
Гмб&Ко.КГ Нидердорфельден, Германия ) на протяжении от
3 до 7 дней, второй группы — Атоксил (ООО "Орисил фарм,
Украина, Львов), третьей группы — местно применяли апп

ликационный сорбент с противомикробной активностью
Гентаксан (ЗАО НПЦ " Борщаговский химико — фармацев
тический завод"), четвёртой — консервативное лечение с
использованием мазей Аргедин, Дермазин, Аргосульфан,
Кортонитол, Метрогил — гель, растворами бетадина, хлор
гексидина, 2% раствор борной кислоты. Все больные опе
рированы, на донорские участки накладывали повязки с бе
тадином, больным 1 — 3 групп дополнительно применяли
присыпку Тирозура, атоксила или гентаксана.
Из ТЯ и ДНР выделены S. аureus, S. еpidermidis,
Corynebacter, Kl. рneumoniаe, Ps. аeruginosa, в 75,6% наблю
дений в ассоциациях, устойчивые к применяемым антиби
отикам в 83,5% наблюдений. При повторных посевах
микрофлора изменялась в 19,4% наблюдений, чувствитель
ность — в 32,1%. Чувствительность к порошку Тирозур была
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слабо положительной в 19,4% наблюдений, положительной
— в 67,3%, отсутствовала — в 13,3%, к гентаксану — соответ
ственно, в 23,4%, 51,8%, 24,8%.
У больных 1—й группы уменьшение болевого синдрома
отмечено на 2—3—и сутки, во 2—й — на 5—6—й, в 3—й на
7—12—е, в 4—й не уменьшался. В эти же сроки отмечено
уменьшение воспаления, появление скудных грануляций
на 5—7—е сутки с момента лечения у больных 1—й и 2—й
групп.
В цитологических отпечатках через 3—7 суток у боль
ных 1—й группы и через 7—10 суток у больных 2—й группы
тип цитологической картины был регенеративный. У боль

ных 3—й и 4—й групп изменение гнойно—некротической
формы цитограммы на регенераторную отмечен на 12—
16—е сутки, длительно выявляли дегенеративные формы
нейтрофильных гранулоцитов, позже — появлялись макро
фаги.
Результаты лечения ДНР и ТЯ с применением препара
та Тирозур гель и порошок свидетельствуют об антими
кробном действии препарата, его положительном влиянии
на течение регенераторных процессов, длительность пре
доперационной подготовки больных, содействие заживле
нию поверхностных ран.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАНОЙ ЭЗОФАГОКАРДИОМИОТОМИИ
С ФУНДОПЛАСТИКОЙ ПРИ АХАЛАЗИИ КАРДИИ
П. Д. Фомин, Е. Н. Шепетько, А. К. Курбанов, С. А. Гуменюк, Н. С. Венделовская
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

Цель работы: усовершенствование методов хирургичес
кого лечения ахалазии кардии (АК).
В клинике по поводу АК оперирован 41 пациент, муж
чин — 15 (36,6%), женщин — 26 (63,4%). Возраст больных от
18 до 80 лет, в среднем (46,7 ± 2,35) года. АК IV степени от
мечена у 9 (21,9%) больных, ІІІ степени — у 25 (61%), ІІ сте
пени — у 5 (12,2%), І степени — у 2 (4,9%).
Операция внеслизистой эзофагокардиомиотомии по
Савиных в первой модификации клиники (патент Украины
13881) предусматривает выполнение продольной эзофаго
кардиомиотомии (длина разреза 8 — 10 см), наложение бо
ковых вертикальных внеслизистых швов на мышцы справа
и слева по краям разреза в зоне максимального сужения
пищевода, фундопластику передней стенкой дна желудка с
наложением узловых швов по левому краю эзофагокардио
миотомии, наложение узловых швов по правому краю эзо
фагокардиомиотомии.
Операция во второй модификации клиники (патент Ук
раины 13882) предусматривает выкраивание и иссечение
треугольного серозно—мышечного лоскута размерами 2,5
× 2 см на передней стенке кардии в продолжение внеслизи
стой эзофагокардиомиотомии, верхушка которого направ
лена к нижнему углу разреза, основание — к линии, соеди
няющей пищеводно—желудочный угол (Гиса) с малой кри
визной желудка. Затем выполняют фундопластику перед
ней стенкой дна желудка.

Разработаные в клинике операции выполнены у 8 боль
ных (основная группа), у 32 пациентов (контрольная груп
па) произведена внеслизистая эзофагокардиомиотомия по
Савиных, у 1 — наложена тонкокишечная пищеводно—же
лудочная вставка.
Одновременно 16 (39%) больным произведены 22 си
мультанные операции: гастротрансверзопексия(3), холеци
стэктомия (3), операция Стронга (6), гемиколэктомия (1),
герниопластика (2), удаление кисты яичника (1), дуодено
пластика (2), ваготомия (2), пилоропластика (1), удаление
липомы (1).
После операции инфильтрат операционной раны воз
ник у одного больного. У всех пациентов проходимость пи
щевода восстановлена, по данным рентгенологического
исследования устранено его расширение, отмечено сво
бодное прохождение контрастного вещества из пищевода в
желудок. У всех пациентов масса тела увеличилась на 3 —
5кг в течение первого месяца после операции.
В отдаленном периоде хороший результат лечения от
мечен у 5, отличный — у 8 пациентов. Рецидив АК не на
блюдали. Выполнение симультанных операций не ухудши
ло результат хирургического лечения АК.
Таким образом, внеслизистая эзофагокардиомиотомия
с фундопластикой в модификации клиники эффективна в
лечении АК ІІІ — ІV cтепени.
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УСТРАНЕНИЕ ДЕРМАТОГЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ КОРРЕКЦИИ ВТОРИЧНОЙ
СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ ПРОКСИМАЛЬНЫХ МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ПРИТОКА
А. Ю. Фурманов
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины,
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев

Коррекция вторичной (экстраартикулярного генеза)
сгибательной посттравматической контрактуры прокси
мальных межфаланговых суставов (ПМФС) является одной
из сложных задач хирургии кисти. Разработанные опера
ции предусматривают вмешательство на вовлеченных в па
тологический процесс тканях ПМФС, реконструкцию кожи
волярной поверхности пальца.
Под наблюдением находились пациенты (контрольная
группа), которым на 28 пальцах проведена коррекция лег
кой (у 8), средней тяжести (у 11) и тяжелой (у 9) вторичной
посттравматической сгибательной контрактуры ПМФС,
включавшая реконструкцию кожи (степень контрактуры
оценивали по И. Матеву). При контрактуре легкой степени
применили пластику с использованием местных встреч
ных треугольных лоскутов (по Лимбергу): при контрактуре
средней тяжести — кожную пластику с использованием ме
стных встречных треугольных лоскутов в сочетании со сво
бодной кожной пластикой; при тяжелой контрактуре де
фект замещали путем перемещения латеродигитального
лоскута на проксимальной ножке. Анализ результатов кор
рекции сгибательной контрактуры показал, что у 4 (50%)
пациентов при контрактуре средней тяжести возник час
тичный некроз перемещенных встречных треугольных ло
скутов и рецидив контрактуры, у 8 (73%) больных с тяжелой
контрактурой — некроз значительной части латеродиги
тального лоскута с образованием рецидива. При повтор
ном обследовании у пациентов выявлены признаки пост
травматической хронической ишемии тканей пальцев, что
обусловлено повреждением собственных ладонных паль
цевых артерий (СЛПА) при первичной травме. Образова
ние контрактуры средней тяжести характерно при наруше
нии кровотока по одной из двух СЛПА, тяжелой — по обеим
СЛПА.

В основную группу включены больные с посттравмати
ческой вторичной сгибательной контрактурой ПМФС на 16
пальцах, в том числе на 7 — средней тяжести, на 9 — тяже
лой. При контрактуре средней тяжести на фоне нарушения
проходимости одной из парных СЛПА для устранения дер
матогенного компонента перемещен латеродигитальный
лоскут, что позволило достичь запланированной коррек
ции. При тяжелой контрактуре на 6 пальцах проведен арт
родез ПМФС, что не требовало коррекции кожи волярной
поверхности ПМФС, на 3 пальцах осуществлено закрытие
дефекта путем перемещения "cross—finger" лоскута с тыла
соседнего неповрежденного пальца. Некротические изме
нения транспонированных тканей не наблюдали, во всех
наблюдениях достигнут желаемый эффект операции без
осложнений.
Выводы
1. Во время хирургической коррекции дерматогенной
составляющей вторичной сгибательной контрактуры
ПМФС некроз кожи после выполнения местнопластичес
ких операций возник при нарушении проходимости СЛПА.
2. У больных при нарушении проходимости одной
СЛПА для замещения дефекта волярной поверхности кожи,
возникающего во время коррекции сгибательной контрак
туры, рекомендовано перемещение латеродигитального
лоскута.
3. У пациентов при нарушении проходимости обеих
СЛПА для коррекции сгибательной контрактуры ПМФС ис
пользование собственных тканей реконструируемого паль
ца не рекомендовано.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛАПАРОСТОМЫ
Д. А. Харченко, Н. В. Дубинский, Р. А. Туник, Е. А. Коваленко, О. С. Толстой, А. В. Белоногов, Е. В. Мокляк
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава,
Глобинская центральная районная больница, Полтавская область

Способ наложения лапаростомы оказывает существен
ное влияние на заживление раны после закрытия лапарос
томы. Нагноение раны у тяжело больного влияет на дли
тельность выздоровления, может обусловить летальный ис
ход.
Нами 33 больным произведено вмешательство по пово
ду перитонита с наложением лапаростомы, у 32 — первич
ное, у 1 — релапаротомия. Причиной возникновения пери
тонита были острый аппендицит — в 2 наблюдениях, ост
рый панкреатит — в 2, тромбоз сосудов брыжейки — в 5,
перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

— в 2, перфорация толстой кишки при ее опухоли и непро
ходимости, пролежень каловым камнем, перфорация под
вздошной кишки различного генеза — в 19, травма органов
брюшной полости — в 3. Мужчин было 28, женщин — 5.
Возраст пациентов от 8 до 82 лет. Всего произведено 65 ма
нипуляций санации брюшной полости, от 1 до 8 (в среднем
1,9) у каждого больного. Умерли 19 (57,57%) больных.
Применяли следующий способ наложения лапаросто
мы. После устранения источника перитонита, интубации
кишечника, санации брюшной полости и ее дренирования
с использованием 1 — 2 полихлорвиниловых трубок петли
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кишечника укрывали большим сальником, на который на
кладывали две перфорированные перчатки, разрезанные
вдоль. На перчатки укладывали марлевую салфетку, смочен
ную 0,02% водным раствором хлоргексидина. Края апонев
роза и брюшины, отступя 1 — 1,5 см от края разреза, проты
кали зажимом типа "москит" и через отверстия проводили
трубки от систем для внутривенного введения жидкостей.
Избегали проведения трубок—держалок через кожу, под
кожную основу, мышцы, из—за угрозы нагноения каналов.
Трубки связывали нитью, контролируя степень стягивания
путем измерения давления в брюшной полости через моче
пузырный катетер по показаниям. Диастаз между краями
апоневроза составлял 1 — 1,5 см. В подкожную основу и на
трубки—держалки укладывали марлевые салфетки, смочен
ные 0,02% водным раствором хлоргексидина. На рану, за

полненную салфетками, укладывали 1 — 2 пеленки, кото
рые фиксировали к коже с помощью лейкопластыря. При
закрытии лапаростомы производили некрэктомию. На
апоневроз накладывали отдельные швы. В подкожную ос
нову укладывали полихлорвиниловую перфорированную
трубку, отделяемое из которой постоянно отсасывали. У ос
лабленных и тучных больных укладывали две трубки, ино
гда применяли промывание раны. Нагноение раны с рас
хождением всех ее слоев возникло у 1 из 14 выживших
больных, нагноение подкожной основы, которую дрениро
вали через трубки — у 1 (14,3%) больного.
Таким образом, использование предложенного способа
наложения и закрытия лапаростомы эффективно, осложне
ния заживления раны возникают у небольшого числа боль
ных.

АТИПИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ КУЛЬТИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА КАК МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАНЕ И В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Д. А. Харченко, Р. А. Туник, Е. А. Коваленко, А. С. Толстой, В. Г. Тютюнник
Глобинская центральная районная больница, Полтавская область

Приводим наблюдения атипичных способов закрытия
культи червеобразного отростка в сложных ситуациях.
1. Больная К., 39 лет, госпитализирована в хирургичес
кое отделение с жалобами на боль внизу живота справа, по
вышение температуры тела до 37,8°С, тошноту. Заболела
сутки назад. Ранее у больной произведены холецистэкто
мия, аллопластика брюшной стенки по поводу пупочной
грыжи. Диагноз: острый аппендицит. Выполнена операция.
Под внутривенным наркозом доступом по Волковичу —
Дьяконову послойно вскрыта брюшная полость. Червеоб
разный отросток расположен ретроцекально, гангреноз
но—изменен, вынужденно удален по частям, его основание
перевязано кетгутовой нитью. Купол слепой кишки ин
фильтрирован, погрузить в него культю червеобразного от
ростка не удалось. Выделен П—образный лоскут париеталь
ной брюшины с предбрюшинной клетчаткой. Культя черве
образного отростка демукозирована и закрыта лоскутом
брюшины, который фиксировали отдельными узловыми
серозно—мышечными швами к куполу слепой кишки. Вве
дены полихлорвиниловый дренаж — в полость малого таза,
перчаточно—трубчатый дренаж — к куполу слепой кишки.
Рана послойно зашита.
После операции проводили дезинтоксикационную, ан
тибактериальную терапию. Течение послеоперационного
периода без осложнений. Швы сняты на 7—е сутки. Рана за
жила первичным натяжением. Дренажи удалены на 6—е и
7—е сутки. Пациентка выписана в удовлетворительном со
стоянии под наблюдение хирурга поликлиники.
2. Больная М., 27 лет, поступила в хирургическое отделе
ние с жалобами на боль внизу живота справа, через 3 сут от
начала заболевания. Диагноз: острый аппендицит. Произ
ведена операция. Под внутривенным наркозом доступом

по Волковичу — Дьяконову послойно вскрыта брюшная по
лость. В ней обнаружено 70 мл серозного выпота. Червеоб
разный отросток, его брыжейка и купол слепой кишки
флегмонозно—изменены, значительно инфильтрированы.
Обнаружена перфорация основания отростка по брыжееч
ному краю. Серозная и мышечная оболочка купола слепой
кишки рассечена у основания отростка циркулярно, слизи
стая оболочка и подслизистая основа отделены от сероз
ной и мышечной оболочки на расстояние до 1,5 см от осно
вания червеобразного отростка и иссечены вместе с ним.
Образовавшийся дефект слизистой оболочки и подслизис
той основы зашит с использованием атравматичной нити
PDS 4/0. Над зашитой подслизистой основой на серозную и
мышечную оболочку слепой кишки наложены узловые
швы. Над серозно—мышечными швами фиксирован саль
никовый отросток отдельными узловыми швами. Введены
полихлорвиниловый дренаж — в полость малого таза и
перчаточно—трубчатый — к куполу слепой кишки. Рана за
шита.
Течение послеоперационного периода без осложнений.
Дренажи удалены на 6—е и 7—е сутки. Швы сняты на 7—е
сутки. Рана зажила первичным натяжением.
Описанные способы выполнения аппендэктомии и за
крытия культи червеобразного отростка применили у 7 па
циентов. Осложнений в брюшной полости и заживления
раны не было.
Таким образом, применение описанных способов поз
воляет избежать возникновения гнойных осложнений в ра
не и в брюшной полости у больных при выявлении остро
го деструктивного аппендицита и выраженных воспали
тельных изменений купола слепой кишки.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІПОСОМАЛЬНОГО РИФАМПІЦИНУ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ РАНОВІЙ ІНФЕКЦІЇ
А. Я. Циганенко, Н. І. Коваленко, В. М. Васильченко
Харківський національний медичний університет

В етіології ранової інфекції провідне місце посідає
Staphylococcus aureus, який останнім часом характери
зується високою стійкістю до багатьох сучасних ан
тибіотиків. Одним з ефективних препаратів для лікування
стафілококової інфекції є рифампіцин.
З метою концентрації препарату у вогнищі запалення і
збільшення тривалості його виведення нами вивчено ефек
тивність ліпосомальної форми рифампіцину при експери
ментальній рановій інфекції у кролів.
Ліпосомальний рифампіцин готували за стандартним
методом обернених фаз. Ліпосоми містили лецитин, холес
терин, дицетилфосфат в молекулярному співвідношенні
7:2:1. Включення рифампіцину визначали за даними спект
рофотометрії, воно становило 60%.
Модель ранової інфекції відтворювали на 18 кролях—
самцях породи Шиншила шляхом внутрішньом’язового
введення гіпертонічного розчину CaCl2 і подальшого нане
сення на вогнище некрозу культури S.aureus RIA 209P у дозі
109 клітин в 1 мл. Тваринам контрольної групи вводили ри

фампіцин в дозі 10 мг/кг, дослідної групи — таку саму дозу
ліпосомального рифампіцину. Критеріями одужання вва
жали вміст бактеріальних клітин в 1 г тканини та строки за
гоєння ранової поверхні. Дослідження проводили
відповідно до Європейської конвенції з захисту хребетних
тварин при їх використанні в експериментальних й інших
наукових цілях (Strasbourg, 1987).
У попередніх дослідах in vitro встановлено, що вклю
чення рифампіцину до нейтральних або негативно заряд
жених ліпосом сприяло посиленню його бактеріостатично
го впливу як на чутливі, так і резистентні до антибіотика
штами S.aureus RIA 209P.
Одужання тварин, яких лікували з використанням ри
фампіцину, спостерігали через 15 — 16 діб, ліпосомального
рифампіцину — через 10 — 11 діб.
Таким чином, використання ліпосомальної форми ан
тибіотика дозволило скоротити тривалість лікування експе
риментальної ранової інфекції на 4 — 6 діб, або на 31 —
40%.

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ СТАФІЛОКОКІВ—ЗБУДНИКІВ РАНОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
А. Я. Циганенко, В. О. Сипливий, К. В. Конь, Д. В. Євтушенко
Харківський національний медичний університет

Стафілококи є провідними збудниками післяопе
раційних інфекційних процесів, серед яких найбільш час
тим є ранова інфекція. Причиною незадовільних резуль
татів є висока частота антибіотикорезистентності. Тому
важливим є постійний моніторинг резистентності стафіло
коків до антибактеріальних препаратів.
Метою роботи було вивчення частоти резистентності
до антибактеріальних препаратів різних груп стафілококів
— збудників ранової інфекції.
Проведене бактеріологічне дослідження матеріалу з
гнійних ран у 139 хворих, яких лікували у хірургічній
клініці у 2003 — 2008 рр. Визначали чутливість виділених
штамів збудника до 26 антибактеріальних препаратів з ви
користанням диско—дифузійного методу.
У 110 (79,14%) хворих виділені 139 штамів стафілоковів,
у решти — результати були негативними. Виділені 66
(47,48%) штамів Staphylococcus spp., з них 46 (33,09%) — S.
aureus, 20 (14,39%) — S. epidermidis.

Найбільшою була резистентність штамів до макролідів
(від 70% — до еритроміцину до 100% — до спіраміцину). Ви
сокою була резистентність збудників до пеніцилінів
(78,26% — до пеніциліну, 89,13% — до ампіциліну) та тетра
циклінів (75% — до тетрацикліну, 86,67% — до докси
цикліну). Метицилінрезистентних стафілококів було
51,85%, при цьому 57,89% — S. aureus, 37,50% — S. epider
midis. До цефалоспоринів резистентність була помірно ви
ражена — від 41,67% штамів — до цефтріаксону до 66,67% —
до цефалексину. Найменше резистентних штамів стафіло
коків було до іміпенему — 25%, в той час, як до іншого пред
ставника карбапенемів меропенему — 44%. До фторхіно
лонів стійкість також значно різнилась — від 43,59% — до
ципрофлоксацину до 64,29% — до пефлоксацину. В цілому,
найменшу резистентність стафілококів спостерігали до
іміпенему (25% штамів), азитроміцину (40%), цефтріаксону
(41,67%), ципрофлоксацину (43,59%), меропенему (44%) та
гентаміцину (46,15%).
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СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ В РАНАХ У ПОСТРАДАВШИХ С ОЖОГАМИ
А. Я. Цыганенко, В. Л. Ткаченко
Харьковский национальный медицинский университет

Несмотря на непрерывный поиск новых антибактери
альных препаратов, разработку хирургических приемов и
внедрение современных медицинских технологий, пробле
ма госпитальной гнойно—септической инфекции (ГГСИ)
остается наиболее сложной и актуальной.
У 547 пострадавших, которых лечили в ожоговом отде
лении неинфекционной клиники г. Харькова, выделены
690 штаммов условно патогенных микроорганизмов. Воз
будителями большинства (96,8% выделенных штаммов)
ожоговых инфекций являются бактерии. При анализе эти
ологии ГГСИ у больных установлено незначительное пре
обладание грамположительной микрофлоры (57,5%) по
сравнению с грамотрицательной (42,5%). По данным ана
лиза состава микроорганизмов в ожоговых ранах, из грам
положительных микроорганизмов преобладали стафило
кокки (42,4%), из отрицательных — синегнойная палочка
(28,6%). Отмечено превалирование монокультуры (76,5%)

по сравнению с ассоциациями возбудителей (23,5%). Наи
более часто выявляли следующие ассоциации микроорга
низмов: S. aureus с P. vulgaris, K. pneumoniae или E. coli;
P. aeruginosa со S. aureus или K. pneumoniae. Анализ чувстви
тельности выделенной микрофлоры к антибактериальным
препаратам показал, что в 56% наблюдений выделенные
штаммы были устойчивы к нескольким антимикробным
средствам: S. aureus — в 71% наблюдений, E. coli — в 35%,
Proteus — в 82%. Однако наиболее высоко резистентными к
применяемым в клинике антибиотикам были P. aeruginosa.
Штаммов синегнойной палочки, устойчивых к большинст
ву исследованных антибиотиков, было от 85,5 до 100%, по
лирезистентные варианты возбудителя преобладали в 95%.
Таким образом, поиск новых способов профилактики и
лечения ожоговой инфекции является актуальной пробле
мой современной медицины.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ С ОБШИРНЫМИ
ДЕФЕКТАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМ—ТЕРАПИИ
В. П. Цыганков, В. Н. Назаренко, А. Н. Ищенко, А. С. Садовой, О. И. Осадчая, С. В. Тацюк
Национальная медицинская академия послядипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины,
Киевская городская клиническая больница № 2

Цель исследования: разработка подходов к лечению, на
правленных на оптимизацию течения раневого процесса у
больных с обширными дефектами мягких тканей (более 1%
поверхности тела), обусловленными инфекционными про
цессами, травматическим повреждением, для ускорения
подготовки ран к пластическому закрытию дефекта.
В Центре термической травмы и пластической хирур
гии лечили 57 больных в возрасте от 20 до 65 лет с дефек
тами мягких тканей, обусловленными инфекционными
процессами, травматическим повреждением. У 32 из них
(основная группа) в комплексе местного лечения исполь
зовали метод вакуум—дренирования ран. Метод предусмат
ривает длительное дренирование раны с применением от
рицательного давления от 50 до 200 мм рт. ст. в непрерыв
ном или прерывистом режимах. Для обеспечения автома
тизированного проведения процедуры использовали се
рийный образец Vacuum Assisted Closure фирмы KCI.
Контрольную группу составили 25 больных, у которых
применяли комплекс общепринятого лечения.
Для оценки эффективности проведенного лечения ис
пользовали следующие методы: изучение раневых отпечат
ков из области дна раны, активность клеточно—распреде
лительных реакций в зоне дефекта, определение фагоци
тарной активности нейтрофильных гранулоцитов капил

лярной крови в дне раны и периферической крови, данные
клинических наблюдений.
При использовании вакуум—дренирования уже после
первого сеанса тип клеточных реакций переходил в воспа
лительно—регенераторный с перераспределением в ране
функционально активных клеточных элементов.
Отмечено: обеспечение адекватного течения клеточных
реакций во внесосудистой фазе воспаления, уменьшение
тяжести эндогенной интоксикации, снижение уровня аг
рессивных веществ в сыворотке крови.
После лечения с сеансами вакуум—дренирования ран
наблюдали улучшение течения раневого процесса, что про
являлось ускоренным очищением ран от некротизирован
ных тканей, "оздоровлением" грануляций, появлением кра
евой эпителизации и позволяло начать оперативное плас
тическое закрытие раневого дефекта.
У больных контрольной группы подобные результаты
отмечали позже, несмотря на применение аналогичных
методов общего и местного лечения.
Применение вакуум—дренирования позволило уско
рить подготовку ран к оперативному лечению в среднем на
(7 ± 2) сут, уменьшить длительность лечения больных в ста
ционаре.
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
В СОЧЕТАНИИ С ПАННИКУЛЭКТОМИЕЙ
Н. Т. Чемодуров, П. С. Михальчевский, А. Ю. Белоконь, В. И. Летюк, В. А. Яковенко, С. Н. Леоненко
Клиническая больница им. Н. А. Семашко, г. Симферополь

Выполнение герниопластики в сочетании с паннику
лэктомией (иссечением кожно—жирового фартука живота)
является обширным и травматичным хирургическим вме
шательством. Одним из основных критериев успешности
лечения является заживление операционной раны первич
ным натяжением, достижение хорошего косметического
результата.
Нами разработан и применяется в течение 5 лет алго
ритм ведения операционной раны.
Проводим интраоперационную антибиотикопрофи
лактику (цефуроксим 1,5 г во время вводного наркоза и по
вторно 0,75 г — через 2 ч) или антибактериальную терапию
(цефтриаксон 1 г 2 раза в сутки в течение 5 сут). При необ
ходимости продолжить антибактериальную терапию отда
ем предпочтение назначению азитромицина по 0,5 г 1 раз
в сутки в течение 3 — 6 сут.
В целях предупреждения возникновения некроза краев
раны не рассекаем кожу и подкожную основу электроно
жом; осуществляем тщательный гемостаз с лигированием, а
не коагулированием прободающих артерий; для уменьше
ния количества серозного раневого отделяемого сетчатый
трансплантат размещаем не над апоневрозом, а предбрю
шинно или межмышечно, отдаем предпочтение использо
ванию "легких" сеток ("УльтраПро", Джонсон и Джонсон,
США); ваккум—дренирование раны осуществляем с помо
щью двух трубок, которые располагаем в верхней и нижней
частях раны. В целях предупреждения образования лига
турных свищей для фиксации сетки и шва апоневроза при
меняем нити пролен, лигирования сосудов — монокрил, за
шивания подкожной основы — викрил, зашивания кожи —

ПДС 4/0. Для равномерной адаптации края разреза соеди
няем с помощью внутрикожного непрерывного шва.
После операции пациентам назначаем диклофенак по 3
г 1 раз в сутки в течение первых 5 сут, затем нимесулид по
100 мг 2 раза в сутки в течение 14 сут, с 5—х суток — Серра
та ("Кусум Хелтхкер", Индия) по 1 таблетке 3 раза в сутки и
Детралекс (Laboratoires Servier Industrie, Франция) по 1 таб
летке 2 раза в сутки в течение 1 мес.
Также с 5—х суток проводили 10 — 15 сеансов магнито
терапии на операционную рану. Ваккум—дренажи удаляем
не позже 7—х суток. На 3—и сутки после удаления дренажей
проводим УЗИ операционной раны. При выявлении в ране
скопления жидкости удаляем ее путем пункции под контро
лем УЗИ. Пункции осуществляем в течение 1 — 3 нед; крите
рием для прекращения пункций является удаление во вре
мя последней пункции менее 15 мл раневого отделяемого и
последующий УЗИ—контроль.
Наличие серозного отделяемого в ране после паннику
лэктомии в сроки до 1 мес после операции не следует рас
ценивать как послеоперационное осложнение, это естест
венный этап заживления раны. Адекватная эвакуация отде
ляемого путем периодического пунктирования обеспечи
вает своевременную облитерацию полости.
Используя данный алгоритм, нам удалось избежать об
разования воспалительного инфильтрата, краевого некро
за и частичного расхождения краев раны, лигатурных сви
щей послеоперационного рубца, а также значительно
уменьшить объем серозного отделяемого из раны и про
должительность его истечения.

ВИКОРИСТАННЯ ТИЛЬНОГО АДИПОФАСЦІАЛЬНОГО КЛАПТЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА
ПЛАСТИКА ДЕФЕКТІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ
Є. П. Черенок
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Пошкодження пальців кисті часто супроводжується де
фектами м'яких тканин з оголюванням сухожиль і кісток,
закриття яких з використанням класичних методів іноді не
можливе.
При застосуванні перехресної пластики функціональні
результати часто незадовільні, збільшується тривалість
періоду непрацездатності, місцевих тканин не вистачає для
закриття великих дефектів, застосування острівцевих
клаптів іноді неможливе через значне пошкодження ар
теріального русла кисті й пальців. Тому опрацювання аль
тернативних методів пластики дефектів м'яких тканин є ак
туальним.
Мета роботи: вивчення ефективності застосування ади
пофасціальних клаптів тильної поверхні пальців кисті.
У Київському міському центрі пластичної мікрохірургії
та хірургії кисті за період 2009 — 2010 рр. закриття дефектів

шкіри пальців кисті з використанням тильних адипо
фасціальних клаптів (ТАФК) здійснене у 14 пацієнтів. ТАФК
мобілізували від центру до периферії у вигляді П—подібно
го клаптя, точками ротації були зони інтеркомісуральних
анастомозів між гілками власної долонної пальцевої та
тильною п'ястковою артеріями. Після закриття дефекту
ТАФК без компресії закривали на 2—3 доби штучною
шкірою, після чого виконували аутодермопластику з вико
ристанням розщепленого трансплантата шкіри.
Некроз ТАФК не спостерігали. У 2 пацієнтів виник край
овий некроз аутодермальних трансплантатів після закриття
ТАФК. Гнійно—запальних ускладнень м'яких та кісткової
тканин не було. Досягнуті задовільні функціональні, косме
тичні результати та показники якості життя (за даними мо
дифікованого опитувальника Michigan Hand Outcomes
Questionnaire).
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Отже, застосування альтернативного методу закриття
дефектів м'яких тканин пальців кисті за допомогою ТАФК
дозволило досягти задовільних функціональних і косме
тичних показників оперованої кисті, значно покращити
якість життя пацієнтів, зменшити тривалість періоду непра
цездатності. ТАФК має гарантоване кровопостачання, висо

ку життєздатність та функціональну спроможність, при йо
го застосуванні дефект донорської ділянки мінімальний. Це
особливо важливо за умови супутнього множинного по
шкодження структур кисті, коли застосування класичних
клаптів неможливе через порушення кровообігу кисті й
пальців.

ВЕНОЗНЫЕ ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ. ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Л. М. Чернуха, П. И. Никульников, А. А. Гуч, Г. Г. Влайков
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

Основными причинами возникновения трофических
язв (ТЯ) голени являются нарушения венозного оттока в
нижних конечностях вследствие прогрессирующего тече
ния хронической венозной (ХВН) или хронической лим
фовенозной (ХЛВН) недостаточности. Реже возникают яз
вы смешанного генеза — на фоне артериальной, венозной
и артериальной патологии, васкулита, гипертензивные
(синдром Марторелля), диабетические, нейротрофические
и др. Хирургическая коррекция макрогемодинамики спо
собствует улучшению трофики тканей, заживлению ТЯ ве
нозного и артериального генеза. Однако в условиях дис
функции микроциркуляторного русла патогенез и течение
ТЯ существенно различаются. Ведущими являются некор
ригируемые иммунопатологические процессы, раневая ин
фекция и другие факторы. В свою очередь, патогенез ост
рой и хронической раневой инфекции также является мно
гофакторным. Один из факторов — микробная нагрузка на
рану. Ее уменьшение — одна из задач лечения. Однако ос
ложнения антибактериальной терапии, особенно с приме
нением препаратов широкого спектра действия, диктуют
необходимость развивать альтернативные методы проти
вомикробного воздействия.
Опыт обследования и хирургического лечения 59 паци
ентов с длительно существующими ТЯ на фоне ХВН, в част
ности, варикозной (ВБ), посттромботической (ПТБ) болез
ни, врожденной сосудистой мальформации (ВСМ)) и/или
ХЛВН, обусловленной ВБ, ПТБ, ВСМ, свидетельствует, что
основными причинами их возникновения являются выра
женные нарушения венозной гемодинамики и лимфоотто
ка, а также дисфункция сосудов микроциркуляторного рус
ла. Женщин было 41, мужчин — 18. Возраст больных от 17
до 78 лет. Длительность существования трофического де
фекта от 11 мес до 9 лет. Возникновение ТЯ пациенты свя
зывали с травматизацией трофически измененных тканей,
рожистым воспалением, рецидивы рожи наблюдали у 17
больных.
Цель работы: улучшение результатов лечения больных с
венозными ТЯ на основе анализа изменений макрогемоди
намики и микроциркуляции, а также разработки диффе
ренцированного хирургического и местного лечения с
применением повязки Сорбакт.
Методы исследования: общеклиническое обследование,
измерение внутритканевого давления на голени (T. E.
Whitesides, 1975), гистологическое исследование тканей в

зоне трофических нарушений, цветовое дуплексное скани
рование вен, артерий, ультразвуковое исследование (УЗИ)
мягких тканей конечностей, исследование сосудов микро
циркуляторного русла методом лазерной допплеровской
флоуметрии, ангиографическое исследование (по показа
ниям).
Основным критерием УЗИ диагностики ХЛВН является
регистрация в подкожной основе аркоподобных и линей
ных, расположенных параллельно поверхности кожи,
эхо—негативных сегментов диаметром 2 — 3 мм, обуслов
ленных наличием свободной жидкости и расширением
лимфатических каналов. При этом отмечали нарушение
дифференциации клетчатки, ее неоднородное уплотнение,
при возникновении липодермосклероза — образование
плотных округлых включений диаметром 2—8 мм, дающих
эхо—негативную тень. Изменения микроциркуляции ха
рактеризовались увеличением интегральной перфузии тка
ней вследствие хронического воспаления и тяжелыми на
рушениями реактивности сосудов.
Применяли патогенетически обоснованные сочетан
ные методы хирургического лечения, направленные на
коррекцию венозного оттока — в основном корригирую
щие операции на венах, реконструктивные, при необходи
мости осуществляли коррекцию нарушений лимфатичес
кого оттока — непрямые методы лимфодренирования,
формирование лимфовенозных анастомозов в сочетании с
иссечением ТЯ. Как свидетельствуют результаты исследова
ния, клинически значимые патогенные микроорганизмы
имеют гидрофобную клеточную стенку (ГКС). После этапа
механического иссечения применяли гидрофобную повяз
ку Сорбакт (Швейцария), которая благодаря физико—хи
мическому явлению гидрофобного взаимодействия связы
вает, инактивирует и удаляет из раны микроорганизмы,
имеющие ГКС. Затем, на 7 — 10—е сутки производили этап
ное закрытие трофического дефекта путем аутодермоплас
тики с использованием полнослойного лоскута кожи. Как в
раннем, так и отдаленном послеоперационном периоде не
отъемлемым компонентом реабилитации больных было
проведение компрессионной терапии, а также "домашней
физиотерапии" и медикаментозного лечения.
Примененная тактика комплексного лечения позволи
ла достичь заживления ТЯ у всех оперированных больных в
сроки наблюдения 12 — 24 мес.
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КЛІНІКА Й ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ
У ХВОРИХ ЗА ПОЄДНАНОЇ СПІНАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ
В. А. Черняк, С. В. Дибкалюк, В. П. Невструєв, В. Ю. Зоргач, О. І. Сопко, О. М. Борківець, В. В. Сулік
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Розлади кровообігу у вертебробазилярному басейні,
вертебробазилярну недостатність (ВБН) відзначають у 30%
хворих при порушенні кровообігу головного мозку. З них у
25 — 50% хворих протягом 2 — 5 років виникає геміплегія,
інвалідність встановлюють майже 80% з них.
Мета роботи: вивчити патогенетичні чинники екстрава
зальної компресії хребтової артерії, основні варіанти її
клінічного перебігу.
Обстежені 3560 хворих. Виявлені симптоми, характерні
для ВБН, виділені клінічні варіанти її перебігу.
Синдром Барре — Льєу (задньошийний симпатичний
синдром), біль в шийно—потиличній ділянці, що ірадіює в
передні відділи голови ("зняття шолому") і супроводжується
вегетативними, кохлеовестибулярними і зоровими пору
шеннями.
Базилярна мігрень, двобічне порушення зору, що супро
воджується запамороченням, атаксією, дизартрією, шумом
у вухах.
Вестибуло—атактичний синдром, запаморочення, по
темніння в очах, порушення рівноваги, нудота та блювання,
серцево—судинні розлади. Прояви посилюються під час
рухів головою або за її вимушеного положення.
Кохлеовестибулярний синдром проявляється шумом у
вухах або потилиці, парестезією, глухотою, поганим сприй
няттям шепотного мовлення, що поєднуються з запаморо
ченням. Шум у вухах стійкий, змінюється під час зміни по
ложення голови.
Офтальмічний синдром, перехідна фотопсія, миготлива
скотома, втома і зниження зору при читанні, можлива сльо
зотеча, випадіння полів зору.

Синдром вегетативних проявів, відчуття жару, озноб,
похолодання кінцівок, гіпергідроз, зміна дермографізму.
Мінлива ішемія, повна або часткова втрата зору, го
монімна геміанопсія, атаксія, нападоподібне запаморочен
ня, що може супроводжуватися нудотою, блюванням, дип
лопією, дизартрією, дисфагією.
Синдром Унтерхарншайдта (синкопальний вертебраль
ний синдром), гостре порушення кровообігу в ретику
лярній формації стовбура мозку, проявляється короткочас
ною відсутністю свідомості за різких рухів голови.
Дроп—атака, раптове падіння, пов'язане з ішемією кау
дальних відділів стовбура мозку і мозочка, проявляється
пірамідною тетраплегією за різкого закидання голови з по
дальшим відновленням рухової функції.
Висновки
1. У пацієнтів молодого і середнього віку з проявів ВБН
переважали рефлекторні синдроми, м'язово—тонічний і ве
гето—судинний.
2. У пацієнтів старшого віку дегенеративно—дис
трофічні зміни хребта проявлялись артрозом суглобів
хребців, розростанням остеофітів.
3. Найбільш часто ВБН проявлялась синдромами Барре
— Льєу, вегетативних розладів, вестибулоатактичним, оф
тальмічним і кохлеовестибулярним. Частота виявлення ба
зилярної мігрені, нападів дроп—атаки, синдрому Унтер
харншайдта, транзиторної ішемічної атаки була значно
меншою.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ СОСУДОВ
(КЛИНИКО—ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
В. А. Черняк, В. Г. Мишалов, А. И. Сопко
Национальный медицинский университет імені О. О. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

При установлении сосудистых протезов обязательным
условием является тромборезистентность материала и ус
тойчивость синтетической ткани к бактериальным агентам.
Последнее требование особенно актуально, когда опера
тивное вмешательство на сосудах выполняют в условиях
сопутствующей инфекции.
Однако инфицирование участка сосуда с имплантатом
можно рассматривать и как реакцию острого отторжения
материала протеза, тогда на первый план выступают свой
ства поверхности и состояние пор искусственных имплан
татов.
С 2005 г. в клинике у 47 больных с синдромом Лериша в
условиях сопутствующего бактериального воспаления и
необходимости выполнения аорто—бедренного бифурка
ционного шунтирования с использованием синтетическо
го протеза применили лефлоцин (производства компании

Юрия—Фарм). Препарат применяли как системно, так и
для обработки сосудистого протеза перед его имплантаци
ей в аортальную позицию по технологии, разработанной в
клинике.
До операции обширный абсцесс мягких тканей наблю
дали у 9 пациентов, флегмону мягких тканей — у 13, гной
но— воспалительное поражение кисти — у 2, парапроктит
— у 3, трофические язвы и некроз пальцев стоп — у 20. Все
очаги гнойного воспаления до операции на сосудах под
вергнуты стандартной хирургической обработке. Все опе
рации на сосудах выполняли по жизненным показаниям в
условиях ограниченного времени на проведение предопе
рационной подготовки.
В эксперименте на животных изучена способность леф
лоцина подавлять инфекционное воспаление в протезе пу
тем его использования in situ.
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В макропрепаратах отмечено незначительное сужение
просвета сосуда по сравнению с интактным участком аор
ты в месте их сшивания. По данным гистологического ис
следования выявлено образование неоинтимы и значи
тельное утолщение стенки сосуда в месте анастомоза. По
данным иммуногистохимического анализа в месте распо
ложения протеза наблюдали скопление лимфоцитов, от
дельные эритроциты.
Несмотря на то, что протез был окружен фиброзно—со
единительнотканной капсулой, на его поверхности обнару
жено большое количество эритроцитов, лимфоцитов и не
большое количество тромбоцитов. При бактериологичес
ком исследовании участков протезов, сосудистых анасто
мозов из аортальной позиции и участков прилежащих к
ним мягких тканей во всех 15 образцах, взятых у животных
контрольной группы, обнаружено большое количество ми
кроорганизмов: в 8 — E.coli, в 4 — Klebsiella spp., в 3 —
Proteus spp. Образцы тканей всех животных основной груп
пы были стерильными.

Выводы
1. Фиброзно—соединительнотканная капсула синтети
ческого протеза в аортальной позиции проницаема для
лимфоцитов, воздействие организма на инородное тело
продолжается до тех пор, пока на поверхности искусствен
ных материалов остаются центры распознавания.
2. Обработка лефлоцином синтетического аортального
протеза непосредственно перед его имплантацией защи
щает протез, анастомоз и окружающие ткани от прогресси
рования инфекционного воспаления даже в условиях кри
тической ишемии конечностей, осложненной гнойной ин
фекцией
3. Лефлоцин производства компании Юрия—Фарм в до
зе 500 мг рекомендуется к применению в виде монотера
пии у больных при окклюзии брюшной части аорты и со
путствующей инфекции различного генеза.

ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ,
ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГРИЖІ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
С. Г. Четверіков, Ю. В. Єрьомін, В. Ю. Вододюк
Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка)
Одеського національного медичного університету

Лікування післяопераційної грижі черевної стінки є
складною проблемою, оскільки при використанні існую
чих алопластичних методів досить високою є частота ус
кладнень та рецидивів захворювання.
Мета роботи: опрацювати програму післяопераційної
реабілітації хворих, оперованих з приводу післяопе
раційної грижі черевної стінки, беручи до уваги наявність
синдрому дисплазії сполучної тканини.
Обстежені 112 хворих з післяопераційною грижею че
ревної стінки. Чоловіків було 38 (33,9%), жінок — 74 (66,1%).
Вік пацієнтів у середньому (56,6 ± 5,4) року. Найбільша
кількість хворих віком від 41 до 70 років. Фенотипові озна
ки синдрому дисплазії сполучної тканини виявлені у 53
(47,3%) хворих. У 14 з них діагноз підтверджений даними
імуногістохімічного дослідження вмісту колагенів І та ІІІ
типу в апоневрозі в зоні грижових воріт. Оперативні втру
чання виконували після ретельного доопераційного обсте
ження і відповідного лікування основного та супутніх за
хворювань.
Використання поліпропіленових алотрансплантатів
дозволило провести оперативне лікування післяопе
раційної грижі черевної стінки з відносно невисокою час
тотою рецидиву захворювання (4,8%), проте, високою
вірогідністю виникнення післяопераційних ускладнень, зо
крема, сероми (27,4%), інфільтрату (11,3%), шкірно—про
тезної, кишкової нориці, кісти черевної стінки (по 3,2%),
гранульоми (8,1%). На відчуття стороннього тіла та обме
ження рухливості скаржилися 12,9%, на хронічний біль —
14,5% хворих.

Для зменшення частоти післяопераційних ускладнень
та покращання результатів алогерніопластики післяопе
раційної грижі необхідне проведення адекватної комплекс
ної медикаментозної терапії, ефективного дренування
ділянки імплантації сітчастого алотрансплантата, застосу
вання абдомінальних бандажів, фізіотерапевтичних ме
тодів. Так, обов'язковим компонентом медикаментозної те
рапії, крім загальноприйнятих методів корекції порушень
водно—електролітного балансу, профілактики гнійно—сеп
тичних та тромбоемболічних ускладнень, вважаємо при
значення препаратів, що поліпшують мікроциркуляцію
(пентоксифілін, троксевазин), сприяють зменшенню тяж
кості запалення та набряку в ділянці імплантації сітки (се
рапептаза, лімфоміозот). За наявності синдрому дисплазії
сполучної тканини вважаємо за доцільне призначати пре
парати магнію (магнерот) у терапевтивних дозах протягом
2 — 3 тиж. При появі інфільтратів в зоні алопластики, пору
шення мікроциркуляції в шкірно—підшкірних клаптях, бо
льового синдрому застосовували фізіотерапевтичні методи
впливу, зокрема, магнітотерапію, магнітолазерну терапію,
електротерапію з використанням струму низької частоти.
Отже, індивідуальне застосування комбінованої медика
ментозної терапії, патогенетично обґрунтованих підходів
до ведення хворих після операції, фізіотерапевтичних ме
тодів дозволило зменшити частоту ускладнень після ало
пластики черевної стінки, а при їх появі — швидко усунути
ці ускладнення, зменшити тривалість періоду реабілітації
хворих, покращити функціональні результати їх лікування.
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ПАХВИННА АЛОГЕРНІОПЛАСТИКА У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ
О. В. Чиньба, В. Г. Яцентюк, Д. І. Кравцов
Міська клінічна лікарня № 15, м. Київ,
Київський міський центр хірургії гриж живота

Метою дослідження є оцінка результатів хірургічного
лікування пахвинних гриж з використанням запропонова
ного способу алопластики у порівнянні з способом
герніопластики за Lichtenstein у пацієнтів молодого віку.
За період з 2009 по 2010 р. в клініці оперовані 64
пацієнти, всі чоловіки, віком від 19 до 28 років, у середньо
му (24,1 ± 2,2) роки з приводу пахвинної грижі. Оперативні
втручання виконували під інфільтраційною анестезією. У
32 пацієнтів (1—ша група) операцію виконували за
Lichtenstein з використанням поліпропіленової сітки
Prolene Ethicon®, у 32 (2—га група) — за способом, розроб
леним в клініці. Групи співставні за віком та масою тіла хво
рих, розмірами грижі.
У пацієнтів 2—ї групи після застосування доступу до па
хвинного каналу і розрізу його передньої стінки виділяли
сім'яний канатик і відводили його у бік. Виділяли і видаляли
грижовий мішок, мобілізували стінки пахвинного каналу,
відшаровували внутрішній косий та поперечний м'язи жи
вота від поперечної фасції. Поліпропіленову сітку Ultrapro®
розміщували між поперечною фасцією і м'язами черевної
стінки та пришивали до пахвинної зв'язки. Поліпропілено
ву сітку розрізали з верхнього краю в проекції глибокого
пахвинного кільця, формували отвір для сім'яного канати
ка. Завершували фіксацію сітки шляхом пришивання її до
внутрішнього косого та поперечного м'язів живота
наскрізними матрацними швами, якими наближали ці

м'язи до пахвинної зв'язки. Над сім'яним канатиком зшива
ли апоневроз зовнішнього косого м'язу живота, підшкірну
рану дренували та зашивали пошарово. Призначали цефу
роксим 0,75 г внутрішньовенно двічі на добу.
У 1—й групі серома операційної рани виникла у 1 (3,1%)
пацієнта, тривалий больовий синдром — у 2 (6,25%), набряк
мошонки — у 2 (6,25%). В другій групі ускладнень загоєння
операційної рани не було. Віддалені результати лікування
пахвинних гриж вивчені шляхом повторного огляду за
період спостереження 1 — 6 міс. В обох групах рецидив
грижі не спостерігали.
Під час виконання герніопластики за Lichtenstein вико
ристання важкої, щільної поліпропіленової сітки спричи
няє біль та дискомфорт. Крім того, фіксація сітки до м'язів
та апоневрозу пахвинного каналу над нервовими гілками
часто зумовлює виникнення невриту клубово—підчеревно
го та клубово—пахвинного нервів, що супроводжується
тривалим больовим синдром. Безпосередній контакт сітки
з сім'яним канатиком може спричинити його стискання
або запальну реакцію.
Отже, хірургічне лікування пахвинної грижі у пацієнтів
молодого віку з використанням легкої сітки за запропоно
ваним способом має значні переваги у порівнянні з
герніопластикою за Lichtenstein, дозволяє надійно укріпити
задню стінку пахвинного каналу і значно зменшити часто
ту післяопераційних ускладнень.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ОСЛОЖНЕННОГО СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
С. Д. Шаповал, Д. Ю. Рязанов, И. Л. Савон, Я. С. Березницкий
Запорожская медицинская академия последипломного образования,
Днепропетровская медицинская академия

Сложность создания и принятия единой хирургической
классификации осложненного синдрома диабетической
стопы (СДС) обусловлена, прежде всего, сочетанием не
скольких патогенетических механизмов заболевания.
Исходя из основ доказательной медицины, классифика
ция болезни должна быть ясной и доступной; позволять
точно определять степень тяжести заболевания; делать про
стым и объективным процесс принятия клинического ре
шения; обучать врача лучшим в данный момент способам
оказания медицинской помощи; повышать экономическую
эффективность медицинской помощи; служить критерием
для оценки профессиональной деятельности; быть инстру
ментом внешнего контроля; создавать возможность едино
го управления базой данных больных.
Классификация осложненного СДС должна позволять
создавать точные и значимые группы больных для установ
ления клинического диагноза, выбора способа лечения и
определения прогноза его исхода.
В наиболее известной классификации СДС P. M. Wagner
не учитываются этиологические особенности болезни, не

выделено все разнообразие поражения тканей, невозмож
но описать (разделить) виды язвенного дефекта, не отраже
ны клинические особенности осложнений СДС, поэтому
она не может быть основой для разработки стандартов хи
рургического лечения.
Модифицированная классификация хронической арте
риальной недостаточности нижних конечностей по Фон
тейну — Покровскому не позволяет разделить болевой син
дром при нейроишемической форме СДС и синдром "пере
межающейся" хромоты.
Классификация Техасского университета не отражает
уровень и локализацию гнойно—некротического пораже
ния, что затрудняет дифференцированный подход к хирур
гическому лечению. Классификация PEDIS не позволяет
оценить уровень поражения тканей.
В соответствии с международной классификацией вы
деляют нейропатическую, нейроишемическую и ишемиче
скую формы СДС, однако в ней не отражены осложнения
СДС, что не позволяет определить тактику хирурга. На ХХІІ
съезде хирургов Украины (Винница, 2010) предложена
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классификация осложненного СДС, которая предусматри
вает создание стандартных протоколов лечения с позиций
доказательной медицины и обосновывает реальные сроки
лечения больного в стационаре (свидетельство о регистра
ции авторского права № 34736).
Предложенная нами хирургическая классификация ос
ложненного СДС определена как система "CZЕ". Она учиты
вает клиническую форму (символ "С"), анатомическую ло
кализацию (символ "Z"), этиологический фактор (символ
"Е").
Клиническую форму конкретного осложнения СДС обо
значают символами от С1 до С18 соответственно увеличе
нию тяжести поражения тканей конечности. Распростра
ненность поражения оценивают по анатомическим крите

риям, которые обозначают от Z1 до Z4 они также отражают
увеличение тяжести поражения тканей. Этиологический
фактор учитывают как наличие инфекции — Е1, наличие
ишемии — Е2, наличие инфекции и ишемии — Е3.
Внедрение классификации в практику свидетельствует,
что предложенная градация клинических вариантов ослож
нений СДС соотносится с характером и объемом хирурги
ческого вмешательства, позволяет вести учет их частоты.
Классификация является клинической, позволяет опреде
лить тактику хирургического лечения в зависимости от
конкретного осложнения СДС, создает условия для унифи
кации и единой регистрации формы и тяжести осложнен
ного СДС, а также объема оказания хирургической помощи.

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРНОГО ДОППЛЕРОВСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА
С. Д. Шаповал, И. Л. Савон, Е. Л. Зинич, Д. А. Смирнова
Запорожская медицинская академия последипломного образования

Исследование микроциркуляции проведено в динамике
у 182 пациентов, госпитализированных в хирургический
стационар по поводу осложненных форм диабетической
стопы (СДС) в возрате от 27 до 85 лет. Мужчин было 79
(43,4%), женщин — 103 (56,6%).
Возраст больных в среднем (62 ± 1,3) года. Длитель
ность существования сахарного диабета превышала 10 лет.
Сахарный диабет ІІ типа диагностирован у 172 (94,5%) па
циентов; средней тяжести — у 117 (64,5%), тяжелый — у 65
(35,5%). У 96% пациентов выявлены сопутствующие заболе
вания: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая бо
лезнь, хронические заболевания легких, системные заболе
вания.
У больных обнаружены трофические нарушения в тка
нях стопы с формированием язв, очагов некроза, абсцес
сов, флегмон, остеомиелита, гангрены.
Цель работы: усовершенствовать методы диагностики
формы СДС.
Микроциркуляцию кожи изучали с помощью анализа
тора ЛАКК—02 (НПП "ЛАЗМА", Россия). Кровоток кожи стоп
исследовали в покое и с применением функциональных
проб.
С использованием метода лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ) определены наиболее значимые пока
затели, позволяющие оценить степень нарушения микро
циркуляции и установить форму СДС.
Исследования дополняли и сопоставляли с данными
ультразвукового допплеровского сканирования артерий
нижних конечностей, количественными неврологически
ми тестами.
Пациенты распределены на 3 группы в соответствии с
классификацией СДС. Нейропатическая форма СДС диа

гностирована у 72 (39,3%) пациентов, ишемическая — у 13
(7,3%), смешанная — у 97 (53,4%).
Результаты исследования исходного уровня кровотока
свидетельствовали, что при наличии осложненных форм
СДС нарушения микроциркуляции наблюдают практичес
ки у всех больных, однако они различаются выраженнос
тью при разных его формах. Это объясняет стойкость сосу
дистых нарушений и наличие трофических нарушений в
тканях стопы.
У больных при тяжелом течении СДС отмечены досто
верные (Р < 0,05) изменения всех основных параметров
ЛДФ, характеризующих состояние микроциркуляции: сред
него показателя микроциркуляции, коэффициента вариа
ции, а также эндотелиальных, миогенных, нейрогенных,
пульсовых и дыхательных амплитуд. Эти изменения соот
ветствуют грубым нарушениям микроциркуляции.
В большинстве наблюдений отмечено поражение дис
тального сосудистого русла. Магистральный кровоток был
чаще сохранен у пациентов при нейропатической форме
СДС и снижен или отсутствовал — при его смешанной и
ишемической формах.
Результаты исследования свидетельствуют о высокой
информативности метода ЛДФ в диагностике сосудистых и
внутрисосудистых нарушений микроциркуляции. Установ
лена прямая корреляция показателей ЛДФ при различной
тяжести СДС. Особую ценность представляет использова
ние ЛДФ для выбора корригирующей терапии и оценки ди
намики нарушений микроциркуляции во время лечения.
Доступность, возможность повторного исследования, высо
кая чувствительность позволяют рекомендовать метод для
широкого применения, в том числе в амбулаторных усло
виях.
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СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ АНАСТОМОЗУ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ
ПРОКСИМАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТОНКОЇ КИШКИ
В. О. Шапринський, Є. В. Шапринський
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Висока гостра непрохідність тонкої кишки (ВГНТК) є
одним з складних для діагностики та лікування захворю
вань у невідкладній хірургії органів черевної порожнини,
що характеризується тяжким клінічним перебігом, масив
ними втратами води, електролітів, швидким виснаженням
хворих, супроводжується летальністю від 3 до 30%. Особли
во це стосується ситуацій, коли під час оперативного втру
чання виникає необхідність резекції сегмента тонкої киш
ки в умовах перитоніту.
Метою дослідження є обґрунтування нового підходу до
формування анастомозу при резекції проксимального
відділу тонкої кишки з приводу ВГНТК.
Експеримент виконаний на 68 статевозрілих білих щу
рах. У тварин моделювали гостру обтураційну не
прохідність тонкої кишки (ГОНТК) на високому, середньо
му та низькому рівні, через 12 год забирали матеріал для
гістологічного дослідження стінки тонкої кишки, вмісту ки
шечнику для бактеріологічного дослідження, а також тка
нин слизової оболонки для вивчення апоптозу і некрозу
клітин епітелію методом проточної цитофлуорометрії
відповідно на кожному рівні непрохідності тонкої кишки.
За даними гістологічного дослідження, найбільш вира
жені зміни стінки тонкої кишки виявили при ГОНТК на
низькому рівні, на середньому рівні — вони були меншого
ступеня, найменш виражені — при непрохідності тонкої
кишки на високому рівні. При цьому зміни у привідних
відділах кишки більш виражені, ніж у відвідних відділах на
відповідному рівні.
При бактеріологічному дослідженні встановлено, що
при непрохідності тонкої кишки на високому рівні
кількість мікроорганізмів найменша у порівнянні з такою
при непрохідності на середньому і низькому рівні. За ре
зультатами проточної цитофлуорометрії, при ГОНТК на ви
сокому рівні через 12 год в епітелію слизової оболонки

привідного відділу кількість потенційно життєздатних
клітин становила у середньому (55,51 ± 0,44)%, на середньо
му — (45,47 ± 0,55)%, на низькому — (21,1 ± 0,36)%, кількість
потенційно нежиттєздатних клітин — відповідно (44,49 ±
0,44), (54,54 ± 0,55) та (78,9 ± 0,36)% (Р < 0,001). Тобто, при
ГНТК кількість потенційно життєздатних клітин в епітелію
слизової оболонки привідного відділу достовірно більша
при непрохідності у проксимальних відділах, ніж у дисталь
них.
Таким чином, дані гістологічного дослідження стінки
тонкої кишки, її бактеріальної контамінації та апоптозу і
некрозу клітин епітелію слизової оболонки свідчили, що
при моделюванні ГОНТК умови для формування первинно
го анастомозу при резекції кишки у проксимальних
відділах більш сприятливі, ніж у дистальних. Це стало пере
думовою формування первинного анастомозу при не
обхідності виконання резекції сегмента тонкої кишки в
проксимальних відділах з обов'язковим проведенням його
захисту (патент України на корисну модель 19299), а не ви
водити високу ентеростому, прирікаючи таких хворих на
швидке виснаження. При неможливості формування пер
винного анастомозу за наявності перитоніту пропонуємо
накладати анастомоз на проксимальній кишковій стомі на
Т—подібному дренажі (Патент України на корисну модель
45400).
У клінічній частині роботи оперовані 5 хворих з ознака
ми перитоніту на тлі ВГНТК. Інтраопераційно прийняте
рішення про формування анастомозу на проксимальній
кишковій стомі за власною методикою. Після операції ана
стомоз був спроможний, через 2 — 3 тиж в усіх хворих
здійснили позаочеревинне закриття ентеростоми.
Таким чином, за даними експерименту і клініки, засто
сування розробленого способу формування анастомозу є
доцільним.

АПАРАТНІ АНАСТОМОЗИ ТА ОДНОМОМЕНТНА РЕКОНСТРУКТИВНА
ЄЮНОГАСТРОПЛАСТИКА ПІСЛЯ ТОТАЛЬНОЇ ГАСТРЕКТОМІЇ ПРИ РАКУ ШЛУНКА,
УСКЛАДНЕНОМУ ГОСТРОЮ КРОВОТЕЧЕЮ
Є. М. Шепетько, Д. О. Гармаш
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: порівняти різні способи тотальної
гастректомії, поліпшити її функціональні результати при
раку шлунка, ускладненому гострою кровотечею, шляхом
застосування апаратних анастомозів та одномоментної
єюногастропластики.
Проаналізовані результати тотальної гастректомії, вико
наної у 217 хворих з приводу ускладненого раку шлунка.
Гостра виразкова кровотеча виникла у 112 хворих. Просте
жено долю 101 пацієнта. Хворі розподілені на дві групи: 41
пацієнт (1—ша група) оперований за способом Гиляровича
— Юдіна, 60 хворих (2—га група) — за Савіних з застосуван

ням сагітальної діафрагмокруротомії. Запропонований
спосіб одномоментної реконструктивної єюногастроплас
тики після тотальної гастректомії (патент України 52020 А)
шляхом зшивання петлі порожньої кишки у вигляді букви Ф
("потрійний анастомоз"), а також спосіб апаратної єюнога
стропластики після тотальної гастректомії з приводу раку
шлунка, ускладненого гострою кровотечею (патент України
41335).
Пацієнти оперовані в наступних стадіях пухлинного
процесу: у I cтадії — 10 (4,8%), IІ стадії — 28 (13,6%), ІІІ стадії
— 136 (65,7%), IV стадії — 33 (15,9%). Післяопераційна ле
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тальність становила 14,5%, при раку шлунка, ускладненому
гострою кровотечею — 11,2%. Показники п'ятирічного ви
живання дорівнювали 44,5%, десятирічного — 8,9%. Медіана
життя становила 29 міс. Показники три— та п'ятирічного
виживання в обох групах практично не різнилися, деся
тирічного — були в 1,7 разу більше у 2—й групі (Р < 0,05).
Показник п'ятирічного виживання при раку I стадії після га
стректомії за будь—яким способом з лімфодисекцією ста
новив 100%; при раку II стадії він в 1,5 разу вище після опе
рації за Савіних, ніж за Гиляровичем — Юдіним. Найбільші
показники п'ятирічного виживання (61%) досягнуті при ви
сокодиференційованій аденокарциномі, при анапластич
них формах (G4) — у 4 рази менші (14%); при раку G2 — в
1,8 разу більші після гастректомії за Савіних (2—га група),
ніж після гастректомії за Гиляровичем — Юдіним (1—ша

група); при раку G4 у 2—й групі — становили 20%, у той час
як у 1—й групі жоден пацієнт не досяг п'ятирічного показ
ника.
Одномоментна реконструктивна єюногастропластика
після тотальної гастректомії виконана у 15 хворих. Апарат
ний езофагоєюноанастомоз сформований у 10 хворих, до
повнений одномоментною єюногастропластикою з вико
ристанням апаратного шва — у 9.
Отже, при виконанні радикальної операції з приводу
раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею, у пацієнтів
молодого та середнього віку тотальну гастректомію
доцільно доповнювати одномоментною реконструктивною
єюногастропластикою з використанням апаратного або
ручного шва.

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ,
РАДИКАЛЬНО ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА,
ОСЛОЖНЕННОГО ОСТРЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Е. Н. Шепетько, Д. А. Гармаш, Н. Г. Бычкова, А. К. Курбанов
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

При раке желудка, осложненном острым кровотечени
ем, возникают различные изменения показателей клеточ
ного и гуморального звеньев иммунитета, в большинстве
наблюдений — с уменьшением количества Т— и В—лимфо
цитов. Эффективность применения препарата Галавит для
иммунокоррекции в комплексе лечения рака желудка недо
статочно изучена.
У 10 пациентов в возрасте от 42 до 79 лет (мужчин — 9,
женщин — 1) изучены иммунограммы в динамике после
выполнения радикальной операции по поводу рака желуд
ка, осложненного острым кровотечением (у 5 — гастрэкто
мия по Савиных с формированием искусственного тонко
кишечного резервуара и лимфодиссекция D2), у 5 — субто
тальная резекция желудка с лимфодиссекцией D2. Интрао
перационно I стадия роста опухоли установлена у 3 боль
ных, II стадия — у 1, III стадия — у 3, IV стадия — у 3. В целях
коррекции нарушений иммуного статуса назначали Гала
вит — иммуномодулятор 5—амино—1,2,3,4—тетрагидроф
талазин—1,4—диона натриевую соль (Galavitum) в дозе 0,2
г внутримышечно по 5 инъекций до и 5 инъекций — после
операции в течение 10 сут.
До операции показатели клеточного и гуморального
звеньев иммунитета были в пределах нормальных величин,
за исключением циркулирующих иммунных комплексов

(ЦИК), содержание которых было в 2 раза меньше, чем в
норме.
Под влиянием препарата Галавит отмечено усиленное
образование ЦИК (АГ+IgG), (АГ+IgM) и их элиминация из
организма. Под влиянием иммуномодулятора происходит
достоверное изменение содержания IgG на 10—е сутки по
сле операции по сравнению с таковым до операции (Р <
0,005), IgA — по сравнению с его уровнем как до операции
(Р < 0,05), так и сразу после нее (Р < 0,01). Применение им
муномодулятора способствовало увеличению количества
активированных естественных клеток—киллеров (CD16/
CD56+). Увеличение концентрации ЦИК после операции
обусловлено выходом в периферическую кровь большого
количества раковых антигенов (АГ), которые, соединяясь с
антителами (IgG, IgM), способствуют снижению их уровня
в крови.
Положительный эффект иммуномодулирующего дейст
вия препарата Галавит проявляется повышением активнос
ти моноцитарно—макрофагального звена иммунитета, на
правленного как на регуляцию основных показателей кле
точного и гуморального иммунитета, так и элиминацию из
организма патогенных ЦИК средних размеров (АГ+IgG)
(АГ+IgM).
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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ У СТРАВОХІДНОМУ
РЕФЛЮКСАТІ
І. В. Шкварковський, О. П. Москалюк
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Метою дослідження була клінічна апробація розробле
ного способу діагностики рефлюксної хвороби стравоходу
з використанням пристрою для визначення характеру дуо
деногастроезофагеального рефлюксу, який забезпечує од
ночасну реєстрацію добового рН та тривалу аспірацію реф
люксату в нижній третині стравоходу. Обстежені 18 хворих
з рефлюкс—езофагітом, верифікованим за даними ендо
скопічного та рентгенологічного досліджень. Протягом 6
год здійснювали аспірацію вмісту стравоходу з одночасною
реєстрацією коливань рН. Для дослідження використовува
ли 0,2 мл отриманого рефлюксату, до якого добавляли 3 мл
робочого розчину заліза хлориду і центрифугували зі
швидкістю 1000 об./хв протягом 2 — 3 хв. Через 15 хв виз
начали екстинкцію продуктів реакції холестерину, викори
стовуючи світлофільтр з максимумом поглинання при до
вжині хвилі 490 нм в кюветі за товщини шару рідини 0,5 см
проти "холостої" проби. Досліджувану рідину зливали в
пробірки і встановлювали в термостат при температурі
60°С на 20 хв. Далі досліджувану рідину швидко охолоджу
вали до 20°С і вимірювали екстинкцію продуктів реакції
жовчних кислот при довжині хвилі 365 нм в кюветі за тов
щини шару рідини 0,5 см проти "холостої" проби.
Конструктивні особливості розробленого пристрою та
способу діагностики дуоденогастроезофагеального реф
люксу захищені патентом України на корисну модель
(26326 та 32008). Пристрій складається з комбінованого
зонда, ацидогастрографа, додаткового електрода, який роз
ташовують на руці хворого, та вакуумованого контейнера.
Особливістю зонда є те, що в його просвіті міститься елек
трод ацидогастрографа, контактна головка якого герметич
но вмонтована в стравохідний кінець, де розташовані отво
ри для аспірації. Активний та додатковий електроди
під’єднані до ацидогастрографа, зовнішній кінець зонда
з’єднують з вакуумованим контейнером. Дослідження про
водили зранку, після відповідного калібрування, зонд вво
дили через носовий хід хворого на довжину до 35 см, що
дозволяло розташувати його контактну головку вище ниж
нього стравохідного сфінктера. Правильність розташуван
ня зонда контролювали за даними рентгенологічного
дослідження, додатковий електрод фіксували на руці. Після

фіксації зонда до голови хворого його під’єднували до аци
догастрографа та знімали пластиковий фіксатор, що пере
кривав гумовий перехідник, тим самим починали
аспірацію вмісту з нижньої третини стравоходу до вакуумо
ваного контейнера. При зменшенні від’ємного тиску в кон
тейнері його замінювали новим. Морфологічні особливості
рефлюкс—езофагіту контролювали за даними езофа
гофіброскопії. З 18 обстежених хворих у 8 верифіковано
наявність жовчних кислот та холестерину в складі аспірова
ного рефлюксату. Концентрація холестерину, визначена
при довжині хвилі 490 нм, становила 0,21 — 0,36 г/л,
жовчних кислот, визначена при довжині хвилі 365 нм —
2,52 — 4,95 г/л. В одному спостереженні вміст холестерину
становив 2,58 г/л, жовчних кислот — 12,42 г/л, що свідчило
про наявність вираженого рефлюксу жовчі. Для визначення
інформативної надійності способу використовували нор
мальні показники вмісту холестерину та жовчних кислот в
порції В жовчі, отриманої під час зондування дванадцяти
палої кишки, вони становили відповідно (2,3 ± 0,4) та (20,0
± 8,6) г/л. Отже, встановлений вміст холестерину склав 9,1%,
жовчних кислот — 12,1%. За даними попередньо проведе
ного ендоскопічного дослідження в усіх пацієнтів діагнос
товані катарально—ерозивні зміни слизової оболонки
стравоходу, хворих з неерозивними формами до групи спо
стереження не включали. Показовими є результати рН—
моніторингу, проведеного у хворих паралельно з
аспірацією рефлюксату. Так, у хворих за верифікованого
рівня холестерину та жовчних кислот у вмісті стравоходу
виявлені незначні зміни рН (6,5 — 7,3), за відсутності
досліджуваних компонентів рН становив 4,6 — 5,1, що, на
нашу думку, свідчило про нейтралізуючий вплив жовчі.
Використання запропонованого способу та пристрою
діагностики дуоденогастроезофагеального рефлюксу доз
волило не тільки визначити концентрацію жовчних кислот
і холестерину в рефлюксаті з стравоходу, а й оцінити вира
женість морфологічних змін слизової оболонки стравохо
ду, які його супроводжують. Оцінка отриманих результатів
дає можливість більш чітко інтерпретувати результати рН—
метричного дослідження.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ ПОВЯЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Н. А. Шор, И. В. Андреева, М. В. Бурилов
Луганский государственный медицинский университет

Одним из направлений в лечении трофических язв (ТЯ)
нижних конечностей (НК) является использование ране
вых покрытий.
Проанализированы результаты лечения 283 пациентов
с ТЯ НК венозной этиологии за период 2004 — 2010 г., в том
числе 178 женщин и 105 мужчин в возрасте от 26 до 82 лет.
Варикозная болезнь (ВБ) диагностирована у 68 пациентов,

посттромбофлебитический синдром (ПТФС) — у 215. Язва
малых размеров отмечена у 181, средней величины — у 65,
большая — у 37 больных.
Измеряли давление в венах НК и проводили ультразву
ковое дуплексное сканирование вен. Характер воспали
тельного процесса в язве оценивали методом "раневых от
печатков".
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Проводили хирургическое и консервативное лечение,
физиотерапию. Местно накладывали цинк—желатиновую
(ЦЖП), гипсовую и другие компрессионные повязки. Ис
пользовали цинк—желатиновую пасту следующего состава:
окись цинка — 125 г, глицерин — 125 г, желатин — 250 г, дис
тиллированная вода — 400 мл. Компрессионная ЦЖП обес
печивает длительную и постоянную компрессию подкож
ных вен, ее глицерин—желатиновая основа обладает хоро
шей сорбционной способностью, окись цинка устраняет
воспаление, предотвращает мацерацию кожи в области яз
венного дефекта. Длительность наложения ЦЖП от 1 до 4
нед. При обильной экссудации из ТЯ в месте промокания
ЦЖП вырезали окно, которое в последующем закрывали
новыми слоями повязки.

ЦЖП наложена у 69, гипсовая повязка — у 27 пациентов
с ТЯ средних и больших размеров. Перед наложением по
вязки проводили механическое, химическое и медикамен
тозное очищение ТЯ от гнойно—некротического отделяе
мого. При использовании компрессионных повязок поло
жительный результат достигнут у 89 (92,7%) пациентов
(стимуляция заживления ТЯ, подготовка больного к хирур
гической коррекции хронической венозной недостаточно
сти). В 7 наблюдениях применение ЦЖП прекращено в свя
зи с гиперэкссудацией из ТЯ, а также индивидуальной непе
реносимостью компонентов.
Таким образом, использование компрессионных повя
зок является одним из эффективных методов в комплексе
лечения пациентов с ТЯ венозной этиологии средних и
больших размеров.

СПОСОБИ ЗАШИВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ
ПІСЛЯ ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЗАКРИТТЯ КОЛОСТОМ
А. А. Шудрак, Є. В. Цема, О. І. Уманець, В. С. Нечай, О. П. Біба
Головний військово>медичний клінічний центр МО України, м. Київ

Мета дослідження: оцінити результати зашивання опе
раційної рани після екстраперитонеального закриття коло
стом.
У відділенні загальної та онкологічної колопроктології в
період з 2005 по 2009 р. лікували 76 пацієнтів, у яких
здійснене екстраперитонеальне усунення петельної колос
томи на 3/4 за Мельниковим. Всі пацієнти раніше оперо
вані з приводу колоректального раку різної локалізації, всім
накладено превентивну петельну трансверзостому за Майд
лем (з проведенням утримуючого зонда під виведену пет
лю) за наявності ознак непрохідності кишечнику або не
можливості укріплення первинного апаратного анастомозу
другим рядом швів під час низької передньої резекції пря
мої кишки. Залежно від способу зашивання операційної ра
ни пацієнти розподілені на три групи. У 25 (32,9%)
пацієнтів (контрольна група) операцію завершували накла
данням глухого пошарового шва на рану. У 32 (42,1%)
пацієнтів (перша дослідна група) після зашивання апонев
розу зовнішнього косого м'яза живота операцію завершува
ли накладанням інтрадермального кисетного дренувально
го шва без зашивання підшкірного прошарку (патент Ук
раїни 51086). У 19 (25,0%) пацієнтів (друга дослідна група)
пошарово зашивали операційну рану з дренуванням під— і
надапоневротичного простору через окремі контрапертури
(патент України 50316). Групи хворих репрезентативні за
віком і статтю. Всім хворим за 1 год до операції з профілак
тичною метою вводили 1 г цефтріаксону. Після операції ан
тибактеріальну терапію проводили лише хворим, у яких ви
никли гнійні ускладнення.
Результати лікування простежені у строки до 2 міс після
операції. В 11 (44,0%) хворих контрольної групи виникли

наступні ускладнення: у 5 (20,0%) — нагноєння операційної
рани, у 2 (8,0%) — розходження країв рани після зняття
швів, у 3 (12,0%) — серома операційної рани, яку усували
після зняття частини швів з операційної рани, в 1 (4,0%) —
утворилася трубчаста товстокишкова нориця, що са
мостійно закрилася через 1,5 міс після операції. У хворих
при нагноєнні операційної рани здійснювали її відкрите
ведення, загоєння рани вторинним натягом з утворенням
грубого післяопераційного рубця. У 2 (6,3%) пацієнтів пер
шої дослідної групи виникло розходження країв опе
раційної рани після зняття кисетного шва через 14 діб після
операції з утворенням діастазу до 3 — 4 см. Рана загоїлася
шляхом крайової епітелізації. У решти пацієнтів цієї групи
рана загоїлася з утворенням невеличкого зірчастого рубця
діаметром до 2 см. У 3 (15,8%) пацієнтів другої дослідної
групи виникли ускладнення: в 1 (5,3%) — серома, у 2 (10,5%)
— нагноєння операційної рани. Частота ускладнень в кон
трольній групі достовірно (Р < 0,05) більша, ніж у дослідних.
Виникнення сероми та нагноєння операційної рани ми
пов'язуємо з її недостатнім дренуванням та неможливістю
проведення її ревізії без зняття швів. Використання інтра
дермального кисетного дренувального шва забезпечило
адекватне дренування ранової порожнини та, при не
обхідності, можливість ревізії над— і підапоневротичного
простору для досягнення ранньої евакуації ранового ексу
дату, до його нагноєння.
Отже, використання запропонованих способів заши
вання операційної рани дозволило достовірно зменшити
частоту післяопераційних ускладнень при збереженні
відповідного косметичного ефекту.
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ПРОФІЛАКТИКА РАНОВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРОТЕЗУВАЛЬНОЇ ГЕРНІОПЛАСТИКИ
В. А. Шуляренко, Т. Ю. Пилипенко, А. А. Чантурідзе, І. В. Кандаурова, Є. В. Лапшин
(м. Київ)

Проаналізовані результати хірургічного лікування 52
хворих з приводу складних дефектів черевної стінки в
клініці за період з 2006 по 2009 р. Вік пацієнтів у середньо
му 53,2 року, жінок було 47 (90%), чоловіків — 5 (10%). В усіх
пацієнтів виявлене ожиріння ІІ — ІІІ ступеня (ІМТ від 30 до
45 кг/м2).
У хворих проводили доопераційний, інтраопе
раційний, післяопераційний моніторинг внутрішньочерев
ного тиску, рівень якого зумовлював вибір трансплантата та
метод алопластики.
З метою рівномірного та симетричного видалення
надмірного шкірно—жирового клаптя перед операцією
проводили розмітку розрізів у положенні пацієнта стоячи.
При локалізації грижі в надлобковій ділянці або в
бічних відділах живота розріз проводили на межі волосис
тої частини лобка за методом Thorek. Шкірно—жировий
клапоть мобілізували до рівня пупка, надлишок мобілізова
ного клаптя видаляли. При можливості та за бажанням
пацієнта зберігали пупок за способом, розробленим в
клініці. При стоншенні шкіри та підшкірного прошарку ос
нови над грижею у верхньо—бічних відділах живота грижу
розсікали після їх клиноподібного видалення. Надлишок
жирової клітковини у середніх та нижніх ділянках живота
висікали через нижній горизонтальний розріз за Grazer.
За наявності змін шкіри над серединною грижею вико
ристовували поперечний еліпсоподібний розріз у середній

ділянці за Келлі з висіченням надлишку шкіри та підшкір
ного прошарку.
Пластику дефекту черевної стінки у 42 (80,8%) хворих
здійснено за методом sub lay, у 3 (5,8%) — у зв`язку з широ
кою дерматоліпектомією — on lay, у 5 (9,6%) — in lay, у 2
(3,8%) — за Ramirez.
Ділянку герніопластики дренували з використанням
трубчастих дренажів з вакуумуванням. Після операції дре
нажі промивали розчинами антисептиків, видаляли після
припинення виділень.
Для дренування підшкірного прошарку використовува
ли гумові випускники, які видаляли на 2—гу добу після опе
рації.
Після операції за даними УЗД черевної стінки у 12 хво
рих виявлено серому, яку видаляли за допомогою
прицільної пункції.
Всім хворим за 4 год до та протягом 3 діб після операції
призначали антибіотик цефалоспоринового ряду ІІІ по
коління, низькомолекулярний гепарин протягом 3 діб, а та
кож нестероїдні протизапальні засоби.
Проведення зазначених заходів профілактики при ви
конанні протезувальної герніопластики дозволило змен
шити частоту гнійно—септичних ускладнень загоєння опе
раційної рани з 15 до 3,8%, лімфореї — з 13,6 до 8,2%, три
валості лікування хворих після операції — з (18,1 ± 1,7) до
(11,2 ± 1,5) днів.

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО НАГНОЄННЯ РАН
Л. А. Юрченко, В. М. Алтухова, О. О. Батрак, Т.П. Осолодченко, Н. П. Завада, І. С. Рябова
Інститут мікробіології, вакцин і сивороток ім. І. І. Мечникова НАМН України, м. Харків

Проблема лікування гнійно—септичних ускладнень є
актуальною. Майже 40% спалахів госпітальної інфекції, зу
мовленої грам—безбарвними мікроорганізмами, пов'язані
з наявністю їх на руках медичного персоналу.
Мікробіологічне дослідження ран має важливе значення
для встановлення діагнозу кожного захворювання, а також
в епідеміологічному плані, оскільки ранова інфекція є ос
новною формою госпітальної інфекції.
Відповідно до діючої нормативної документації, бак
теріологічною лабораторією КБЛ № 17 м. Харкова у 2010 р.
у хворих хірургічних відділень з гнійними ранами різної
етіології виділені 164 штами мікроорганізмів, 53 (32,3%) —
спричинили нагноєння операційних ран. У 15,1% спостере
жень виявлені асоціації з 2 — 3 мікроорганізмів у різних
поєднаннях. Склад асоціацій під час лікування у деяких хво
рих змінювався. Найчастіше виявляли S.aureus, ентеробак

терії (E. coli, протей, клебсієли, ентеробактер), P. aeruginosa,
Enterococcus spр. та анаеробні мікроорганізми. Визначали
чутливість усіх виділених штамів мікроорганізмів до 28 ан
тибактеріальних препаратів різних груп. За даними аналізу
27,6% штамів були нечутливі до жодного з досліджених ан
тибіотиків.
Одним з факторів процесу інтенсивної селекції у ліку
вальних закладах високорезистентних штамів мікроор
ганізмів є зниження ефективності хіміотерапевтичних пре
паратів та засобів дезинфекції. При цьому поширене безси
стемне та безконтрольне використання антибіотиків для
лікування хірургічних хворих. Необхідне впровадження су
часних антисептиків і дезинфікуючих засобів, а також бак
теріофагу. Важливе значення має антибактеріальна
профілактика післяопераційних ускладнень, проте, вона
має бути обґрунтованою.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ У СТВОРЕННІ ШТУЧНОЇ ГОЛОСОВОЇ
СКЛАДКИ ПРИ ВИКОНАННІ ХОРДЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І—ІІ СТАДІЇ
Р. А. Абизов, Н. В. Божко, Ю. І. Онищенко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Завдання ларингохірургії сьогодні — розробка ощадли
вих методів хірургічного втручання, що передбачають не
тільки радикальне видалення пухлини, а й максимальне
збереження функцій гортані, насамперед, голосоутворення.
Дефект у стінці, що виникає після резекції, заміщується спо
лучною тканиною, це деформує отвір органа, при цьому го
лосова функція значно порушується. Ці зміни, як правило,
тривалі, утруднюють відновлення голосу. Голосоутворення
при виконанні хордектомії за загальноприйнятим методом
здійснюють шляхом вібрації голосової зв'язки неураженого
боку при змиканні з потовщеною вестибулярною зв'язкою
на оперованій ділянці гортані. Голос при цьому стає низь
кий, грубий, хриплий, мовлення — малорозбірливе. Поява
технології електрозварювання відкрила нові можливості
щодо виконання органозберігальних операцій на гортані.
Метод оснований на термічному перетворенні тканин, що
з'єднуються, під впливом електричного струму високої час
тоти.
Мета роботи: підвищення якості хірургічного лікування
та реабілітації хворих на рак гортані І — ІІ стадії шляхом ви
користання методу електротермоадгезії при виконанні хор
дектомії.
Під спостереженням перебували 39 хворих віком від 40
до 64 років, яких лікували у ЛОР—клініці у 2006 — 2010 рр.
з приводу раку гортані І — ІІ стадії з використанням хордек
томії. Створені дві групи пацієнтів: 18 хворим (основна гру

па) — хірургічне лікування проведене з використанням ме
тоду електрозварювання, 21 хворому (контрольна група) —
операцію виконували за загальноприйнятим методом з ви
користанням шовного матеріалу. Загоєння рани та подаль
ше спостереження за рухливістю новоствореної рубцевої
складки здійснювали з використанням непрямої ларинго
скопії, відеоларингостробоскопії та ультразвукового скану
вання. Голос оцінювали за його акустичними характерис
тиками, розбірливістю мовлення. В подальшому післяопе
раційне ведення хворих передбачало комплексний
клініко— педагогічний вплив, який включав застосування
лікарських засобів, проведення дихальних вправ та фоно
педичних занять.
Реактивні зміни тканин у пацієнтів основної групи були
помірно виражені. Загоєння відбувалося ніжним рубцюван
ням рани на відміну від хворих контрольної групи. У 76,3%
хворих основної групи рухливість в ділянці новоствореної
голосової складки спостерігали в більш ранні строки (на 9
— 10—ту добу). Голосоутворення здійснювалося за рахунок
коливань голосової складки, створеної за допомогою зва
рювального шва.
Таким чином, створення голосової складки з викорис
танням електрозварювання дозволяє досягти більш раннь
ого та якісного відновлення голосу, що забезпечує повну
соціальну адаптацію хворих.

ВЧ—ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ЗАКРИТТІ ГЛОТКОВО—СТРАВОХІДНОГО СПІВУСТЯ:
ПРОФІЛАКТИКА НАСКРІЗНИХ ДЕФЕКТІВ ГЛОТКИ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ
ЛАРИНГЕКТОМІЇ
Р. А. Абизов, Л. В. Савчук, Н. В. Божко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

В нашій країні рак гортані більш ніж у 60% хворих діаг
ностують надто пізно, при задавнених стадіях захворюван
ня, основним методом лікування за такої ситуації є
комбінований, що включає хірургічний і променевий ком
поненти. На завершальному етапі ларингектомії для заши
вання дефекту глотки, як правило, накладають кисетний
шов. З огляду на те, що у більшості хворих виконують пере
важно розширені оперативні втручання на патологічно—
змінених тканинах, підвищення алергізації населення, а та
кож пригнічення імунного стану при онкологічних захво
рюваннях, хірургічні втручання з приводу злоякісних ново
утворень гортанної частини глотки та гортані супроводжу
ються післяопераційними ускладненнями у 30 — 70% спос
тережень.
Для з'єднання тканин застосовують класичний шовний
матеріал, біологічні та синтетичні клеї, скоби, а також ла
зерне випромінення. З метою з'єднання глотково—стра
вохідного співустя ми використовуємо ВЧ—електрозварю
вання. Завдяки механізму протеїн—асоційованої електро

термічної адгезії тканин, дія електроструму невеликої на
пруги зумовлює часткове руйнування мембран клітин, мор
фологічні характеристики яких через певний час віднов
люються.
Мета роботи: вивчити процес загоєння операційних
ран у хворих на рак гортані після виконання ларингектомії
при закритті глотково—стравохідного співустя методом
ВЧ—електрозварювання.
У 116 хворих на рак гортані ІІІ — IV стадії проведене
оперативне лікування в обсязі тотальної ларингектомії.
Хворі розподілені на дві групи: основна — 58 (глотково—
стравохідне співустя закривали за методом електрозварю
вання) та контрольна — 58 (глотково—стравохідне співустя
закрите шляхом накладання кисетного шва). Пацієнти кон
трольної та основної груп за віком, статтю, локалізацією,
типом росту, стадією та морфологічною характеристикою
пухлини, а також видом операції зіставні.
В контрольній групі загоєння операційних ран первин
ним натягом відзначене у 33 (56,9%) хворих, в основній — у
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45 (77,6%). Шви зняті на 7 — 8—му добу у контрольній групі
— у 17 (29,3%), в основній — у 41 (70,7%) пацієнта.
Виконання оперативних втручань з застосуванням ВЧ—
електрозварювання забезпечує оптимальні умови для
швидшого загоєння рани внаслідок меншої травматизації
тканин, відсутності чужорідного шовного матеріалу в рані,
зменшення тривалості оперативного втручання та періоду

перебування під дією наркотичних засобів. Зазначені особ
ливості сприяють покращанню загального стану хворих,
зменшенню тривалості післяопераційної реабілітації, ліку
вання у стаціонарі, поліпшенню результатів лікування за
вдяки своєчасному початку подальших етапів лікування
(променева терапія).

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАВАРИВАНИЯ РАНЫ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА
В УСЛОВИЯХ ВОСПАЛЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В. В. Бойко, А. В. Лелиця, А. Э. Миловидова
Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, г. Харьков

Цель исследования: изучить возможность использова
ния аппарата ЕК—300М1 для заваривания раны стенки же
лудка при перитоните.
Эксперимент проведен на 12 крысах—самцах линии
Вистар. Животные распределены на две группы: основную
и контрольную. У крыс моделировали перитонит путем
перфорации стенки желудка. В контрольной группе рану
желудка зашивали шелковой ниткой, в основной — завари
вали с помощью медицинского сварочного аппарата ЕК—
300М1 (аналог LigaSure, США).
Проведено гистологическое исследование стенки же
лудка на 2, 7, 14—е и 24—е сутки.
Содержание и уход за животными осуществляли в вива
рии Института в соответствии с положениями Страсбург
ской конференции.
На 2—е и 7—е сутки в стенке желудка животных обеих
групп выявляли общие морфологические признаки воспа
ления.
При гистологическом исследовании стенки желудка на
14—е сутки после операции у животных основной группы
отмечены умеренно выраженный отек и воспалительная
инфильтрация всех оболочек, единичные очаги кровоиз
лияний, серозная оболочка утолщена вследствие разраста
ния тонковолокнистой соединительной ткани. В участках
сращения краев операционной раны определяли неболь
шое количество зрелой грануляционной ткани между пуч
ками мышечных волокон, на слизистой и серозной оболоч
ке желудка.

На 24—е сутки в зоне лигатурного шва обнаружены
многочисленные спайки, место зашивания легко определя
ется по наличию спаечного процесса и ниток. Плотный
конгломерат спаянных органов, включающий желудок, пе
чень, кишечник и большой сальник, полностью разделить
не удалось.
Места заваривания с помощью электрокоагулятора
трудно определялись, конгломерат спаянных органов, со
стоящий из желудка, печени и сальника, легко разъединял
ся, а вовлеченные ткани воспринимались под контролем
зрения как неизмененные.
При микроскопическом исследовании фрагментов же
лудка в основной группе на 24—е сутки среди клеток воспа
лительного инфильтрата определяли тяжи гиалинизиро
ванной соединительной ткани, грануляционная ткань с
признаками фиброзирования.
Таким образом, при электротермальном заваривании
воспалительные изменения по данным морфологических
исследований менее выражены, репаративные — более вы
ражены.
Возможность заваривать полые органы без внедрения
инородного материала способствует уменьшению длитель
ности воспалительного ответа и послеоперационного спа
ечного процесса. Использование электросварки на воспа
лительно—измененных полых органах позволяет сокра
тить продолжительность операции и создать надежный и
герметичный шов.

СТРУКТУРНІ ОСНОВИ ГЕМОСТАЗУ ТА РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ
ПРИ ВИСОКОЧАСТОТНОМУ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОМУ ЗВАРЮВАННІ
БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН
Г. В. Бондар, Ю. В. Думанський, В. Г. Шлопов, Л. І. Волос
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,
Донецький обласний протипухлинний центр

Мета дослідження: встановити зміни стінок судин і
морфогенез гемостазу при виконанні операцій з викорис
танням автоматизованого високочастотного елект
рохірургічного зварювального устаткування (ВЕХЗУ), роз
робленого колективом Інституту електрозварювання

ім. Є. О. Патона НАН України. Вивчені зміни стінок судин
органів і тканин, видалених у 50 хворих під час радикаль
них операцій з приводу раку шлунка, молочної залози, мат
ки й товстої кишки з використанням ВЕХЗУ. Експеримен
тальна частина дослідження виконана на 12 нелінійних
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білих статевозрілих щурах—самках масою тіла 200 — 250 г,
у яких здійснено ампутацію одного рогу матки й зварю
вальне з'єднання тканин за допомогою ВЕХЗУ.
Зміни стінок судин макро— і мікрогемоциркуляторного
русла (МГЦР) однотипні в експерименті і в клінічному ма
теріалі.
В місці електрозварювання відзначено гомогенізацію,
набряк і елонгацію ядерного хроматину ендотелію. Просвіт
судин МГЦР обтурований довгими, спресованими нитками
ядерного хроматину, денатурованими нитками ДНК.
В артеріях м'язово—еластичного типу внутрішня обо
лонка фестончасто—колбоподібної форми, з гофрованою
поверхнею, виявляють симетричні подушкоподібні випи
нання м'язового шару в просвіт судини, які чітко орієнто
вані вертикально до базальної мембрани та просвіту суди
ни. Структура еритроцитів, розташованих компактно в пе
риферійній зоні судини, більшості м'язових і фіброблас
тичних клітин не змінена, що є передумовою для подальшої
репарації.
Отримані дані дозволяють припустити, що при елект
ричному зварюванні м'яких тканин виникають просторова
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конформація ДНК і РНК, емболізація тканинами просвіту
судин, яку доцільно позначати як "ДНК—протеїн—асоційо
ваний аутобіоклей".
Висновки
1. Основним механізмом гемостазу при використанні
ВЕХЗУ є тканинна емболія: закупорювання просвіту МГЦР
клітинами ендотелію.
2. В артеріях м'язового та еластично—м'язового типу,
крім зазначених змін ендотелію, у внутрішній і м'язовій
оболонках виявляють елонгацію й поляризацію міоцитів,
що супроводжується звуженням просвіту судини й утворен
ням преципітаційних, конглютинаційних та коагуляційних
тромбів.
3. Вивчення цих змін має бути основою для подальших
фундаментальних молекулярних досліджень з метою роз
криття патогенетичних механізмів гемостазу й регенерації
тканин при використанні високочастотного електричного
струму в хірургії.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРА ЭК 300—М1
В МАММОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
С. В. Бондар, И. И. Лукьяненко, Д. О. Цадзикидзе, А. Е. Супрун, В.Д. Атанасов
Одесский областной онкологический диспансер

Электрокоагулятор ЕК300—М1, созданный в Институте
электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, оказался вы
сокоэффективным и надежным инструментом при выпол
нении оперативных вмешательств по поводу злокачествен
ных и доброкачественных заболеваний молочной железы.
Опыт выполнения более чем 6000 операций позволяет
выделить положительные качества технологии электро
сварки живых тканей: уменьшение интраоперационной
кровопотери в 3 — 4 раза по сравнению с таковой при ис
пользовании стандартной технологии, существенное
уменьшение расходования во время операции марлевых
салфеток, шариков, нитей, количества используемых хи
рургических инструментов, значительное уменьшение за
дымления, раздражающего слизистые оболочки глаз и ды
хательных путей при использовании обычного электроко
агулятора, уменьшение длительности операции на 30 —
40%.
При длительной работе в режиме "резка" на режущей
кромке инструментов образуется нагар, вследствие чего
ухудшаются выполнение резки и коагуляции тканей. При
механической очистке рабочей поверхности инструментов
во время выполнения операции и стерилизации инстру

ментов повреждается их покрытие. Желательно иметь инст
румент, который можно стерилизовать без ущерба для ра
бочих поверхностей и покрытия.
Наиболее эффективно применение аппарата ЕК—
300М1 при выполнении операций на молочных железах в
состоянии жирового перерождения. Железистая и фиброз
ная ткань поддается резке после ее "закипания", что обус
ловливает увеличение продолжительности операций и
термическое поражение тканей. У больных, которым про
ведена неоадъювантная полихимиотерапия и лучевая тера
пия, индивидуально подбираем параметры работы источ
ника питания для резки и коагуляции тканей. Необходимо
иметь пособия по настройке аппарата для работы, а также
организовать обмен опытом с коллегами из других лечеб
ных учреждений.
В течение 5 лет работы отмечено небольшое снижение
эффективности работы в режиме "резка", что обусловлено
изменением качества покрытия инструментов.
Следует организовать на местах тестирование и наст
ройку источников питания, ремонт их и инструментов, а
также иметь обменный фонд источников питания для их
замены на время ремонта вышедших из строя.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ КОЖИ
Л. А. Булавин, О. Ю. Актан, Ю. Ф. Забашта, О. С. Свечникова, С. П. Сенчуров
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Исследование физических механизмов, протекающих в
поверхностном слое кожи под действием электросварки,
имеет важное значение для разработки новых методов ле
чения в современной косметологической хирургии. Преж
де всего, это обусловлено тем, что при сильном сочетанном
воздействии силы тока и механического напряжения высок
риск возникновения различных повреждений.
В ранее проведенных авторами исследованиях предло
жена физическая модель структурных изменений, проис
ходящих при электросварке мягких биологических тканей.
Показано, что ведущую роль в этих процессах играют кол
лагеновые структуры, входящие в состав биологических
тканей. При нагревании соединяемых мягких тканей под
действием электрического поля коллагеновые структуры в
этих тканях разрушаются. При их сжатии создаются усло
вия для формирования новой единой коллагеновой сети на
основе разрушенных коллагеновых структур.
С этой точки зрения принципиальным отличием элект
росварки от других методов соединения биологических
тканей, используемых в хирургии, является наличие допол
нительного этапа, при котором происходит разрушение

коллагеновых структур. Именно это обеспечивает практи
чески мгновенное образование единого коллагенового
каркаса, способствующего быстрой регенерации соедини
тельной ткани.
Указанный факт позволяет понять трудности, возника
ющие при электросварке кожи, поскольку упрощенно кожу
можно рассматривать как некую двухслойную структуру,
верхний слой которой состоит в основном из клеток. Суще
ственно, что в этом слое практически нет коллагеноподоб
ных структур. В отличие от него, нижний слой содержит
развитую коллагеновую сеть.
По данным экспериментальных исследований, величи
на модуля сдвига поверхностного слоя кожи на два поряд
ка превышала таковую системы, моделирующей нижний
слой.
Для решения вопроса об условиях и режимах электро
сварки поверхностного слоя кожи проведены калоримет
рические исследования, которые позволили изучить воз
можные механизмы структурных изменений в этом слое и
разработать необходимые режимы электросварки.

НЕДОЛІКИ, ПРОБЛЕМИ ТА НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ М'ЯКИХ ТКАНИН В ДИТЯЧІЙ ХІРУРГІЇ
В. Р. Заремба, В.Ф. Рибальченко, П.С. Русак, М. С. Стефанішин
Житомирська обласна дитяча лікарня,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Електрозварювання живих м'яких тканин — прогресив
ний, безпечний метод роз'єднання та з'єднання тканин.
Відзначаємо такі переваги методу електрозварювання жи
вих м'яких тканин: зменшення тривалості оперативного
втручання; безкровність; відсутність некрозу при дії високо
частотного струму; зменшення кількості шовного матеріалу
в рані; бездимність; відсутність загального впливу на ор
ганізм; швидке відновлення нормальної структури у місці
травми; можливість виготовлення електрохірургічного
інструмента певної форми та розмірів; надзвичайно висока
ефективність при коагулопатії.
Поряд з значними перевагами метод електрозварюван
ня живих м'яких тканин як нова технологія на етапі станов
лення має деякі недоліки.
Мета роботи: вивчити досвід використання електрозва
рювання живих м'яких тканин у дитячій хірургії, визначити
проблеми та недоліки методу для пошуку шляхів їх
вирішення.
З 2006 р. в Житомирській обласній дитячій лікарні опе
ративні втручання з використанням методу електрозварю
вання живих м'яких тканин виконані у 1105 хворих, в тому
числі відкриті — у 1065, лапароскопічні — у 40. Використо
вували електрохірургічний комплекс ЕК300—М1 з стан
дартним набором інструментів та додатково виготовлених
за індивідуальним замовленням інструментів.

Під час використання виявлені такі несправності
інструментів. У пінцетах—ножицях після використання (у
середньому 156,3 операції) відзначене пошкодження
полімерної основи, на якій укріплені контакти та бранші
пінцета, внаслідок чого робочі поверхні електродів не
співпадали. Пінцет—ножиці штикоподібний без пошкод
ження використаний лише під час 52 операцій.
Лапароскопічна лопатка до виходу з ладу використана у
22 операціях, у подальшому струм не проводився внаслідок
пошкодження провідників у тубусі маніпулятора.
Електрохірургічні лапароскопічні затискачі діаметром 5
мм використані під час 1 та 5 операцій, після чого полама
лися електроди.
Виконано 12 спроб з'єднання шкіри, з них вдалих — 3
(25%), 15 спроб зварювання жирової тканини та апоневро
зу, всі невдалі. Накладали зварювальні точкові шви на зад
ню губу міжкишкового анастомозу. Зварювальний шов ут
ворився у 17 (70,83%) спостереженнях. Другим рядом на
кладали лігатурні шви. Не вдалося накласти зварювальний
шов на передню губу кишкового анастомозу.
Необхідно стандартизувати умови стерилізації елект
рохірургічних маніпуляторів.
Є потреба у заміні матеріалу основи, до якої прикріплю
ють електроди та бранші пінцетів, через його нестійкість,
що більш виражене при малих розмірах основи.
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Матеріали, які використовують при з'єднанні
провідників з електродами, не можуть витримати тривалої
стерилізації.
Конструкція лапароскопічних затискачів потребує до
опрацювання.
Для дитячої хірургії потрібні лапароскопічні інструмен
ти діаметром 2,7 мм.
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Необхідна розробка системи оперативного спостере
ження за накладенням зварювальних швів з виведенням
інформації для хірурга про потребу збільшення (зменшен
ня) сили стискання бранш та системи автоматизованого
накладання анастомозу.

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ БІОЛОГІЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
ЛЕГЕНІ У ФТИЗІОХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
І. А. Калабуха, Є. М. Маєтний, А. І. Барбова
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, м. Київ

Специфіка поширення туберкульозного процесу в па
ренхімі легень та завдання клінічної практики спонукають
до пошуку способів ефективного впливу на туберкульозну
інфекцію з метою зменшення частоти післяопераційних
ускладнень. Часто причиною реактивації туберкульозного
процесу в оперованій легені є потрапляння до шва па
ренхіми макроскопічно незміненої тканини, інфікованої
мікобактеріями туберкульозу. Вивчення особливостей дії
електрозварювання на живу тканину зумовило не
обхідність пошуку її оптимальних параметрів при накла
денні шва на паренхіму легенів для забезпечення антиміко
бактеріального ефекту.
Мета дослідження: за даними мікробіологічного
дослідження обґрунтувати режими біологічного зварюван
ня легені під час накладання шва на паренхіму легені на
підставі оцінки впливу електрозварювання на мікобактерію
туберкульозу in vitro.
Досліджували ефективність застосування апарата ЕК
300 М в режимах зварювання і коагуляції in vitro на ма
теріалі, отриманому від 11 хворих на фіброзно—каверноз
ний туберкульоз легень (по 6 серій від кожного пацієнта з
відповідним контролем). Культури мікобактерій в умовах
мікробіологічної лабораторії піддавали впливу апаратом
ЕК 300 М в режимах зварювання та коагуляції. Застосовані
режими роботи, обрані для подальшого вивчення на
підставі раніше проведених гістологічних досліджень впли
ву зварювання на паренхіму легень (у зв'язку з запланова
ним поданням патенту на корисну модель величини та ре
жими зварювання не наводяться). За прийнятими
мікробіологічними методами вивчали та оцінювали засто

совані режими зварювання щодо впливу на мікобактерію
туберкульозу. Дослідження проведені за рахунок держбюд
жету.
При застосуванні більшості режимів, які найбільш
стійко забезпечують цілісність шва, спостерігали ріст ко
лоній мікобактерій (від 20 до 100). При використанні ре
жимів зварювання, менш ефективних щодо з'єднання тка
нин, встановлено, що вони також не забезпечують достат
нього пригнічення росту мікобактерій. В той же час, вста
новлені параметри, що забезпечують адекватне пригнічен
ня росту мікобактерій туберкульозу за умови як автономної
роботи комплексу, так і в напівавтоматичному режимі. При
цьому обраний режим, що забезпечує як адекватне з'єднан
ня тканин, так і ефективну антимікобактеріальну дію. Це бу
ло підставою для проведення досліджень в клінічних умо
вах.
Висновки
1. Мікробіологічна оцінка застосування апарата
ЕК 300 М для зварювання плеври і паренхіми легень
свідчить про наявність ефективних режимів досягнення
встановлених завдань.
2. Встановлені автоматичні режими біологічного зва
рювання для герметизації паренхіми легень в умовах тубер
кульозного запалення, які стійко пригнічують ріст мікобак
терій туберкульозу.
3. Встановлені напівавтоматичні режими "коагуляція",
які стійко пригнічують ріст мікобактерій туберкульозу під
час накладання шва на паренхіму легень.
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ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ НА НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИНАХ У ДІТЕЙ
І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський
(м. Київ)

При хронічному гіпертрофічному та вазомоторному
риніті виникає необхідність виконання хірургічного втру
чання на нижніх носових раковинах. Існують різні методи
операцій, деякі мають історичне значення, інші — широко
використовуються в клініці. Через травматичність
більшість авторів відмовляються від гальванокаустики
нижніх носових раковин, конхотомії, лазерної хірургії. Не
використовують такі методи втручання на нижніх носових
раковинах, як ін'єкції кортикостероїдів та склерозуючих
препаратів, відеонейротомію, кріохірургію. Особливої ува
ги потребує вибір методу лікування дітей.
Важливими умовами операцій на носових раковинах є:
збереження слизової оболонки та мукоциліарного кліренсу,
по можливості уникнення кровотечі, зменшення тривалості
тампонади носа, відновлення носового дихання, поперед
ження рецидивів захворювання.
З існуючих способів хірургічних втручань у дітей
частіше використовують ультразвукову дезинтеграцію,
підслизову вазотомію, рідше — радіочастотну хірургію. Ос
новним недоліком зазначених методів є виникнення кро
вотечі під час операції або після неї, що потребує проведен
ня передньої тампонади носа. При цьому порушується му
коциліарний кліренс, після операції в порожнині носа ут
ворюються кірки, що потребує проведення її туалету, зумов
лює збільшення тривалості лікування.
Нами розроблені та успішно апробовані в клініці спосо
би хірургічних втручань на носових раковинах з викорис

танням електрозварювальних технологій, а також біпо
лярні пристрої для електротермоадгезії нижніх носових ра
ковин.
В більшості спостережень при хронічному гіперт
рофічному та вазомоторному риніті за неефективності
консервативного лікування проводили підслизову високо
частотну біполярну електротермоадгезію нижніх носових
раковин. Через передній кінець раковини вводили біполяр
ний електропристрій у формі циліндра з загостреним
кінцем, при його переміщенні в товщі раковини по всій до
вжині діяли електричним струмом з частотою 66 кГц. Як
електроди використовували композитний сплав міді з
молібденом. Cтрум вимикали після виведення електропри
строю з раковини. При цьому кровотечі не було як під час
операції, так і у віддаленому періоді після неї, що дозволи
ло не проводити тампонаду носа. Після операції не спос
терігали утворення кірок, не було потреби у проведенні ту
алету порожнини носа, не порушувався мукоциліарний
кліренс.
Пацієнтів виписували з стаціонару на 2—гу добу після
операції.
Таким чином, проведення хірургічних втручань на
нижніх носових раковинах з використанням електрозва
рювальних технологій дозволяє уникнути кровотечі, не
проводити тампонаду носа, зберегти носове дихання після
операції, зменшити тривалість лікування.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВАРКИ
ЖИВЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Г. С. Маринский, В. А. Ткаченко, А. В. Чернец, О. Н. Иванова, С. Е. Подпрятов
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, г. Киев

В Институте совместно с Международной ассоциацией
"Сварка" (МАС) и их партнерами разработано оборудова
ние нескольких поколений для высокочастотной (ВЧ) эле
ктросварки живых мягких тканей (ЖМТ) в хирургии, кото
рое имеет государственную регистрацию и сертификацию,
что стало основой для его широкого применения в Украине
(более 50 клиник, более 65 000 операций). Разработаны де
сятки видов базовых и специализированных электрохи
рургических инструментов.
Кроме Украины, оборудование для ВЧ—электросварки
живых тканей разрешено к клиническому использованию в
Российской Федерации, США (FDA) и странах Европейско
го Союза (CEMark).
В настоящее время совместно с МАС в рамках иннова
ционного проекта разработан источник питания (высоко
частотный генератор) нового поколения для электросвар
ки ЖМТ, в котором обобщен опыт эксплуатации ранее раз
работанного оборудования, учтены рекомендации и пред
ложения хирургов различных специальностей. Этот источ
ник, получивший название "Патонмед" — ЕКЗ — 300—5 в

настоящее время находится в стадии лабораторных испы
таний и готовится к серийному выпуску. Он предназначен
для работы в различных областях хирургии, максимальная
мощность до 300 Вт при частоте выходного сигнала 66 и
460 кГц (по выбору пользователя), имеет 4 режима работы:
резка, коагуляция, сварка ручная и сварка автоматическая.
В каждом режиме управление источником осуществля
ется от микроконтролеров по специальным программам.
Предусмотрена возможность ввода дополнительных про
грамм, разработанных по требованиям хирургов.
Индикация режимов работы осуществляется яркими
светодиодами различного цвета, что позволяет хирургу лег
ко определять текущий режим даже в условиях слабой осве
щенности и на значительном расстоянии.
Источник предназначен для работы со всеми созданны
ми в Институте инструментами для электросварки ЖМТ.
Одновременно к нему можно подключать два инструмента.
Корпус источника влагозащищен. Размеры позволяют
устанавливать его в стандартную хирургическую эндоско
пическую стойку. Питание осуществляется от стандартной
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сети с напряжением 220 В. Конструкция системы питания
позволяет эксплуатировать источник при значительных ко
лебаниях напряжения питающей сети, что особенно важно
при работе, например, в сельской местности.
Одновременно в Институте ведутся работы по созда
нию новых инструментов для электросварки ЖМТ. Это за
жимы с прямыми и изогнутыми концами размерами 160,
200 и 260 мм. В отличие от применяемых в настоящее вре
мя и являющихся переделанными хирургическими зажи
мами, новые инструменты основаны на индивидуальных
заготовках, вырезанных с помощью лазера из нержавею
щей стали и обработанных специальным способом. Инст
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румент имеет специальное электроизоляционное покры
тие и пластмассовые рукоятки с кремальерами или без них.
Преимуществами инструмента по сравнению с существую
щими являются: более высокая технологичность, стандар
тизация при изготовлении, возможность изготовления
больших партий. Одновременно возможно выполнение ра
зовых заказов инструмента различной формы и размеров
благодаря использованию лазерной резки.
Применение нового оборудования позволит сущест
венно расширить возможности, области и масштабы при
менения тканесохраняющей ВЧ электросварочной техно
логии в хирургии.

ВИСОКОЧАСТОТНЕ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ КСЕНО—, АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТІВ
ТА ЇХ ФІКСАЦІЯ ДО ГРАНУЛЮЮЧИХ РАН
В. І. Нагайчук, С. М. Бевз
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова,
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова

Успішне відновлення шкіри з використанням сітчастих
трансплантатів у потерпілих з глибокими поширеними
опіками залежить від багатьох причин, в тому числі їх
надійної фіксації до гранулюючих ран.
В комбустіологічній практиці актуальними є питання
раннього хірургічного лікування поверхневих і глибоких
поширених та субфасціальних опіків, швидкого відновлен
ня шкіри, фіксування ксенодермотрансплантатів і сітчастих
аутодермотрансплантатів з коефіцієнтом перфорації 1:4,
1:6 до гранулюючої поверхні ран та одного з одним,
дефіциту донорської шкіри, а також економічних втрат на
тривале лікування. Впровадження в практику комбустіології
електрозварювання живих біологічних тканин дозволяє
зменшити крововтрату під час хірургічного втручання,
фіксувати пересаджені трансплантати один до одного або
до гранулюючих ран, економити шовний матеріал, змен
шити тривалість операції та витрати на неї.
Вперше у світі розробку методу високочастотного елек
трозварювання ксено— та аутодермотрансплантатів один
до одного та їх фіксації до гранулюючих ран розпочато на
базі опікового відділення Вінницької обласної клінічної
лікарні ім. М. І. Пирогова у 2007 р.
Мета роботи: вивчити можливості та перспективи за
стосування методу електрозварювання аутодермотранс
плантатів, ксенодермотрансплантатів один з одним та їх
фіксації до гранулюючих ран.
Обстежені 42 потерпілих з опіками, з них 22 — проведе
не високочастотне електрозварювання ксенотрансплан
татів шкіри та до грануляцій шляхом біполярної коагуляції.
Ефективність електрозварювання біологічних тканин
оцінювали за клінічними даними та кінцевим результатом
лікування.
Встановлено, що спосіб електрозварювання шкіри в
комбустіології неефективний. Тому розроблені інструменти

та індивідуально підібрані режими електрозварювання ау
то—, ксенотрансплантатів шкіри один з одним та їх фіксації
до гранулюючих ран. Зв'язок, якого досягали під час зварю
вання в основному завдяки альбумінам, був достатнім для
надійного фіксування ксенодермотрансплантатів та сітчас
тих аутодермотрансплантатів до ран на 3 — 4 доби, що за
безпечувало їх приживлення та функціонування.
Якісне електрозварювання біологічних тканин в силу
електрофізіологічних особливостей шкіри може бути ре
алізоване тільки за умови індивідуального підбору режимів
зварювання, подальшого вдосконалення інструментів та
пристроїв для реалізації поставленої мети.
Перші результати електрозварювання ауто—, ксенодер
мотрансплантатів позитивні. Трансплантати надійно
з'єднані один з одним. Точкові місця зварювання на 5 — 7—
му добу візуально не визначались. Сітчасті аутодермотранс
плантати, не скорочуючись, були добре фіксовані до ран.
Висновки
1. Спосіб електричного зварювання біологічних тканин
є прогресивною новітньою хірургічною технологією, що
має переваги: безкровність, бездимність, зменшення
кількості шовного матеріалу, відсутність некрозу та загаль
ного впливу на організм.
2. Використання високочастотного електрозварювання
ксено—, аутодермотрансплантатів один з одним та фіксації
сітчастих аутодермотрансплантатів до гранулюючих ран є
цілком надійним, економічно вигідним напрямком в ліку
ванні потерпілих з глибокими та субфасціальними опіка
ми.
3. Необхідно подальше вдосконалення пристрою,
інструментів та режимів високочастотного електрозварю
вання ксено— та аутодермотрансплантатів з використан
ням способу біполярної коагуляції.
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МЕХАНІЗМ З'ЄДНАННЯ ТКАНИН ПРИ ЇХ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННІ
С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка, Г. С. Маринський, О. В. Чернець, С. С. Подпрятов, О. В. Лебедєв, А. Г. Дубко
Інститут електрозварювання ім. Є .О. Патона НАН України, м. Київ,
Київська міська клінічна лікарня № 1

Хоча принципова можливість отримання електрозвар
ного з'єднання живих тканин не викликає сумніву,
клінічний досвід застосування цієї технології під час вико
нання понад 60 000 операцій свідчить про її високу ефек
тивність, проте, тонкі механізми утворення такого з'єднан
ня потребують детального вивчення.
Мета дослідження: з'ясувати можливий механізм утво
рення електрозварного з'єднання живих тканин.
Проаналізовані макро— і мікроскопічні зміни живих
тканин під впливом електрозварювального імпульсу в 2500
стендових дослідах, 1500 експериментах на тваринах, по
над 500 оперативних втручаннях в клініці. Електрозварю
вання здійснювали з використанням джерела живлення ЕК
300—М1, електрозварювальних пінцета і затискача, розроб
лених в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН
України. Препарати виготовляли за загальногістологічними
та гістохімічними методами, оцінювали за допомогою еле
ктронного мікроскопа.
За результатами досліджень опрацьовані технології, що
дозволяють перекрити артерії діаметром до 12 мм з
міцністю електрозварного шва не менше 500 мм рт.ст.,
з'єднання відрізків товстої кишки з міцністю не менше 25
мм рт.ст.
Внаслідок поєднання впливу високочастотного елект
ричного струму з напругою від 20 до 90 В тривалістю від 3,5

до 9 с та стискання електродів з силою від 1,5 до 2,5 Н/мм2
відбувається з'єднання структур, що складаються з білків:
колагенових та еластичних волокон, базальних мембран
ендотелію судин, волокон посмугованих та гладеньких
м'язів, ядер клітин, в тому числі оболонки й хроматину,
мікротрубочок,
ендоплазматичного
ретикулуму,
внутрішньоклітинних білків, цитоплазми основної речови
ни позаклітинного простору та плазми крові. При цьому
зберігаються контури клітин та волокон. Жирова тканина і
жирові клітини під впливом електрозварювання об'єдну
ються в осередки жиру та слизу. Внутрішньоклітинні ліпідні
включення та вакуолі з муцином вільно розташовані між
з'єднаними структурами білка.
Висновки
1. В утворенні електрозварного з'єднання провідну роль
відіграють органоїди та тканинні структури, що містять
білок.
2. Міцність з'єднання досягається завдяки збереженню
контурів волокон та клітин.
3. Ліпіди та муцин не беруть участі в утворенні електроз
варного з'єднання живої тканини.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
ЭЛЕКТРОСВАРКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
П. Д. Фомин, С. Н. Козлов
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца МЗ Украины, г. Киев

Работа хирурга в обобщенном виде представляет разде
ление тканей, остановку кровотечения и соединение тка
ней. Именно при разделении и мобилизации тканей возни
кают наибольшая кровопотеря, выброс эндогенных медиа
торов, запускающих каскад патологических реакций, что
обусловливает в последующем тяжелое течение послеопе
рационного периода и угнетение компенсаторных способ
ностей организма. Разработка и клиническое применение
технологий высокочастотной электросварки биологичес
ких тканей существенно расширяют диапазон возможнос
тей хирурга, позволяют планировать и осуществлять слож
ные и комбинированные вмешательства, ранее считавшие
ся невыполнимыми.
Наш опыт применения технологии высокочастотной
коагуляции мягких тканей с адаптивной выходной мощно
стью включает выполнение с 2008 г. более 200 оперативных
вмешательств по поводу кровоточащих опухолей желудка и
толстой кишки. Использовали электрокоагулятор ЭКМ—300
с комплектом инструментов, разработанных в Институте
электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины. Мобили
зацию органов с использованием указанной технологии

осуществляли в среднем в 2,3 раза быстрее, чем при приме
нении шовного материала. В зоне разделения тканей отсут
ствовало обугливание тканей, нередко наблюдаемое при
работе коагулятором с нерегулируемой мощностью. Зона
видимого коагуляционного эффекта составила при исполь
зовании ЭКМ—300 1 — 2 мм от линии наложения зажима—
электрода и не превышала 5 мм по данным гистологическо
го исследования, что обусловлено удачно выбранным алго
ритмом управления эффективной выходной мощностью.
При работе с коагулятором мы отказались от применения
гемостатических губок и дорогостоящих гемостатических
пластин, количество расходуемых перевязочных материа
лов уменьшилось на 50%. За счет бескровного выполнения
манипуляций число доз крови, переливаемых во время опе
рации, удалось снизить более чем в 2 раза, что обеспечило
не только экономический эффект, но и выраженный кли
нический — снижение частоты трансфузионных осложне
ний, а также социальный — уменьшение вероятности ин
фицирования вирусами гепатита и ВИЧ.
При формировании желудочно—кишечных соустий
применяли электрокоагулятор ЭКМ—300 для обеспечения

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

первичной фиксации серозной оболочки, бескровного
рассечения органа и надежности гемостаза по линии анас
томоза. В последующем, по данным эндоскопического кон
троля в сроки от 3 до 10 лет после операции в области швов
соустья выраженный отек отсутствовал у 70% пациентов,
кровотечение из зоны анастомотической камеры возникло
у 2 пациентов, несостоятельность (негерметичность) швов
— у 1. У пациентов в среднем на 2— 3 сут быстрее восстанав
ливался физиологичный режим питания по сравнению с
таковым при обычном течении послеоперационного пери
ода. При контрольном эндоскопическом исследовании че
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рез 12 мес отмечены полное заживление и эпителизация
зоны анастомоза.
Применение аппарата высокочастотной электрокоагу
ляции позволяет упростить и сделать более безопасными
объемные хирургические вмешательства на органах брюш
ной полости, желудке и кишечнике благодаря щадящему
воздействию на биологические ткани.
В качестве перспективного направления считаем акту
альной разработку линейки эргономичных инструмен
тов—электродов и адаптацию аппарата для работы с лапа
роскопическим оборудованием.
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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТАГЛАНДИНУ Е1 ТА СИСТЕМНОЇ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
З ГНІЙНО—НЕКРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ СТОПИ
С. Є. Подпрятов, О. М. Грабовий, В. В. Салата, С. В. Зайцев, З. Є. Сімонова, С. М. Корбут,
С. Я. Шишова, В. П. Рогачова
Київська міська клінічна лікарня № 1

ЕFFICACY OF PROSTAGLANDIN Е1 AND SYSTEMIC ANTIBACTERIAL THERAPY
APPLICATION IN PATIENTS, SUFFERING DIABETES MELLITUS
WITH PURULENT—NECROTIC AFFECTIONS OF THE FOOT
S. E. Podpryatov, О. М. Graboviy, V. V. Salata, S. V. Zaytsev, Z. E. Simonova, S. М. Коrbut,
S. Ya. Shishova, V. P. Rogachova

РЕФЕРАТ
Узагальнені результати застосування простагландину Е1 та си
стемної антибактеріальної терапії 1836 хворих на цукровий
діабет (ЦД), ускладнений гнійно—некротичним ураженням
стопи. Встановлено, що для усунення вогнища остеоартропатії
препаратом першої лінії є цефуроксим — за обмеженого ура
ження та стабільного стану хворого або меропенем — за поши
реного ураження та нестабільного стану хворого. При вира
женій ішемії стопи найбільш ефективним є стартове призна
чення цефепіму. За умови гнійно—некротичного ураження
внаслідок поранення стопи, бешихи чи оперативного втручан
ня доцільне використання карбапенему або меропенему. При
значення системної антибактеріальної терапії сприяло знач
ному зменшенню тривалості лікування, поліпшенню його ре
зультату.
Ключові слова: цукровий діабет; гнійно—некротичне ураження
стопи; антибактеріальна терапія; простагландин Е1
SUMMARY
The results of prostaglandin Е1 et systemic antibacterial therapy
use in 1836 patients, suffering purulent—necrotic affection of foot,
were summarized. There was established, that cefuroxym consti
tutes the first line preparation for the ostheoarthropathy focus
elimination, when the affection is limited and the patient state is
stable, аnd meronem — for extended affection and unstable
patient's state. In the pronounced ischemia of the foot the initial
administration of cefepim is the most effective. For purulent—
necrotic affection as a consequence of the foot wounding,
erysipelas or operative intervention it is expedient to use car
bapenem or meropenem. The systemic antibacterial therapy
administration had promoted significant reduction of the treat
ment duration and improvement of its result.
Кey words: diabetes mellitus; purulent—necrotic affection of foot;
аntibacterial therapy; prostaglandin Е1

Н

еобхідність проведення місцевої антибак
теріальної терапії у хворих на ЦД, ускладнений
гнійно—некротичним ураженням стопи, безсумнівна,
щодо системного застосування антибіотиків єдиної
думки немає.
Мета роботи: оцінити ефективність поєднаного
застосування простагландину Е1 та системної анти
бактеріальної терапії у хворих на ЦД з гнійно—некро
тичним ураженням стопи.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнені результати системної антибактеріаль
ної терапії, проведеної у 1836 хворих на ЦД, ускладне
ний гнійно—некротичним ураженням стопи, за
період з 1995 по 2010 р. Чоловіків було 937 (51,0%),
жінок — 899 (49,0%), вік хворих від 23 до 93 років. ЦД
І типу діагностований у 234 (12,7%) хворих, ІІ типу —
у 1602 (87,3%). В усіх спостереженнях за даними ульт
развукової допплерометрії та ангіографії реваскуля
ризація стопи виявилася неможливою. Місцеве ліку
вання включало заходи з забезпечення відтоку гною
або виконання некректомії, застосування пов'язок з
антибактеріальними препаратами. При ураженні суг
лобів здійснювали їх іммобілізацію. Оперативне
втручання виконане у 1787 (97,3%) хворих, в тому
числі у 715 (38,9%) — повторне. Ступінь бактеріально
го забруднення рани та чутливість мікроорганізмів до
антибіотиків оцінювали за стандартними методами.
Проведене морфологічне дослідження тканин та ци
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тологічне дослідження відбитків з рани. У 247 хворих
в комплексі лікування застосували простагландин Е1.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 886 (48,3%) хворих проявами діабетичної остео
артропатії були гнійний артрит та параартрит (у 71%
спостережень) або флегмона стопи (у 29%). Аналіз
клінічних ознак ураження, інтраопераційної характе
ристики тканин та гною, а також даних
мікробіологічного дослідження свідчив, що збудни
ком запалення в усіх спостереженнях був золотистий
стафілокок. Відразу після розкриття гнояка 721 хво
рому призначене парентеральне введення ан
тибіотиків: карбапенем або меропенем в поєднанні з
простагландином Е1 — у 5, цефалоспорин (цефурок
сим) з простагландином Е1 або без нього — у 716. Не
ускладнене загоєння операційної рани або її очищен
ня від гною, утворення грануляцій з подальшим за
гоєнням відзначене у 86 (95,6%) з 90 хворих, яким,
крім системної антибактеріальної терапії, признача
ли простагландин Е1, у 558 (88,4%) з 631 пацієнта, які
не застосовували простагландин Е1, та у 50 (30,3%) з
165 хворих, яким не призначали ані простагландин
Е1, ані системну антибактеріальну терапію. Повторно
у зв'язку з поширенням запалення або виникненням
вогнищ некрозу оперовані 192 (38,3%) хворих. Стопу
збережено в усіх хворих, яким, крім системної анти
бактеріальної терапії, призначали простагландин Е1,
у 623 (98,7%) з 631 пацієнта, яким не вводили простаг
ландин Е1, та у 139 (84,2%) з 165 хворих, яким не при
значали ні простагландин Е1, ні системну антибак
теріальну терапію. Тривалість лікування становила
відповідно (5,2 ± 1,8), (28,4 ± 3,7) та (47,3 ± 5,8) тиж.
Таким чином, при діабетичній остеоартропатії
призначення системної антибактеріальної терапії
сприяє значному зменшенню тривалості лікування і
поліпшенню його результату. Препаратами вибору є
цефуроксим — за обмеженого гнійного вогнища та
стабільного стану хворого та карбопенем (меропе
нем) — за поширеного ураження і нестабільного ста
ну хворого.
У 627 (34,2%) хворих вогнище некрозу та його вто
ринне інфікування зумовлене ішемією тканин. Всім
хворим здійснювали некректомію, після операції
призначали місцеве лікування та системну антибак
теріальну терапію з використанням цефазоліну, це
фепіму у поєднанні у амікацином або левофлоксаци
ном.
Ефективною системна антибактеріальна терапія
виявилася в усіх хворих, яким в комплексі признача
ли антибіотики і простагландин Е1, у 487 (94,0%) з 518
пацієнтів, яким не вводили простагландин Е1.
Неускладнене загоєння операційної рани або її
очищення від гною, утворення грануляцій з подаль
шим загоєнням відзначене у 41 (37,6%) з 109 хворих,
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яким призначали системну антибактеріальну терапію
в поєднанні з простагландином Е1, його не спос
терігали в інших пацієнтів. У 586 хворих виявлене по
ширення некрозу тканин, що супроводжувалось
зміною виду мікроорганізмів в рані і потребувало
зміни препаратів для системної антибактеріальної те
рапії. Повторно оперований 481 (76,7%) хворий.
Ефективність цефазоліну, цефепіму у поєднанні з
амікацином або левофлоксацину як стартової сис
темної антибактеріальної терапії становила
відповідно 60, 96 і 92%. Стопу вдалося зберегти у 103
(94,5%) хворих, яким, крім системної антибактеріаль
ної терапії, призначали простагландин Е1, у 223
(43,1%) пацієнтів, яким не вводили простагландин Е1.
Тривалість лікування — відповідно (11,9 ± 3,8) та (24,7
± 6,1) тиж.
Отже, при вираженій ішемії стопи для системної
антибактеріальної терапії найбільш ефективним є
стартове призначення цефепіму з амікацином, мож
ливе також застосування левофлоксацину.
У 74 (4,0%) спостереженнях причиною виникнен
ня гнійного запалення стало побутове поранення
стопи, у 28 (1,5%) — бешиха, оперовані відповідно 72
та 7 хворих. Простагландин Е1 призначали 12 хворим.
Всім хворим проведена системна антибактеріальна
терапія, використовували цефазолін, цефепім у
поєднанні з амікацином або левофлоксацином.
Ефективність цефазоліну, поєднання цефепіму з
амікацином, левофлоксацину як стартової системної
антибактеріальної терапії становила відповідно 72,
86 і 82,2%. Отримані дані свідчать про недостатню
ефективність проведеної системної антибактеріаль
ної терапії і є підставою для застосування як старто
вих препаратів карбапенему (меропенему) або
поєднання беталактамного антибіотика з глікопепти
дом.
У 221 (12,0%) хворого гнійне запалення виникло
після виконання оперативного втручання на стопі
(педикюра, видалення мозолі, нігтя, пальця, резекції
переднього відділу стопи). Простагландин Е1 призна
чений 48 хворим, оперовані 195, повторно — 42.
Ефективність цефазоліну, поєднання цефепіму з
аміноглікозидом, левофлоксацину або меропенему
як стартової системної антибактеріальної терапії ста
новила відповідно 69,7, 88,8, 79,7 і 100%. Отримані
дані свідчать про доцільність використання як стар
тових препаратів за такого типу ураження карбапене
му (меропенему).
Оскільки в дослідження включені хворі, яких ліку
вали у період спостереження протягом 15 років, вико
ристовували препарати різних виробників. Препарат
обирали не тільки за його лікувальними властивостя
ми, а й економічними міркуваннями. Це найбільшою
мірою стосується високоефективних антибіотиків
цефепіму, амікацину, левофлоксацину та меропенему.
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Організація випуску в Україні препаратів Квадроцеф
(цефепім), Аміцил (амікацин), Флоксіум (левофлок
сацин), Мепенам (меропенем) значно розшитить
можливості їх застосування.

ВИСНОВКИ
1. Для усунення вогнища остеоартропатії як пре
парати першої лінії доцільно призначати цефурок
сим — за обмеженого ураження та стабільного стану
хворого або меропенем — за поширеного ураження
та нестабільного стану хворого.

2. При вираженій ішемії стопи для системної анти
бактеріальної терапії найбільш ефективним старто
вим препаратом є цефепім.
3. Якщо гнійно—некротичне ураження є наслід
ком поранення стопи, бешихи чи оперативного втру
чання, доцільне використання як стартових препа
ратів карбапенему або меропенему.
4. Призначення простагландину Е1системної анти
бактеріальної терапії сприяє значному зменшенню
тривалості лікування і поліпшенню його результату.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
С. А. Тылик, Н. Ф. Витвицкий, В. И. Диденко, В. Н. Грабчук, Е. А. Ярошенко, А. Н. Власенко,
Е. И. Чередниченко, М. А. Робертс
Клиническое объединение скорой медицинской помощи, г. Днепропетровск

RATIONAL ANTIBACTERIALTHERAPY OF AN ACUTE SURGICAL DISEASES
OF ABDOMINAL ORGANS
S. А. Тylik, N. F. Vitvitskiy, V. I. Didenko, V. N. Grabchuk, Е. А. Yaroshenko, А. N. Vlasenko, Е. I. Cherednichenko,
М. А. Roberts

РЕФЕРАТ
Проведен сравнительный анализ медицинской документации
1055 пациентов в возрасте от 18 до 92 лет, оперированных по
поводу острых хирургических заболеваний органов брюшной
полости (ОБП) за период с 2007 по 2009 г. Всем больным после
операции проводили антибактериальную терапию, 877 из них
в качестве основного антибактериального препарата назнача
ли цефтазидим (цефтадим), 178 — другие антибактериальные
препараты. Применение препарата цефтадим в качестве ба
зисного при антибактериальной терапии позволило снизить
частоту гнойно—септических осложнений на 61%, уменьшить
продолжительность лечения больных в стационаре.
Ключевые слова: острые заболевания органов брюшной поло
сти; хирургическое лечение; антибактериальная терапия; цеф
тадим.
SUMMARY
Comparative analysis of medical documents, concerning 1055
patients, aged 18 — 92 yrs old, оperated for an acute surgical dis
eases of abdominal organs in 2007—2009 yrs, was performed.
Preoperative antibioticotherapy was performed in all the patients,
in 877 of them ceftazidim (ceftadim) was administered as the main
antibacterial preparation and in 178 — other antibacterial prepa
rations. Application of ceftadim, as a basic preparation in antibi
oticotherapy, had permitted to lower the purulent—septic compli
cations rate by 61% and to reduce the stationary treatment dura
tion of the patients.
Кey words: an acute diseases of abdominal organs; surgical treat
ment; аntibacterial therapy; ceftadim.

А

ктуальность проблемы профилактики после
операционных гнойных осложнений в абдоминаль
ной хирургии в значительной степени обусловлена
тем, что с увеличением числа сложных операций с
применением современных технологий увеличива
ются их объем и продолжительность, повышаются
травматичность и кровопотеря, что способствует воз
никновению послеоперационных инфекционных
осложнений, в первую очередь, раневой инфекции.
Лечение раневой инфекции требует дополнительных
затрат, значительно увеличивает продолжительность
лечения больного в стационаре [1, 2].
Одним из недостаточно изученных аспектов про
филактики таких осложнений является рациональ
ное применение антибактериальных препаратов. Не
смотря на важность этого направления в хирургии,
проблему послеоперационного нагноения нельзя
сводить только к поиску оптимальной схемы антиби
отикопрофилактики. При таком подходе игнориру
ются важнейшие принципы его профилактики [3, 4].
Несмотря на совершенствование техники опера
тивных вмешательств и внедрение системы профи
лактических мероприятий, частота возникновения
раневой инфекции после операций на ОБП достаточ
но высокая — 6 — 8% [5, 6]; причем, если при "чистых"
операциях она составляет 0,8 — 2%, при "загрязнен
ных" — увеличивается до 20% [7, 8].
Частота нагноения операционной раны определя
ется характером заболевания, травматичностью опе
ративного вмешательства, возможностью ее инфици
рования.
Увеличение частоты раневых гнойных осложне
ний наблюдают после операций со вскрытием полых
органов, в частности, при резекции желудка она до
стигает от 4 до 26% .
Частота послеоперационных гнойно—септичес
ких осложнений при хирургических вмешательствах
на толстой кишке составляет 68%. Наиболее тяжелое
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из них — перитонит, который выявляют у 3 — 70%
больных, при этом летальность достигает 20% [4].
Абдоминальные хирургические инфекции, как
правило, имеют полимикробную этиологию с воз
можным участием различных грамотрицательных и
грамположительных аэробных и анаэробных возбу
дителей. Основную роль играют грамотрицательные
микроорганизмы, в частности, энтеробактерии (E.
coli, Proteus spp., Klebsiella spp.), псевдомонады, не
спорообразующие анаэробы, особенно бактероиды.
Частота выявления грамположительных микроорга
низмов достигает 30%.
В структуре возбудителей абдоминальных инфек
ционных осложнений, возникающих в послеопера
ционном периоде или во время лечения больного в
стационаре, особое значение имеют госпитальные
штаммы микроорганизмов: коагулазонегативные ста
филококки, энтерококки, энтеробактер, ацинетобак
тер, псевдомонады. Эти микроорганизмы отличаются
высокой и поливалентной резистентностью к анти
биотикам, что затрудняет эффективное лечение
больных. Сложную проблему в этом отношении пред
ставляют грамотрицательные микроорганизмы, в ча
стности, Acinetobacter spp. [7, 9].
Основные принципы антибактериальной терапии
в абдоминальной хирургии следующие.
1. Антибактериальная терапия является обязатель
ным компонентом комплексной терапии хирургиче
ской инфекции, ее проводят в дополнение к хирурги
ческому лечению, а не вместо него.
2. Антибактериальная терапия направлена на пре
дотвращение продолжающегося после операции ре
инфицирования в очаге инфекции и, таким образом,
на профилактику рекуррентной внутрибрюшной ин
фекции.
3. Антибактериальные препараты должны не толь
ко активно влиять на все этиологически значимые
возбудители, но и обладать высокой способностью
проникать в очаг воспаления или деструкции, что оп
ределяется их фармакокинетическими характеристи
ками.
4. Антимикробную терапию хирургической ин
фекции проводят с учетом потенциальных побочных
Таблица 1.

и токсических реакций препарата, оценкой тяжести
основного и сопутствующих заболеваний.
Решающую роль для результатов комплексного ле
чения больного с абдоминальной инфекцией играет
проведение адекватной эмпирической терапии до
получения антибиограммы у конкретного больного
[10].
Продолжительность антибактериальной терапии
зависит прежде всего от ее эффективности. При нео
сложненных формах внутрибрюшной инфекции
длительность применения антимикробного препара
та не должна превышать 5 — 7 сут, при осложненных
— зависит от эффективности (достаточности) тера
пии.
Установлено, что, если антибактериальную тера
пию начинают более чем за 2 ч до момента выполне
ния разреза, послеоперационная инфекция возника
ет в 3,8% наблюдений, при введении антибиотика за
1 ч до начала операции — в 0,5%. Если же антибиотик
вводят после начала операции, она достигая 5% через
8 — 9 ч после разреза, причем, чем позже от начала
операции проведена антибиотикопрофилактика, тем
выше вероятность возникновения инфекции [7]. По
данным фармакокинетических исследований цефа
лоспоринов, после однократного внутривенного вве
дения препаратов перед операцией их максималь
ную концентрацию в крови определяют через 15
мин.
Цефтазидим (цефтадим) — полусинтетический
β—лактамный антибиотик из группы цефалоспори
нов III поколения. Обладает широким спектром дей
ствия, проявляет бактерицидное действие, подавляя
активность ферментов микроорганизмов, ответст
венных за синтез их клеточной мембраны. Устойчив
к действию β—лактамаз. Активен в отношении следу
ющих микроорганизмов: грамотрицательных, вклю
чая Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Proteus spp.,
Enterobacter spp., Escherichia coli и др.; грамположи
тельных, включая Staphylococcus aureus, Streptococcus
spp.; анаэробных, включая Bacteroides spp.
Препарат вводят внутримышечно или внутривен
но. Доза для взрослых, в зависимости от тяжести ин
фекции, составляет 1 — 4 г/сут.

Заболевания ОБП, по поводу которых произведены оперативные вмешательства в группах
Заболевание ОБП

Деструктивный аппендицит
Перфоративная язва желудка и
двенадцатиперстной кишки
Ущемленная грыжа (различной локализации)
Острая спаечная непроходимость кишечника
Острая обтурационная непроходимость
кишечника (опухолевого генеза)

2007

2008

2009

I

II

I

II

I

II

198

29

204

29

189

14

26

10

28

13

35

8

45
11

21
10

53
21

9
8

36
10

11
9

4

1

11

4

6

2
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Таблица 2.
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Частота выявления сопутствующих з аболеваний
Число больных в группах

Сопутствующее заболевание

ГБ, ИБС
ХОЗЛ
МКБ
Варикозная болезнь с ХВН 2 – 3 степени
Ожирение I – IIІ степени

I

II

абс.

%

абс.

%

324
18
104
226
82

37
2
11,9
25,9
9,4

71
5
15
37
26

39,8
2,8
8,4
20,8
14,6

Примечание.

ГБ – гипертоническая болезнь; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ХОЗЛ – хронические
обструктивные заболевания легких; МКБ – мочекаменная болезнь; ХВН – хроническая венозная
недостаточность.

Таблица 3.

Результаты лабораторных исследований в группах
Показатель

Гемоглобин, г/л
Гематокрит
Эритроциты, × 1012 в 1 л
Лейкоциты, × 109 в 1 л
Тромбоциты, × 10 в 1 л
СОЭ, мм/ч
9

Показаниями к применению препарата цефтадим
являются профилактика и лечение инфекционных
осложнений послеоперационного периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен сравнительный анализ медицинской
документации 1055 пациентов в возрасте от 18 до 92
лет, оперированных по поводу острых хирургичес
ких заболеваний ОБП в 2007 — 2009 гг. (табл. 1).
Всем больным после операции проводили антибакте
риальную терапию.
Больным І группы в качестве основного антибак
териального препарата назначали цефтазидим (цеф
тадим), ІІ группы — другие антибактериальные пре
параты.
Эффективность антибактериальной терапии оце
нивали по данным клинических и лабораторных ис
следований:
— температура тела,
— общий анализ крови,
— объективная оценка операционной раны (ин
фильтрат, серома, гематома, нагноение, лигатурный
свищ),
— возникновение осложнений, требующих по
вторного оперативного вмешательства (несостоя
тельность швов, вялотекущий перитонит, эвентра
ция),

Величина показателя в группах (x ± m)
I

II

122 ± 8
0,42 ± 0,02
4,3 ± 0,6

118 ± 6
0,37 ± 0,04
4,0 ± 0,4

8,9 ± 0,5

12,2 ± 2,1

238 ± 23,6

247 ± 17,5

16,8 ± 3

26 ± 8

— возникновение послеоперационной пневмо
нии.
Частота сопутствующих заболеваний ОБП в груп
пах пациентов сопоставима (табл. 2, рисунок).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Значимые различия общего состояния и сопутст
вующих заболеваний в обеих группах не выявлены,
что позволяет исключить их влияние на течение по
слеоперационного периода. Факторами риска воз

Частота возникновения осложнений.
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Таблица 4.

Анализ послеоперационных инфекционных осложнений в группах больных
Число наблюдений в группах
Осложнение

Серома, гематома, инфильтрат
Нагноение операционной раны
Лигатурный свищ
Эвентрация
Вялотекущий перитонит
(межпетельный абсцесс брюшной полости)
Послеоперационная пневмония

I

II

абс.

%

абс.

%

80
62
28
9

9,1
7
3,2
1

24
20
8
3

13,5
11,2
4,5
1,7

21

2,4

10

5,6

38

4,3

14

7,9

никновения инфекционных осложнений после опе
рации были: обменные нарушения (ожирение), со
путствующие хронические инфекции (хронический
бронхит, МКБ, ХВН), анемия.
При анализе результатов лабораторных исследо
ваний у больных обеих групп выявлены незначитель
ные различия количества лейкоцитов, СОЭ; количе
ство эритроцитов, гематокрит, уровень гемоглобина,
тромбоцитов значительно не различались (табл. 3).
После операции субфебрильная температура тела
отмечена у 292 (78%) пациентов I группы и у 164
(92%) — II группы; повышение температуры тела —
соответственно у 11 (1,3%) и 22 (12,3%). Нормализа
ция температуры тела в I группе происходила в сред
нем через 4 сут, во II группе — через 5 — 6 сут.
Частота осложнений у больных I группы состави
ла 27,1%, II группы — 44,4% (табл. 4). По данным ли
тературы, при "условно чистых" операциях частота
гнойно—септических осложнений составляет 7 —
10%, при "загрязненных" — достигает 40% [11, 12].
Продолжительность лечения больных в стациона
ре после операции составила в среднем в I группе (10
± 2) дня, во II группе — (16 ± 4) дня.

ВЫВОДЫ
1. Применение препарата цефтадим в качестве ба
зисного при антибактериальной терапии позволило
снизить частоту возникновения гнойно—септичес
ких осложнений после операции по поводу острых
хирургических заболеваний ОБП на 61%.
2. Продолжительность применения и дозы препа
рата цефтадим следует выбирать индивидуально, с

учетом тяжести течения основного и сопутствующих
заболеваний, возраста больного.
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МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА НИЖНЕЙ ПОЛОЙ
ВЕНЫ У БОЛЬНЫХ ПРИ КОМПРЕССИОННОМ СИНДРОМЕ СРЕДОСТЕНИЯ
В. В. Бойко, А. Г. Краснояружский, П. И. Корж, А. Ю. Гаврилов
Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, г. Харьков

THE METHODS OF SURGICAL CORRECTION OF THE VENA CAVA INFERIOR
SYNDROME IN PATIENTS, SUFFERING MEDIASTINAL COMPRESSION
SYNDROME
V. V. Boyko, А. G. Кrasnoyaruzhskiy, P. I. Korzh, А. Yu. Gavrilov

РЕФЕРАТ
Представлен опыт лечения больных по поводу компрессион
ного синдрома средостения (КСС), обусловленного синдро
мом нижней полой вены (СНПВ). Выделены типы поражения
нижней полой вены (НПВ) в соответствии с классификацией,
разработанной в клинике. Приведены методы оперативного
лечения СНПВ, применяемые в клинике.
Ключевые слова: компрессионный синдром средостения; син
дром нижней полой вены; эндокавальное стентирование; ис
кусственное кровообращение.
SUMMARY
The experience of treatment of patients, suffering mediastinal
compression syndrome, caused by syndrome of vena cava inferior,
is presented. The types of affection of vena cava inferior in accor
dance with classification of clinic were delineated. The methods of
operative treatment of the vena cava inferior syndrome, applied in
the clinic, were adduced.
Кey words: mediastinal compression syndrome; syndrome of vena
cava inferior; endocaval stenting; artificial blood circulation.

С

индром нижней полой вены (СНПВ) — ком
плекс симптомов, обусловленный нарушением кро
вообращения в бассейне НПВ, один из вариантов
клинического проявления КСС.
Клинические проявления КСС зависят от объема
ткани опухоли и степени инвазии ею НПВ. К сожале
нию, в большинстве наблюдений такую клиническую
ситуацию относят к неоперабельным. В то же время,
в начальных стадиях заболевания возможно выпол
нение паллиативных [1], а иногда — радикальных
операций.
По мере увеличения инвазии опухолью НПВ про
грессируют клинические проявления, сходные с син
дромом Бадда — Киари [2], однако с более выражен
ной сердечно—сосудистой недостаточностью. Отек
нижней половины туловища, резистентный к диуре
тикам асцит, прогрессирующая печеночно—почеч
ная и полиорганная недостаточность быстро обус
ловливают декомпенсацию состояния пациентов и
летальный исход.
Цель исследования: повысить эффективность ле
чения больных с СНПВ путем использования эндова
скулярных технологий и искусственного кровообра
щения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СНПВ диагностирован у 23 больных, которых ле
чили в клинике в период с 1998 по 2008 г.
В группу сравнения включены 15 пациентов, кото
рых лечили 1998—2002 гг. с использованием консер
вативной терапии, декомпрессивных вмешательств,
резекции НПВ; в основную группу — 8 больных, лече
ных в 2003—2008 гг., котоыым выполняли обходные
шунтирующие операции по методике клиники.
Для диагностики СНПВ применяли допплерогра
фическое и ангиографическое исследования, ком
пьютерную томографию. Каваграфия НПВ имеет не
сомненные преимущества, поскольку позволяет об
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II
III

Рис. 3. Кавадилатация с использованием феморального
доступа.

Рис. 1. Типы поражения НПВ.

2

1
Рис. 2. Взятие НПВ на турникеты.

Рис. 4. Эндокавальный стент.

наружить внутрипросветные тромбы, при этом вы
полнение манипуляций на НПВ противопоказано в
связи с опасностью возникновения тромбоэмболии
легочной артерии.
В соответствии с рабочей классификацией инва
зии опухолями средостения НПВ, разработанной в
клинике, выделяем следующие типы поражения в за
висимости от уровня инвазии (рис. 1): I тип — пора
жение НПВ в месте вхождения в правое предсердие; II
тип — поражение НПВ в правых отделах сердца; III
тип — поражение НПВ на уровне печеночных вен.
Инвазия НПВ может быть представлена следую
щими вариантами:
I — сдавление и смещение НПВ опухолью;
II — прорастание стенки НПВ с пристеночным
тромбозом или без него;
III — прорастание НПВ с выходом ткани опухоли в
ее просвет.

При сдавлении НПВ опухолью либо ее смещении,
особенно при наличии небольших новообразований
и доброкачественной опухоли, возможно прецизион
ное удаление опухоли без повреждения НПВ. Хоро
ший обзор и свободу манипуляций обеспечивает вер
тикальный стернотомный доступ.
В таблице представлены данные о примененных
методах лечения больных основной группы и группы
сравнения с СНПВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Опасность возникновения массивного кровотече
ния при повреждении НПВ требовала бережного об
ращения с тканями, обязательного взятия НПВ на
турникеты дистальнее участка поражения опухолью
(рис. 2).
В некоторых ситуациях возникала необходимость
наложения держалок на прокладках (1) на правое
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Оперативные вмешательства, выполненные у больных основно й группы и группы сравнения
Метод лечения

Консервативное
Эксплоративные операции с биопсией
Декомпрессивные вмешательства
Обходные шунтирующие операции
Резекция НПВ

сравнения

Число наблюдений в группах
основной

абс.

%

абс.

%

5
6
3
–
1

1,5
1,8
1
–
0,3

2
–
1
3
2

0,6
–
0,3
1
0,6

всего

7
6
4
3
3

предсердие выше опухоли (2). После удаления опухо
ли турникет снимали, держалки завязывали, проходи
мость по НПВ полностью восстанавливалась.
При отсутствии тромбоза НПВ выполняли кавади
латацию с использованием пункционного фемо
рального доступа (рис. 3).
Несмотря на кратковременность дилатационного
эффекта, проведение этой манипуляции способство
вало существенному улучшению состояния больного,
позволяло более эффективно подготовить его к опе
рации и выполнить радикальное вмешательство в бо
лее благоприятных хирургических условиях. Как пал
лиативную операцию, если удалить опухоль невоз
можно, выполняют эндокавальное стентирование.
Применяли стенты зарубежного производства, кото
рые устанавливали через бедренную вену [3]. Возмож
ными осложнениями такой манипуляции являются
миграция стента в правые отделы сердца, тромбоз
стента. Нами разработан стент с наружным покрыти
ем его фторопластовой эмульсией № 4, содержащей

фрагменты мелкодисперсной алмазной крошки (рис.
4).
Благодаря повышению трения между стентом—
эндопротезом и внутренней поверхностью НПВ
стент практически не смещается. Для профилактики
тромбоза стента—эндопротеза назначали антикоагу
лянты по общепринятым схемам. Стентирование
НПВ было возможно только при поражении НПВ I и
II типа. При поражении III типа с вовлечением пече
ночных вен такая коррекция противопоказана. Ради
кальное удаление опухоли с вмешательством на НПВ
также было возможно только при инвазии опухолью
НПВ I и II типа. Операцию выполняют с использова
нием аппарата искусственного кровообращения
(АИК) (рис. 5).
Канюляцию аорты и верхней полой вены осуще
ствляли общепринятым методом. НПВ канюлировали
дистальнее участка инвазии опухолью. После оста
новки кровообращения в условиях кардиоплегии
правое предсердие вскрывали ближе к НПВ, осуще

Рис. 5. Метод применения АИК.

Рис. 6. Обходное аурикулокавальное шунтирование.
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Рис. 7. Временный эндокавальный шунт.

ствляли ревизию ее устья, при необходимости — вы
полняли тромбэктомию эверсионным способом ли
бо с использованием катетера Фогарти [4]. Убедив
шись в адекватности кровотока по НПВ, производили
резекцию НПВ с ее полным замещением протезом
или вшиванием заплаты из перикарда либо синтети
ческой ткани.
В отсутствие возможности радикального удаления
опухоли, прорастающей НПВ, применяли обходное
аурикулокавальное шунтирование (рис. 6).
Для наложения анастомоза протеза с НПВ предло
жен метод (рис. 7) с применением временного эндо
кавального шунта (1) (патент Украины 41172).
Особенностью конструкции является наличие бо
кового отверстия (2) в конюле, которую устанавлива
ют в НПВ. Временный шунт (1) укрепляют кисетным
швом НПВ (3), а также с помощью турникетов (4, 5, в
зависимости от анатомических условий можно ис
пользовать один турникет). Кровоток обеспечивается
по эндокавальному шунту (2 — 6). На выключенном
сегменте НПВ (А↔Б) формируют анастомоз протеза
— наружного шунта с НПВ. Во избежание тромбоза
эндокавального шунта его канюлю (1) извлекают, за
вязывают кисетный шов (3), наружный шунт пережи

мают и вшивают в ушко правого предсердия, предва
рительно отжатое зажимом Сатинского. Наружный
аурикулокавальный шунт включают в кровоток после
заполнения протеза кровью и удаления из него пу
зырьков воздуха.
Следует подчеркнуть, что удаление опухолей пе
реднего средостения с инвазией НПВ является чрез
вычайно травматичным оперативным вмешательст
вом, что требует тщательного отбора пациентов, уче
та степени операционного риска. Как альтернатива
могут быть применены двухэтапные операции: пер
вым этапом осуществляют циторедуктивное вмеша
тельство — удаление опухоли и формирование
аурикулокавального анастомоза; вторым — резекцию
НПВ с остатком ткани опухоли.

ВЫВОДЫ
1. СНПВ как осложнение новообразований средо
стения — тяжелое состояние, методы коррекции ко
торого следует выбирать индивидуализированно.
2. Применение эндоваскулярных технологий на
различных этапах хирургической коррекции СНПВ в
сочетании с КСС позволяет повысить эффективность
лечения больных.
3. Хирургическая коррекция КСС, обусловленного
новообразованиями средостения и осложненного
СНПВ, может быть эффективно осуществлена с при
менением АИК.
Перспективы дальнейших исследований. Результа
ты проведенного исследования свидетельствуют о
необходимости дальнейшего поиска методов хирур
гической коррекции СНПВ у больных при КСС.
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SIMULTANT OPERATIONS IN LAPAROSCOPIC SURGERY
М. Yu. Nichitaylo, М. S. Zagriychuk

Симультанні оперативні втручання як метод одно
часного лікування кількох хірургічних хвороб засто
совують протягом багатьох років, хоча і сьогодні як у
вітчизняній, так і іноземній літературі не існує чітко
го визначення цього поняття. Найчастіше застосову
ють такі терміни: симультанні, комбіновані, поєднані,
розширені втручання тощо. Симультанна операція —
це операція, внаслідок якої хірургічним шляхом од
ночасно усунуті два або більше хірургічних захворю
вання або виконані дві або більше хірургічні опе
рації. Незважаючи на відсутність загальноприйнято
го визначення, чітких показань та протипоказань,
єдиної схеми оцінки ступеня ризику під час виконан
ня симультанних операцій та інших необхідних кри
теріїв, в літературі ми не знайшли даних, які б стави
ли під сумнів доцільність виконання кількох операцій
одночасно. Такі очевидні переваги, як застосування
одного наркозу, значно менша психічна травма, знач
ний соціально—економічний ефект, зменшення ме
дикаментозного навантаження на організм та інші
спонукають хірургів до застосування цього методу в
клініках.
З впровадженням в хірургічну практику лапаро
скопічних технологій такий напрямок, як симуль
танні оперативні втручання, став ще більш актуаль
ним. Оскільки впровадження лапароскопічних техно
логій та становлення лапароскопічної хірургії в
провідних зарубіжних клініках відбувалося значно
раніше, відповідно, більш широко симультанні лапа
роскопічні операції виконують саме в них, що, крім
медичної складової, зумовлене також економічними
чинниками. А тому аналіз зарубіжної літератури може
бути доцільним для більш інтенсивного впроваджен
ня симультанних лапароскопічних втручань в
клініках та лікарнях нашої країни. За останні 5 років
внаслідок впровадження лапароскопічних техно
логій спектр симультанних лапароскопічних втру
чань значно розширився, почали застосовувати такі
поєднані оперативні втручання, які без лапаро

скопічних технологій було б неможливо здійснити.
Зокрема, описані симультанні оперативні втру
чання, за яких один з етапів — це операція на шлунку
[1, 2]. Так, наведений досвід симультанного оператив
ного лікування раку шлунку у ранніх стадіях та
жовчнокам'яної хвороби [3], з приводу яких викону
вали симультанну лапароскопічну холецистектомію
та гастректомію.
З приводу синхронної карциноми шлунка та пря
мої кишки виконано симультанну лапароскопічну ре
зекцію прямої кишки та дистальну гастректомію [4].
Описане спостереження симультанного лапаро
скопічного лікування хворого з пухлиною шлунка та
тонкого кишечника [5].
Інші автори [6] повідомили про виконання си
мультанної лапароскопічної гастректомії та лапаро
скопічної холецистектомії з приводу раку шлунка та
жовчнокам'яної хвороби.
Оприлюднене спостереження успішного опера
тивного лікування хворого віком 72 років, у якого од
ночасно виконано лапароскопічну холецистектомію,
а також видалено пухлину шлунка і товстого кишеч
нику [7].
Симультанні лапароскопічні оперативні втручан
ня широко використовують під час оперативного
лікування різних форм ожиріння [8]. Так, автори
оцінюють переваги, недоліки та ризик виконання си
мультанного втручання: лапароскопічної холецистек
томії та бандажування шлунка при ожирінні [9]. За ре
зультатами дослідження, збільшується лише три
валість операції, решта показників, зокрема, три
валість лікування хворого у стаціонарі, об'єм інтрао
пераційної крововтрати, частота виникнення усклад
нень та інші значно кращі.
Оскільки лапароскопічні операції на шлунку у
хворих на ожиріння виконують досить широко,
відповідно, з'явилось і нове поєднання симультанних
оперативних втручань. Так, операцію з видалення
зміщеного бандажа шлунка та встановлення нового
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автори також називають симультанним втручанням,
причому, обидві операції виконують лапароскопічно
з використанням одного доступу [10].
Також є повідомлення про виконання таких си
мультанних втручань, за яких одну або кілька опе
рацій виконують на тонкому кишечнику [11], а саме
поєднання лапароскопічної пластики діафрагмаль
ної грижі, бандажування шлунка та резекції тонкого
кишечнику.
Багато посилань у спеціалізованій літературі при
свячені лапароскопічним втручанням з приводу зло
якісних новоутворень товстого кишечнику [12, 13],
які часто поєднуються з онкологічними процесами в
інших органах [14]. Так, автори повідомляють про
успішне виконання симультанного лапароскопічного
втручання, а саме низької передньої резекції прямої
кишки та дистальної гастректомії з приводу синхрон
ної пухлини шлунка та прямої кишки [15].
Одночасне хірургічне втручання виконане з при
воду раку шлунка та колоректального раку [16]. При
цьому дві операції, які виконують окремо, хворі пере
носять значно гірше, а результат, якого намагаються
досягти оперативним шляхом — видалення пухлини,
зіставний. Цікаво відзначити, що втручання на двох
органах, розташованих у різних поверхах черевної
порожнини, виконані з використанням одного досту
пу, і лише в одному спостереженні було потрібне
встановлення додаткового порта.
Щодо лікування колоректального раку в поєд
нанні з пухлинами сечостатевої системи, в іноземній
літературі є численні повідомлення, переважно з за
стосуванням лапароскопічних методів. Так, описане
симультанне лапароскопічне видалення нирки та
геміколектомія з приводу раку товстого кишечнику та
нирки [17].
Спостереження одночасного симультанного лапа
роскопічного втручання на кількох органах, зокрема,
на жовчному міхурі, шлунку тощо наведене хірургами
з Японії [18].
Узагальнений досвід виконання симультанної ла
пароскопічної резекції прямої кишки в поєднанні з
видаленням метастазів раку прямої кишки в печінці
[19]. Незважаючи на те, що органи, на яких виконува
ли втручання, розташовані на значній відстані один
від одного, застосований один доступ.
Описане виконання симультанної лапароскопіч
ної абдомінальної та трансанальної резекції низьких
пухлин прямої кишки з хорошими віддаленими ре
зультатами [20].
Узагальнений чималий досвід симультанного ла
пароскопічного видалення частини товстого кишеч
нику (геміколектомія) та радикальної нефректомії у
хворих з приводу обтуруючої карциноми низхідної
ободової кишки та раку нирки [21]. A китайські хірур
ги [22] здійснили лапароскопічну геміколектомію та

за наявності метастазів колоректального раку у
печінці — одночасно лапароскопічну резекцію печін
ки. Описане спостереження успішного лікування хво
рого віком 90 років з приводу раннього раку шлунка
та раку товстого кишечнику [23]. Хворому здійснено
симультанну лапароскопічну резекцію шлунка та
геміколектомію. Майже всі автори відзначають, що
при онкологічних захворюваннях основною перева
гою лапароскопічних технологій є відсутність вели
кого лапаротомного розрізу та більш надійне дотри
мання правил абластики. Ці переваги особливо важ
ливі для пацієнтів з онкологічними захворюваннями,
які часто ослаблені, а велика операційна рана та тяж
ка травма під час оперативного втручання перено
сяться ними значно гірше, ніж лапароскопічні мані
пуляції.
Симультанні лапароскопічні втручання застосову
ють і під час виконання лапароскопічної холецистек
томії та лапароскопічної апендектомії. І хоча окремо
ці дві операції виконують найчастіше з хірургічних
втручань на черевній порожнині, частота їх поєдна
ного виконання вкрай низька. В літературі наведене
цікаве спостереження лікування хворої за протилеж
ного розміщення органів [24]. Під час виконання ла
пароскопічної холецистектомії виявлене запалення
червоподібного відростка, здійснено лапароскопічну
апендектомію.
Також є повідомлення симультанного виконання
лапароскопічної холецистектомії та апендектомії у
хворого з серпоподібноклітинною анемією [25].
Оскільки будь—яке оперативне втручання у таких
хворих пов'язане з високим ризиком, було вкрай важ
ливо зменшити кількість операцій, що забезпечене
виконанням симультанного втручання.
Велику увагу зарубіжні дослідники приділяють ла
пароскопічному лікуванню грижі різної локалізації
[26, 27]. Так, автори порівнювали недоліки й переваги
симультанного лікування двобічної пахвинної грижі з
використанням відкритого і лапароскопічного до
ступів, основними критеріями були тривалість ліку
вання хворого у стаціонарі та частота виникнення
інтраопераційних і післяопераційних ускладнень
[28].
Після виконання симультанних лапароскопічних
втручань тривалість лікування хворого у стаціонарі та
частота різних ускладнень були значно меншими, а
таких ускладнень, як нагноєння операційної рани,
взагалі не було.
Багато хірургів [29, 30] наводять великий досвід
симультанного лікування жовчнокам'яної хвороби та
пупкової грижі. Оскільки наявність пупкової грижі
може у більшості хворих провокувати утворення
після операції троакарної грижі, автори рекоменду
ють, поряд з виконанням лапароскопічної холецис
тектомії, здійснювати герніопластику.
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Автори описують спостереження симультанного
лапароскопічного лікування двобічної пахвинної
грижі в поєднанні з лапароскопічною холецистек
томією [31].
Ще більше даних про виконання симультанної ла
пароскопічної холецистектомії та пластики пупкової
грижі наводять інші дослідники [32]. На підставі
аналізу досвіду виконання симультанних операцій у
123 хворих переконливо доведені переваги методу в
порівнянні з відкритим хірургічним лікуванням.
Останнім часом лапароскопічні методи оператив
ного лікування гриж черевної стінки різної ло
калізації широко використовують хірурги всіх клінік,
грижепластику поєднують як з втручаннями з приво
ду патології інших органів, наприклад, жовчного
міхура, так і гриж різної локалізації. При цьому засто
совують як інтраперитонеальні, так і екстраперитоне
альні методи. Так, описане спостереження абсолютно
екстраперитонеальної симультанної лапароскопічної
пластики двобічної грижі півмісяцевої лінії та косої
пахвинної грижі [33].
Деякі автори вважають одночасне лапароскопічне
лікування двобічної пахвинної грижі симультанною
операцією [34]. На підставі аналізу досвіду виконання
операцій у 168 хворих вивчали такі показники, як ча
стота ускладнень, рецидивів, тривалість відчуття хво
рим дискомфорту тощо. Автори дійшли висновку, що
отримані результати за цими критеріями не гірші за
такі після виконання двох операцій, при цьому наявні
всі переваги симультанного оперативного лікування,
як і переваги лапароскопічного методу в порівнянні з
відкритою герніопластикою. Інші автори [35] наво
дять спостереження симультанного лікування
жовчнокам'яної хвороби та двобічної пахвинної
грижі. При цьому у дівчинки спочатку виконали холе
цистостомію, видалення конкрементів, потім — плас
тику глибокого пахвинного кільця з обох боків. Опе
рацію виконували з використанням одного доступу,
хоча втручання здійснювали на органах, розташова
них у різних поверхах черевної порожнини.
Симультанні лапароскопічні операції виконують і
на печінці [36, 37]. Наведене спостереження резекції
лівої частки печінки, яку виконували з використан
ням лапароскопічних технологій, в поєднанні з холе
дохоскопією, отримані результати порівнювали з та
кими при застосуванні відкритих методів оператив
ного лікування пухлин лівої частки печінки [38].
Деякі автори [36] виконували лапароскопічну
ехінококектомію та лапароскопічну пластику косої
пахвинної грижі з використанням інтраперитонеаль
ного способу.
Є також дані про лікування хірургічних захворю
вань органів травного каналу та селезінки [39], з при
воду яких здійснено симультанну операцію з застосу
ванням лапароскопічних методів. Наприклад, є
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повідомлення [40] про одночасне виконання лапаро
скопічної холецистектомії та лапароскопічної спле
нектомії. Інші автори [41] наводять спостереження
виконання симультанної лапароскопічної холецис
тектомії та спленектомії.
Лапароскопічні симультанні операції виконують
майже на всіх органах травної системи, навіть на тих,
які вважають складними для здійснення оперативних
втручань, зокрема, підшлунковій залозі [42, 43]. Є спо
стереження [44] успішного лікування кісти підшлун
кової залози з одночасним застосуванням лапаро
скопічного методу та ендоскопії. У хворих з приводу
карциноми підшлункової залози здійснено лапаро
скопічну паліативну операцію, а саме накладені
біліодигестивний анастомоз і гастроентероанасто
моз, це втручання вважали симультанним [45].
Відомі і такі симультанні втручання, за яких лапа
роскопічну операцію поєднували з різноманітними
операціями, які виконували відкритим способом. На
приклад, деякі автори виконували лапароскопічну хо
лецистектомію, а далі — екстирпацію матки з придат
ками з застосуванням відкритого доступу [46].
Автори повідомляють про поєднане застосування
лапароскопії та різноманітних ендоскопічних проце
дур [47]. Вони вважають таке поєднання лікувально—
діагностичних процедур симультанним оперативним
втручанням, хоча такі твердження як у вітчизняній,
так і зарубіжній літературі поодинокі і є суперечливи
ми.
Є повідомлення про виконання симультанних
оперативних втручань на органах травної системи та
різних судинах [48], як магістральних, так і пери
ферійних. Так, наведені спостереження успішного од
номоментного лікування жовчнокам'яної хвороби та
аневризми черевної частини аорти, а також симуль
танного аортокоронарного шунтування та зашиван
ня виразки шлунка за допомогою мініінвазивних тех
нологій.
В спеціалізованій урологічній літературі є багато
повідомлень про використання симультанних лапа
роскопічних втручань в клінічній практиці. Так, авто
ри виконали технічно складну симультанну операцію
на двох сечоводах з приводу їх стискання пухлиною
[49].
Інші автори [50] описують спостереження лапаро
скопічного видалення нирки та сечоводу в поєднанні
з відкритою цистопростатектомією у хворого з при
воду карциноми верхнього відділу сечової системи.
Відомі також спостереження лапароскопічного
видалення пухлини сечової системи, яка локалізува
лась в трьох різних ділянках, всі пухлини видалені од
ночасно з використанням одного доступу. Описаний
досвід виконання симультанної білатеральної лапа
роскопічної трансперитонеальної адреналектомії,
подібний метод застосований у хворих за наявності
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адренокортикотропіннезалежної макронодулярної
гіперплазії обох надниркових залоз.
Деякі хірурги лапароскопічну радикальну проста
тектомію поєднували з лапароскопічною пластикою
косої пахвинної грижі, інші — здійснили успішне си
мультанне лікування лапароскопічним способом ко
сої пахвинної грижі та варикоцелє.
Наведений метод евакуації з черевної порожнини
видалених органів, визначений як трансвагінальний,
тобто, через заднє склепіння піхви, а також власний
досвід одночасного лікування жовчнокам'яної хворо
би та нефроптозу з використанням лапароскопічних
методів.
Дуже цікаві повідомлення про застосування си
мультанних лапароскопічних методів у транспланто
логії, зокрема, під час трансплантації нирок. Так, ав
тори описують перший досвід пересадження нирки з
симультанною лапароскопічною нефректомією
трансплантата від живого донора [51].
Дещо раніше автори описали досвід здійснення
симультанної трансплантації нирки та лапаро
скопічної холецистектомії [39]. Інші трансплантологи
повідомили про виконання двобічної лапаро
скопічної симультанної нефректомії з приводу ауто
сомально—домінантного полікістозу обох нирок.
Обидві видалені нирки евакуйовані через розріз,
здійснений по серединній лінії нижче пупка. Як за
значають автори, таке втручання можна виконувати
як до трансплантації нирки, так і після неї.
Як і вітчизняні автори, зарубіжні дослідники ши
роко застосовують симультанні лапароскопічні втру
чання в оперативній гінекології [52]. Є повідомлення
про успішне виконання симультанної лапароскопіч
ної холецистектомії та видалення протизаплідної
спіралі у жінок, яка внаслідок міграції може містити
ся у різних відділах черевної порожнини.
Oписане спостереження успішного лікування
жінки віком 51 року, якій одночасно з лапароскопіч
ною холецистектомією здійснене лапароскопічне
лікування міоми матки та двобічного полікістозу
яєчників. Інші хірурги повідомляють про синхронне
лапароскопічне видалення матки з придатками та ре
зекцію сигмоподібної ободової кишки. При цьому ви
далені органи евакуйовані з черевної порожнини че
рез заднє склепіння піхви.
В світовій літературі також є повідомлення про ви
конання симультанних оперативних лапароскопіч
них втручань, одним з етапів яких є операція на орга
нах грудної порожнини, зокрема, легенях [53], стра
воході [54], серці [55].
Автори не вважають обмеженням чи протипока
занням до виконання симультанних оперативних
втручань вік хворих [56]. Наведені два спостереження
успішної симультанної лапароскопічної холецистек
томії та спленектомії у дітей віком 8 і 9 років. Інші ав

тори виконували симультанну лапароскопічну гри
жопластику та лапароскопічну холецистектомію у
дівчинки віком 8 років. Це також стосується пацієнтів
похилого віку, про що переконливо свідчать дані ви
конання симультанного лапароскопічного втручання
у пацієнта віком 90 років.
В окремих публікаціях узагальнений досвід вико
нання різноманітних симультанних операцій в тій чи
іншій клініці. Наприклад, вважають, що симультанні
лапароскопічні операції слід застосовувати в будь—
яких поєднаннях, при цьому значні переваги має ви
конання саме лапароскопічних симультанних опе
рацій.
Інші автори відзначають необхідність широкого
застосування в практиці симультанних операцій не
залежно від того, на яких органах і системах їх вико
нують. На підставі досвіду виконання симультанних
лапароскопічних операцій у 55 хворих встановлено,
що в будь—якому поєднанні лапароскопічна холеци
стектомія була основним оперативним втручанням,
яке здійснювали одночасно з іншими лапаро
скопічними операціями.
Отже, широке впровадження в практику зарубіж
них клінік різноманітних симультанних лапаро
скопічних втручань свідчить про значні переваги
цього методу у порівнянні з відкритим лікуванням
кількох хірургічних хвороб, сприяє більш ефективній
організації надання хірургічної допомоги.
Розробка чіткої термінології, показань до вико
нання таких втручань, методи оцінки інтраопе
раційного та післяопераційного ризику та інших не
обхідних критеріїв сприятиме більш швидкому та
широкому впровадженню симультанних оператив
них втручань в практику вітчизняних стаціонарів та,
як наслідок, наданню більш якісної хірургічної допо
моги профільним хворим.
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ЛАПАРОСКОПІЧНА РЕЗЕКЦІЯ ПЕЧІНКИ
А. В. Скумс, Р. В. Вітюк, О. І. Литвин, В. П. Шкарбан
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

LAPAROSCOPIC HEPATIC RESECTION
А. V. Skums, R. V. Vityuk, О. І. Litvin, V. P. Shkarban

Лапароскопічна резекція печінки (ЛРП) — це
логічний етап еволюції мініінвазивної хірургії, хоча її
розвиток та вдосконалення значно повільніші
порівняно з мініінвазивною хірургією інших органів
[1]. Початком ЛРП стала лапароскопічна клино
подібна біопсія печінки з привому її лімфоми [2].
Перша лапароскопічна неанатомічна резекція печін
ки з приводу фокальної нодулярної гіперплазії вико
нана M. Gagner у 1992 р. [3], перша анатомічна ЛРП —
лівобічна лобектомія (СІІ — СІІІ) — J. S. Azagra в 1996 р.
[4].
Сьогодні опубліковані численні повідомлення, які
підтверджують можливість виконання ЛРП та її без
печність в окремо відібраних пацієнтів. В порівнянні
з відкритою операцією, під час виконання ЛРП
відзначають меншу інтраопераційну крововтрату,
більш ранню реабілітацію пацієнтів. Тривалість ліку
вання у стаціонарі після операції становить у серед
ньому 3 — 6 днів [5 — 10]. Результати хірургічного
лікування злоякісних пухлин з використанням ЛРП
прирівнюють до результатів відкритого втручання
[11]. У 15 — 20% хворих резекцію печінки можна ви
конувати за допомогою лапароскопічного методу
[12].
Досвід окремих клінік становить кілька сотен опе
рацій (див. таблицю). У спеціалізованих центрах
мініінвазивної хірургії виконують різну за обсягом
анатомічну ЛРП як з приводу доброякісних, так і зло
якісних пухлин і, що найважливіше, з дотриманням
онкологічних принципів [1, 5, 7, 13, 14]. Як свідчить
аналіз 127 публікацій [15], дотепер виконано 2804
операції ЛРП. Найчастіше з використанням лапаро
скопічного доступу виконували клиноподібну ре
зекцію або сегментектомію — у 946 (45%) хворих,
лівобічну лобектомію — у 420 (20%), правобічну — у
189 (9%), лівобічну гемігепатектомію — у 147 (7%).
На початку ери мініінвазивної хірургії печінки ос
новними показаннями до виконання ЛРП вважали
доброякісні пухлини невеликих розмірів, кісти та по
одинокі метастази колоректального раку легкодос
тупної поверхневої локалізації в передньо—латераль
них сегментах (СІІ, СІІІ, СІVa, СV, СVI) [1, 16, 17]. Aвтори
рекомендували виконувати її як з приводу добро
якісних (гемангіома — у 37 спостереженнях, фокаль

на нодулярна гіперплазія — у 23, аденома — у 47, кісти
— у 70), так і злоякісних пухлин печінки, в тому числі
метастазів (у 60) [7]. У теперішній час серед показань
до здійснення ЛРП доброякісні пухлини та кісти скла
дають 45 — 70%, злоякісні пухлини та метастази — 30
— 50%, гепатектомія у донорів печінки за її родинної
трансплантації — 1,7% [13, 15].
Сьогодні вже немає сумнівів щодо можливості
успішного виконання лівобічної гемігепатектомії з
використанням лапароскопічного доступу. При
порівнянні результатів лівобічної гемігепатектомії,
виконаної за допомогою лапароскопічного (у 19
пацієнтів) та відкритого (у 19) способів, встановлено,
що за однакової тривалості операції в обох групах —
у середньому (187 ± 68) хв інтраопераційна крововт
рата при ЛРП була значно меншою, ніж за відкритої
резекції — відповідно (462 ± 372) і (895 ± 704) мл (Р =
0,03). Необхідність здійснення гемотрансфузії виник
ла у 2 (11%) пацієнтів — після ЛРП і у 8 (42%) — після
відкритої резекції. В обох групах всі пацієнти живі,
частота ускладнень була значно меншою після ЛРП
(11%), ніж після відкритої операції (21%) [18].
За різних за обсягом видів лівобічної резекції з
успіхом використовують внутрішньопечінковий
глісоновий доступ, який передбачає попереднє
виділення та кліпування судин за суворими ана
томічними орієнтирами [10].
Виконання лапароскопічної резекції задньо—
верхніх сегментів (СІ, СVІІ, СVІІI, SІVb) печінки вважали
надто складним через обмежений операційний до
ступ та труднощі з трансекцією паренхіми. Крім того,
у хворих за локалізації пухлини в задньо—верхніх
сегментах печінки достовірно частіше виникає не
обхідність виконання великої резекції (гемігепатек
томії), ніж за її локалізації у передньо—латеральних
сегментах [6]. Завдяки вдосконаленню лапаро
скопічного обладнання і підвищенню кваліфікації
хірургів локалізація пухлин в задньо—верхніх сег
ментах перестала бути протипоказанням до виконан
ня ЛРП [1, 6, 9, 19]. Всупереч поширеним поглядам та
технічним складнощам, чимало публікацій останніх
років свідчать про можливість безпечного виконання
лапароскопічної правобічної гемігепатектомії, зокре
ма, розширених варіантів [9, 10, 13, 18, 20 — 26]. Опе
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рацію виконують в 3 етапи: 1) анатомічне препару
вання ворітної тріади з використанням електрокоагу
ляції, виділення та кліпування правої печінкової ар
терії та печінкової протоки, пересічення правої гілки
ворітної вени за допомогою судинного стаплера; 2)
препарування нижньої порожнистої вени шляхом ту
нелювання під правою часткою печінки, кліпування
судин та електрокоагуляція, пересічення правої
печінкової вени за допомогою судинного стаплера; 3)
трансекція паренхіми з використанням електрокоа
гуляції та ендоскопічного стаплера. Трансекцію па
ренхіми та пересічення правої печінкової вени
здійснюють за допомогою гармонічного скальпеля,
ультразвукового аспіратора, біполярної коагуляції,
ендоскопічного стаплера. Основною проблемою під
час виконання лапароскопічної правобічної геміге
патектомії є виникнення кровотечі з ворітної та
печінкових вен [22, 25]. З метою уникнення цього ус
кладнення та травматизації аномально розташованих
анатомічних структур запропоноване використання
внутрішньопечінкового глісонового доступу [22],
який передбачає виділення та одномоментне пе
ресічення портальних структур за допомогою ендо
скопічного стаплера. Факторами ризику виконання
ЛРП, крім неконтрольованої кровотечі, є газова ем
болія, а в післяопераційному періоді — утворення
жовчної нориці, тромбоз глибоких вен нижніх
кінцівок і інфекція [27] .
Резекцію печінки виконують з використанням як
повністю лапароскопічного доступу, так і ручної аси
стенції ("hand assisted"). В деяких ситуаціях у зв'язку з
технічними труднощами чи виникненням ускладнень
виникає потреба конверсії — виконання відкритої
операції. За період з 2001 по 2006 р. за даними ав
торів, з 300 операцій ЛРП 241 — була виключно лапа
роскопічною, 33 — в поєднанні з ручною асис
тенцією, 27 — гібридні (поєднання лапароскопічного
та лапаротомного доступів) [7]. За даними огляду літе
ратури [15], з 2804 операцій ЛРП 2103 (75%) — вико
нані повністю з використанням лапароскопічного
доступу, 477 (17%) — з ручною асистенцією, 56 (2%) —
гібридні. Частота конверсії у відкриту операцію та ре
зекцію з ручною асистенцією становила відповідно
4,1 і 0,7%. Інші автори [9] представили власний досвід
виконання 12 операцій ЛРП, 5 з них виконані
повністю з використанням лапароскопічного досту
пу, 5 — в поєднанні з ручною асистенцією. Тільки у 2
(16%) пацієнтів була потрібна конверсія. Не
обхідність трансфузії крові виникла у 4 (33%)
пацієнтів. Під час виконання 11 операцій правобічної
гепатектомії, в тому числі з використанням лапаро
скопічного доступу, у 3 (27%) хворих виникла не
обхідність конверсії [20]. Крововтрата становила у се
редньому 210 мл. За даними авторів [21], тривалість
правобічної гемігепатектомії з використанням лапа
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роскопічного доступу становила у середньому 240 хв,
крововтрата без використання прийому Прінгла —
120 мл.
За даними порівняльного аналізу результатів
мініінвазивної резекції печінки та 100 операцій ре
зекції печінки з використанням лапаротомного до
ступу встановлено, що ЛРП є кращою альтернативою
завдяки меншій операційній крововтраті (відповідно
102 і 325 мл), меншій тривалості лікування хворих у
стаціонарі (1,9 і 5,4 дня), меншій частоті післяопе
раційних ускладнень (9,3 і 22%) та можливості більш
раннього початку хіміотерапії [7]. Не встановлено
суттєвої різниці частоти рецидивів злоякісних пух
лин при порівнянні результатів резекції печінки з ви
користанням лапароскопічного (у 103 спостережен
нях) та лапаротомного (у 53) доступу — відповідно 2
і 3% [7]. Цю думку підтверджують й інші автори [5, 8,
16, 28 — 30].
Одним з важливих питань під час виконання ЛРП
з приводу злоякісних пухлин є труднощі іден
тифікації країв пухлини для досягнення "негативно
го" зрізу [31]. Автори проаналізували результати
хірургічного лікування 55 пацієнтів з гепатоцелюляр
ною карциномою та метастазами в печінці [32]. У 17 з
них виконано ЛРП (лівобічна лобектомія, сегментек
томія), у 38 — відкрита резекція. Відстань краю ре
зекції від пухлини під час ЛРП становила у середньо
му 8 мм, за відкритої резекції — 7 мм. Позитивний
крайовий зріз з інвазією в межах 5 мм після ЛРП спо
стерігали у 7 хворих, після відкритої операції — у 19.
Під час аналізу віддалених результатів відзначені од
накові показники виживання після операції та трива
лості безрецидивного періоду після ЛРП і відкритих
операцій. Не встановлено суттєвої різниці частоти
"позитивного" зрізу після резекції печінки з викорис
танням лапароскопічного та лапаротомного доступів
[33], проте, показники загального виживання
пацієнтів протягом 3 років були більші після ЛРП, ніж
після відкритої операції — відповідно 89 і 55%.
Застосування інтраопераційного ультразвукового
дослідження з використанням лапароскопічного зон
да під час ЛРП дозволяє чітко визначити необхідні
межі резекції на відстані 1 см від краю пухлини і, та
ким чином, підвищити радикальність операції [8, 18].
За даними огляду публікацій, частота досягнення "не
гативного" крайового зрізу після ЛРП, здійсненої з
приводу злоякісних пухлин, становила 82 — 100%
[15].
Питання можливості розсіювання клітин пухлини
та метастазування в місцях встановлення портів під
час виконання ЛРП обговорюється [34], хоча деякі ав
тори не спостерігали такої ситуації [20].
Останнім часом ЛРП частіше виконують з приводу
гепатоцелюлярної карциноми [27]. Так, з 166 опе
рацій ЛРП 100 — виконані з приводу злоякісних пух
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лин (64 — гепатоцелюлярної карциноми, 3 — хо
лангіокарциноми, 33 — метастазів у печінці), 66 — до
броякісних [14]. Отриманий досвід виконанння ЛРП з
приводу гепатоцелюлярної карциноми, поєднаної з
цирозом печінки [8, 13, 14]. Вважають, що пацієнти за
цирозу печінки у стадії компенсації без ознак пор
тальної гіпертензії можуть переносити резекцію
печінки до 50 — 60% її обсягу [35].
За даними авторів [13], з 70 операцій ЛРП 19 — це
обширна гепатектомія, 34 — сегмент— та бісегмен
тектомія, 17— атипова резекція. Показаннями до опе
рації були у 38 (54%) хворих — злоякісні пухлини, пе
реважно гепатоцелюлярна карцинома, у 32 (46%) —
доброякісні. Діаметр пухлини у середньому (3,8 ± 1,9)
см. У 19 з 24 пацієнтів гепатоцелюлярна карцинома
виникла на тлі цирозу печінки. Конверсія у відкриту
резекцію була потрібна 7 (10%) хворим, переливання
крові — 9 (13%). Післяопераційні ускладнення виник
ли в 11 (16%) хворих, найчастіше — післяопераційна
кровотеча та піддіафрагмальний абсцес. Один хво
рий з супутнім цирозом печінки помер після операції
від печінкової недостатності. Тривалість лікування у
стаціонарі становила у середньому 5,9 дня. З приводу
гепатоцелюлярної карциноми обширна ЛРП викона
на у 57 хворих [6], у 4 (7,0%) виникла необхідність
конверсії, ускладнення виявлені у 23 (18%). За даними
авторів [5 — 8], тривалість ЛРП залежно від обсягу
втручання становить 120 — 250 хв, потреба в кон
версії виникає у 3,1—13,5% спостережень, гемотранс
фузії — у 5,4 — 13,0%, частота післяопераційних ус
кладнень — 16,0 — 23,0%. Найчастіше спостерігали
кровотечу з кукси печінки та абсцес черевної порож
нини, які усували за допомогою мініінвазивних втру
чань. За даними літератури, загальна смертність після
виконання ЛРП у 2804 пацієнтів становила 0,3% (по
мерли 9 хворих), під час операції всі пацієнти живі,
частота ускладнень в післяопераційному періоді —
10,5%. Найчастіше причиною смерті після операції
була печінкова недостатність. Жовчні нориці утвори
лися в 1,5% пацієнтів [15].
Інші автори [14] виконали 166 операцій ЛРП, з них
31 — обширну, 56 — лівобічну лобектомію, 28 — сег
ментектомію, 51 — туморектомію. За середньої трива
лості операції 180 хв крововтрата становила у серед
ньому 200 мл. Необхідність проведення гемотранс
фузії виникла у 9 (5,4%) пацієнтів, ускладнення ви
никли у 25 (15,1%), всі пацієнти живі.
Значення лапароскопічної технології в хірургії
злоякісних пухлин печінки суперечливе [8]. Проведе
ний аналіз 37 операцій ЛРП, виконаних у пацієнтів з
приводу злоякісних пухлин печінки (у 10 — гепатоце
люлярної карциноми, у 9 з них — на тлі супутнього
цирозу печінки, у 27 — метастазів у печінці). У 12 хво
рих виконано клиноподібну резекцію, у 9 — сегмен
тектомію, у 14 — бісегментектомію (з них у 13 —

лівобічну лобектомію), у 2 — гемігепатектомію.
Діаметр пухлин становив у середньому 3,3 см. Не
обхідність гемотрансфузій та конверсії, а також час
тота ускладнень були значно більшими у пацієнтів,
оперованих з приводу гепатоцелюлярної карциноми.
Протягом 2 років без рецидиву пухлини жили 16
(44%) пацієнтів, у яких діагностовано гепатоцелюляр
ну карциному і 19 (53%) — метастази колоректально
го раку. Автори вважають, що виконання ЛРП
доцільне у пацієнтів за наявності злоякісних пухлин
невеликих розмірів, розташованих в лівобічних лате
ральних або передніх сегментах.
На думку деяких авторів [14], використання лапа
роскопічного методу резекції більш доцільне за наяв
ності гепатоцелюлярної карциноми, ніж метастазів у
печінці колоректального раку. Крім того, лівобічна
лобектомія та обмежена резекція поодиноких пери
ферійних злоякісних новоутворень також більш
доцільні у лапароскопічному варіанті, тоді як геміге
патектомія, зважаючи на її технічну складність, по
требує відкритого підходу.
За даними літератури, результати ЛРП, виконаної з
приводу метастазів колоректального раку, кращі, ніж
з приводу гепатоцелюлярної карциноми. Показники
виживання протягом 5 років та періоду, вільного від
рецидиву, після ЛРП з приводу гепатоцелюлярної кар
циноми становили відповідно 50 — 75% і 31 — 38%, з
приводу метастазів колоректального раку 80 — 87 і
51% [15]. Сім з 10 пацієнтів після ЛРП, здійсненої з
приводу метастазів колоректального раку в печінці,
живуть протягом 6 — 24 міс без рецидиву захворю
вання [9].
Таким чином, аналіз даних літератури свідчить,
що виконання резекції печінки, в тому числі обшир
ної, можливе з використанням лапароскопічного ме
тоду у спеціалізованих центрах з сучасним обладнан
ням у ретельно відібраних пацієнтів. У досвідченого
хірурга ЛРП — безпечна маніпуляція з допустимою
частотою ускладнень і смертністю. Застосування ла
пароскопічних технологій під час резекції печінки
сприяє зменшенню об'єму інтраопераційної крововт
рати, тривалості операції та післяопераційного болю,
лікування у стаціонарі. Онкологічні показники у пра
вильно відібраних для ЛРП пацієнтів при гепатоце
люлярній карциномі та метастазах колоректального
раку зіставні з такими після відкритого втручання.
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Хронічну серцеву недостатність (ХСН) діагносту
ють майже у 1,5 — 2% населення планети. Поширення
ХСН в Європі становить від 0,4 до 2,0%, у США — 2,5%
[1 — 3]. У країнах ЄС ХСН виявляють майже у 14 млн.
пацієнтів [4]. В Україні поширення ХСН в осіб віком
від 20 до 69 років становить 1,7% [5], в Росії — 6% [6]. У
світі поширеність ХСН збільшується з віком: у
пацієнтів віком 70 — 80 років вона становить 10 —
20% [7]. ХСН виникає переважно в осіб похилого віку.
Якщо поширеність ХСН серед дорослих жителів міста
віком до 50 років не перевищує 1%, в популяції стар
ше 65 років — вона досягає 6 — 10% [8]. Причини, що
зумовлюють виникнення ХСН, в останній час зміни
лися. Основною причиною формування ХСН є
ішемічна хвороба серця (ІХС), ізольована та в
поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ). У
дослідженнях, проведених в останні роки, ішемічна
етіологія декомпенсації відзначена у середньому в
54% хворих, АГ — у 36%, тоді як частка набутих вад
істотно менша — 7%, у тому числі недостатність трис
тулкового клапана (ТК) [8].
Усунення ішемічної недостатності мітрального
клапана і реваскуляризація міокарда сприяють нор
малізації внутрішньосерцевої гемодинаміки, що, в
свою чергу, зумовлює позитивні післяопераційні
зміни в правих камерах серця: зменшення діаметра
волокнистого кільця ТК, зменшення вираженості або
зникнення його недостатності [9, 10]. Проте, за ре
зультатами досліджень, у 20,3% хворих, яким до опе
рації встановлювали ІІІ — IV, у середньому (3,1 ± 0,29)
функціональний клас (ФК) ХСН (за класифікацією
NYHA) без недостатності ТК, у віддаленому післяопе
раційному періоді після коронарного шунтування та
анулопластики мітрального клапана з використан
ням опірного кільця можливе виникнення недостат
ності ТК навіть до ІІІ ступеня [11]. За даними літерату
ри, появу та прогресування недостатності ТК слід
очікувати у хворих старшого віку за умови дилатації
його волокнистого кільця, правого шлуночка та леге

невої гіпертензії [12]. У 16% пацієнтів, яким здійсню
вали реконструкцію мітрального клапана, у віддале
ному періоді після операції виникла недостатність ТК
ІІІ та IV ступеня [10].
Мета усунення регургітації на ТК — зменшення ви
раженості клінічних ознак ХСН та попередження її
термінальної стадії. Праві відділи серця мають важли
ве значення в механізмах компенсації та прогресу
вання ХСН. Дисфункцію правого шлуночка (ПЖ) ви
являють у хворих з ХСН, починаючи з II ФК. Саме у
міру зменшення фракції викиду (ФВ) ПЖ менше 40%
ХСН переходить у IV ФК [13]. У дослідження [14] вклю
чені 56 пацієнтів, у яких діагностовано ІХС з низькою
скорочувальною функцією лівого шлуночка (ЛШ), ФВ
ЛШ менше 40% і ХСН. Хворі розподілені на 2 групи: 34
— з помірно вираженими клінічними проявами ХСН
(I і II ФК) і 22 — за тяжкого перебігу ХСН (III і IV ФК).
Всім пацієнтам проводили стрес—допплер—ехо
кардіографію з застосуванням добутаміну. За резуль
татами дослідження, у хворих 2—ї групи у порівнянні
з пацієнтами 1—ї групи встановлено значно більш
тяжку дисфункцію міокарда ПШ, що проявлялося
більш вираженими порушеннями його глобальної
(ударний об'єм — УО ПШ достовірно менше) та ло
кальної (індекс порушення сегментарної скоротли
вості — ІПСС ПШ достовірно більше) скорочувальної
функції; високим співвідношенням асинергічних сег
ментів (у 2—й групі — 70%, в 1—й групі — 21%); знач
ною частотою виявлення необоротної дисфункції
міокарда (15% — у 1—й групі, 25% — у 2—й групі);
більш низьким скорочувальним резервом у відповідь
на інфузію добутаміну (незначне збільшення УО в
2—й групі). Отже, отримані дані свідчать про пряму
залежність тяжкості клінічних проявів ХСН від ступе
ня дисфункції ПШ [14].
Поява недостатності ТК пов'язана з більш вираже
ною недостатністю кровообігу по великому колу і ко
релює з розширенням правих відділів серця [15]. Вис
наження компенсаторних механізмів, що підтриму
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ють функцію ПШ, в подальшому спричиняє появу
симптомів недостатності ПШ. Ситуація усклад
нюється розтягуванням волокнистого кільця правого
передсердно—шлуночкового отвору з виникненням
відносної недостатності ТК, в подальшому — збіль
шенням правого передсердя.
Для усунення недостатності ТК виконують рекон
структивні операції та протезування клапана.
На підставі аналізу результатів вивчення особли
востей хірургічної анатомії і лікування недостатності
ТК підтверджено ефективність і анатомічну обгрунто
ваність анулопластики з використанням методу Де
Вега [16]. У 55% спостережень ступінь участі задньої і
передньої стулок у забезпеченні коаптації однакова.
Тому бікуспідалізація клапана не завжди забезпечує
очікувані результати. Анулопластика за Де Вега забез
печує зменшення волокнистого кільця за умови збе
реження площі стулок і фізіологічної рухливості кла
панних структур. Анулопластика за Де Вега застосова
на в період з 1997 по 1999 р. у 125 хворих (тільки у 4
— під час корекції вади одного клапана). Вік хворих
від 16 до 66 років, у середньому 42,2 року. В усіх хво
рих встановлений ХСН III (у 15,2%) і IV (у 84,8%) ФК.
Ступінь регургітації до операції становив у середньо
му 2,52 ± 0,74, у 56% хворих відзначено регургітацію
III і IV ступеня. Госпітальна летальність становила
7,2%. Після операції регургітація була відсутня або
відповідала I ступеню у 117 (93,6%) хворих, у 8 (6,4%)
— залишкова регургітація зменшилася до II ступеня.
Середньодіастолічний градієнт не перевищував 2,3
мм рт. ст.
Автори [17] наводять результати виконання ануло
пластики ТК у 113 пацієнтів з приводу відносної недо
статності ТК при набутих вадах мітрального клапана
чи кількох клапанів. До операції регургітація на ТК за
даними ехокардіографії становила у середньому 3,1 ±
0,3, розміри правого передсердя (ПП) — (5,8 ± 1,4) ×
(6,2 ± 0,9) см, тиск у легеневій артерії (39,5 ± 5,2) мм
рт. ст. Опорні кільця розміру 34 імплантовані 8
пацієнтам, розміру 32—74, розміру 30—31. Госпіталь
на летальність становила 4,4%. Перед виписуванням
за даними ехокардіографії ступінь регургітації на ТК
— 0,7 ± 0,3, діастолічний градієнт — (1,2 ± 0,2) мм рт.
ст., розміри ПП — (4,7 ± 1,3) × (5,4 ± 0,8) см, тиск у ле
геневій артерії (22,7 ± 4,8) мм рт. ст. [17].
Результат імплантації протезів у позицію ТК у 83
пацієнтів наводять інші автори [18]. У 60 (72%) хворих
встановлена ХСН ІІІ ФК, у 23 (28%) — IV ФК. Ізольова
не протезування ТК виконане у 25 пацієнтів, у тому
числі у 9 — після раніше здійсненого втручання на
мітральному клапані. У решти пацієнтів протезування
ТК поєднували з заміною чи реконструкцією інших
уражених клапанів, в тому числі протезування трьох
клапанів виконане у 21 пацієнта. Після операції по
мерли 8 (9,6%) хворих, в усіх діагностовано ХСН IV
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ФК. Основною причиною смерті були гостра серцева
недостатність — у 4 хворих, поліорганна недо
статність — у 3, аритмія — в 1. У решти пацієнтів пе
ред виписуванням спостерігали зменшення тяжкості
серцевої недостатності, покращання самопочуття. В
строки спостереження до 6 років у 8 (47,0%) пацієн
тів, яким встановлені механічні протези в позиції ТК,
виникли тромбоз і дисфункція протеза, у 2 (3,0%) —
після імплантації біологічних протезів виникли
тромбоз і дисфункція протеза, у решти пацієнтів,
яким імплантували біологічні протези, клапанзалеж
них ускладнень та ознак порушення їх функцій не бу
ло [18]. Значні розбіжності гемодинамічних пара
метрів при встановленні механічних і біологічних
протезів у позиції ТК у ранньому післяопераційному
періоді не виявлені [18]. Висока частота тромбозу ме
ханічних клапанів у віддалені строки не дозволяє виз
нати результати їх використання повністью за
довільними. Суттєвою перевагою біологічних про
тезів є гемодинамічні характеристики, які дозволя
ють використовувати їх навіть за найменших сумнівів
під час пластичних операцій на ТК.
Анулопластику за Амосовим — Де Вега вважають
раціональною і найбільш доцільною процедурою
[16]. Проте, за даними інших дослідників, викорис
тання опорних кілець під час корекції гемодинамічно
значущої відносної недостатності ТК функціонально
ефективне — у ранньому післяопераційному періоді,
його результати стабільні — у віддаленому [10].
Під час виконання операції на ТК у 495 пацієнтів у
5 — здійснене протезування ТК, у 48 (9,7%) — імплан
тація кільця Carpentier, у 442 — видозмінена шовна
анулопластика за Де Вега, що передбачає накладання
тефлонових прокладок через кожний стібок шва [19].
Смертність у строки до 30 діб після анулопластики
становила 1,6%. Прорізування швів не виявлене.
Недостатність ТК у прогресуванні серцевої недо
статності відіграє суттєву роль, її хірургічна корекція
є важливою передумовою попередження терміналь
ної стадії ХСН. Більшість кардіохірургів вважають за
доцільне для зменшення тяжкості серцевої недостат
ності усунути недостатність ТК. Суттєве покращання
результатів хірургічних втручань на ТК дозволяє шир
ше використовувати різні методи корекції його недо
статності. Летальність після пластичних реконструк
тивних операцій в період освоєння хірургічної
техніки становила 7,8%. За сучасними даними, ле
тальність після пластичних операцій на ТК у
пацієнтів за ХСН IV ФК становить 6,3% [20], після про
тезування ТК — 20 — 34%, після протезування ТК з ви
користанням біологічного протеза — 9,2% [21]. В ос
танні роки завдяки широкому впровадженню у прак
тику сучасних протезів клапанів серця з кращими ге
модинамічними показниками — малогабаритні, з
центральним током крові (модель St Jude та ін.), удо
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сконаленню методів штучного кровообігу, захисту
міокарда вдалося знизити летальність після протезу
вання клапанів серця з 18,2 до 7,2%, тобто, у 2,5 разу
[22]. Однозначної думки щодо способів хірургічної
корекції недостатності ТК у кардіохірургів немає. Це
зумовлює необхідність проведення подальших
досліджень.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ — НОВАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
А. Л. Потапов, А. А. Бабанин, Н. Ю. Пылаева, С. А. Пивоваренко, О. В. Каврайская
Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского,
Клиническая больница им. Н. А. Семашко, г. Симферополь

CLINICAL TOXICOLOGY — A NEW SPHERE OF FAT
EMULSIONS APPLICATION
А. L. Potapov, А. А. Babanin, N. Yu. Pylayeva, S. А. Pivovarenko, О. V. Каvrayskaya

Жировые эмульсии (ЖЭ) широко используют в
клинической практике. Основной областью их при
менения до недавнего времени были энергетическое
обеспечение больных во время парентерального пи
тания и доставка в организм жирорастворимых ле
карственных средств (пропофол и др.). В экспери
ментах, проведенных под руководством G. L. Weinberg
в 90—е годы ХХ столетия, установлены профилакти
ческие и лечебные свойства ЖЭ при введении токси
ческих доз местных анестетиков (МА). В последую
щие годы опубликованы результаты эксперименталь
ных исследований и клинических наблюдений, сви
детельствующие о потенциальной эффективности
ЖЭ не только при интоксикации МА, но и некоторых
других экзогенных отравлениях. Таким образом, в на
стоящее время наметилась новая область примене
ния ЖЭ — клиническая токсикология. Ценная инфор
мация по данному вопросу приведена В. С. Фесенко
[1], хотя, к сожалению, и сегодня ее недостаточно ис
пользуют многие практикующие врачи.
Цель обзора — привлечь внимание анестезиоло
гов к данной проблеме и показать возможность эф
фективного использования ЖЭ в клинической токси
кологии. В работе описан патогенез интоксикации
МА, обсуждены различные теории эффективности
ЖЭ и целесообразность использования в клиничес
кой токсикологии длинно— и среднецепочечных
триглицеридов.
Побочные эффекты передозировки МА хорошо
известны, наиболее опасными из них являются ней
ро— и кардиотоксичность. Их возникновение обус
ловлено либо непреднамеренным внутрисосудистым
введением препарата, либо его абсорбцией в систем
ный кровоток из места введения. Последний меха
низм особенно актуален при проведении различных
видов проводниковой блокады, когда применяют
большие дозы МА. При превышении пороговой кон
центрации препарата в плазме возникает блокада на
триевых каналов проводящей системы сердца и ЦНС.
При использовании длительно действующих препа
ратов течение этих осложнений наиболее тяжелое.
Бупивакаин — наиболее широко используемый анес

тетик как в нашей стране, так и за рубежом, имеет
большую продолжительность действия и относитель
но низкую стоимость. Более современные и безопас
ные МА — S—энантиомер бупивакаина (ропивакаин)
и левовращающий изомер (левобупивакаин) гораздо
дороже, длительность действия ропивакаина меньше,
однако этим препаратам свойственны токсические
эффекты.
МА являются слабыми основаниями, плохо рас
творимыми в воде. Мощность их действия определя
ется растворимостью в жирах, продолжительность —
степенью связывания с белками. Бупивакаин в 6 раз
лучше растворяется в липидах, чем лидокаин, степень
связывания его с белками выше. Поэтому, при взаи
модействии с натриевыми каналами проводящей си
стемы сердца препарат вызывает их длительную бло
каду и тяжелую депрессию кровообращения. Подав
ляются сократимость и проводимость миокарда, рас
ширяются комплексы QRS, возможно возникновение
феномена re—entry с желудочковой тахикардией и
фибрилляций. При значительном повышении кон
центрации бупивакаина в крови возникает асисто
лия, рефрактерная к общепринятым реанимацион
ным мероприятиям. Осложняет ситуацию то, что
признаки кардиотоксичности могут возникать без
предшествовавших симптомов поражения ЦНС, в ча
стности, беспокойства, парестезии, судорог.
Кардиотоксичность бупивакаина обусловлена не
только блокадой натриевых каналов [2]. Препарат уг
нетает карнитинацилкарнитинтранслоказу — фер
мент, обеспечивающий транспорт жирных кислот че
рез мембрану митохондрий. Вследствие этого в мио
карде нарушаются β—окисление жирных кислот и
синтез АТФ. Бупивакин в высокой дозе блокирует так
же калиевые и кальциевые (L—типа) каналы.
Одна из ключевых работ G. L. Weinberg и соавто
ров, после публикации которой об использовании
ЖЭ заговорили как о "липидном спасении" (lipid res
cue), недвусмысленно называлась "Инфузия липид
ной эмульсии спасает собак от бупивакаин—индуци
рованной кардиотоксичности" [3]. В эксперименте
животным вводили бупивакаин до снижения артери
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ального давления менее 30 мм рт. ст. и частоты сокра
щений сердца менее 10 в 1 мин. После 10 мин стан
дартной реанимации вводили ЖЭ либо изотоничес
кий раствор натрия хлорида. В контрольной группе
все животные умерли, при применении ЖЭ у всех жи
вотных удалось достичь стабилизации гемодинами
ки. Несколько раньше те же авторы показали, что до
за бупивакаина, обусловливающая асистолию у крыс,
увеличивалась с 17,8 мг/кг — в контрольной группе
до 27,6, 49,8 и 82 мг/кг — у животных, которым вводи
ли соответственно 10, 20 и 30% ЖЭ [4].
Полученные результаты экспериментальных ис
следований подтверждены уже достаточно большим
числом клинических наблюдений (см. таблицу).
Ознакомиться с последними данными в области
"липидной ресусцитации" можно на сайте
www.lipidrescue.org, где, помимо научной информа
ции, приведен протокол неотложных мероприятий
при лечении остановки сердца, вызванной МА. Со
гласно протоколу, стартовая доза 20% ЖЭ составляет
1,5 мл/кг внутривенно, затем — непрерывная инфу
зия со скоростью 0,25—0,5 мл/(кг × мин). Во время
введения ЖЭ рекомендуют не прерывать проведение
стандартных реанимационных мероприятий, повто
рять болюсное введение ЖЭ через каждые 3—5 мин
до полной стабилизации показателей гемодинамики.
Максимальная доза 20% ЖЭ 8 мл/кг.
Успехи "липидного спасения" при интоксикации
МА побудили исследователей использовать ЖЭ для
лечения других отравлений. В систематическом обзо
ре G. Cave, M. Harvey [5] приведены результаты 14 экс
периментальных исследований и описание клиниче
ских наблюдений применения ЖЭ при отравлениях
жирорастворимыми токсикантами. Положительные
результаты отмечены при экспериментальных отрав
лениях циклическими антидепрессантами, верапа
милом, пропранололом и тиопентал—натрием. В 4
наблюдениях положительный эффект ЖЭ отмечен
при острых отравлениях бупропионом/ламотриджи
ном, сертралином/кветиапином, верапамилом и β—
блокаторами. Авторами сделан вывод, что использо

вание ЖЭ может быть эффективным при отравлени
ях кардиотоксичными жирорастворимыми агентами.
Y. Zhou и соавторы [6] предлагают сочетанное приме
нение ЖЭ и экстракорпоральной детоксикации при
отравлениях пестицидом органофосфатом.
Механизм положительного влияния ЖЭ при ост
рых отравлениях не изучен. Существуют три основ
ные теории [7]. Механизм фармакологической ло
вушки ("lipid sink") предполагает, что введенная внут
ривенно ЖЭ создает дополнительный компартмент
для жирорастворимых препаратов. В результате кон
центрация токсичного вещества в тканях уменьшает
ся. Второй возможный механизм предполагает улуч
шение энергетического снабжения миокарда. По
скольку МА угнетают транспорт жирных кислот через
мембрану митохондрий, введение ЖЭ должно спо
собствовать восстановлению синтеза АТФ в кардио
миоцитах. Наконец, некоторые жирные кислоты (ли
нолевая, олеиновая, пальмитиновая и др.) способны
активировать вольтаж—регулируемые калиевые и
кальциевые каналы, вследствие чего улучшается со
кратительная способность миокарда. Такой механизм
может быть особо актуален при отравлении блокато
рами кальциевых каналов. Вероятно, положительный
эффект при введении ЖЭ обусловлен сочетанием
всех трех перечисленных механизмов.
В настоящее время в медицине используют ЖЭ
трех поколений. Сравнительные исследования эф
фективности различных ЖЭ при острых отравлениях
не проводились. G. L. Weinberg и соавторы использо
вали ЖЭ I поколения (интралипид), содержащую
только длинноцепочечные триглицериды (long chain
triglycerides — LCT, 16 — 20 атомов углерода в цепи). В
опытах in vitro показано, что бупивакаин, левобупи
вакаин и ропивакаин лучше растворяются в LCT, чем
в смеси LCT и среднецепочечных триглицеридов
(middle chain triglycerides — MCT, 8 — 10 атомов угле
рода) [8]. H. Lubot и соавторы [9] наблюдали девочку в
возрасте 13 лет, у которой через 15 мин после блока
ды поясничного сплетения смесью лидокаина и ро
пивакаина (общий объем 20 мл) возникли тахикар
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дия (частота сокращений сердца 150 в 1 мин) и ши
рокие комплексы QRS. Через 2 мин после ведения 150
мл 20% ЖЭ (медиалипид) пульс уменьшился до 100 в
1 мин, в течение 30 мин — полностью нормализова
лась электрокардиограмма. Медиалипид — это ЖЭ II
поколения, содержащая смесь MCT и LCT в соотноше
нии 1:1. В нашей стране препарат зарегистрирован
под названием липофундин МCT/LCT (B. Braun, Гер
мания). Профиль безопасности ЖЭ II поколения вы
ше, так как МCT легче транспортируются и утилизи
руются в тканях, реже вызывают липидную перегруз
ку [10].
Теория "липидной ловушки", обусловленной рас
творимостью токсичного агента в жирах, не единст
венная, объясняющая эффективность ЖЭ при острых
отравлениях. В условиях блокады карнитинацилкар
нитинтранслоказы при интоксикации МА использо
вание МCT предпочтительнее, так как их транспорт в
митохондриях кардиомиоцитов не зависит от карни
тинового механизма. Таким образом, препараты II
поколения, содержащие смесь MCT и LCT, могут одно
временно выполнять функцию "липидной ловушки"
и эффективно восстанавливать энергетический мета
болизм миокарда.
В соответствии с протоколом "липидной ресусци
тации" рекомендуют в каждой операционной, где ис
пользуют методы регионарной анестезии, иметь не
менее 500 мл 20% ЖЭ (оптимально 1 л). Обеспечение
операционных запасом ЖЭ не сопряжено с больши
ми финансовыми затратами. Флакон 500 мл 20% ли
пофундина МCT/LCT стоит около 17—18 долларов
США. Польза от применения ЖЭ при возникновении
токсической реакции на МА с избытком компенсиру
ет расходы на ее приобретение. Срок годности липо
фундина МCT/LCT 2 года. Перед истечением указан
ного срока ЖЭ можно эффективно утилизировать для
парентерального питания. По—видимому, аналогич
ный запас целесообразно иметь во всех отделениях
интенсивной терапии, занимающихся лечением ост
рых отравлений.
В систематическом обзоре по проблеме использо
вания ЖЭ при различных интоксикациях, включая
МА, проанализированы результаты 23 эксперимен
тальных исследований и 50 клинических наблюде
ний [11]. Авторы отмечают положительное влияние
"липидной ресусцитации" на летальность, гемодина
мические, кардиографические и неврологические
показатели при различных отравлениях, но призна
ют недостаточность доказательной базы, поскольку
ни одного клинического исследования по примене
нию ЖЭ в токсикологии не проводилось. Проведение
таких исследований ограничено неразрешимой про
блемой этического характера — невозможностью
формирования контрольной группы, поэтому экспе
риментальные исследования и накопление клиниче
ского опыта являются единственным источником до
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казательности эффективности применения ЖЭ в кли
нической токсикологии.
Растворимость вещества в липидах является важ
ным свойством, определяющим его перемещение в
организме — фармако— и токсикокинетику. С этой
точки зрения использование ЖЭ может быть эффек
тивным при многих острых отравлениях. Продолже
ние исследований в этом направлении безусловно
целесообразно, но уже существующие научные дан
ные позволяют считать ЖЭ потенциально новым ан
тидотом, а клиническую токсикологию — новой об
ластью их применения.

ВЫВОДЫ
1. ЖЭ являются эффективным средством лечения
нейро— и кардиотоксичности при интоксикации МА,
а также некоторыми другими жирорастворимыми
токсическими агентами.
2. С этой целью допустимо использование жиро
вых эмульсий II поколения, содержащих смесь длин
но— и среднецепочечных триглицеридов (липофун
дин МCT/LCT).
3. Целесообразно обеспечить операционные и от
деления токсикологической интенсивной терапии
запасом 20% ЖЭ в объеме от 500 до 1000 мл.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ
Белокуракинская центральная районная больница, Луганская область
Р. В. Лисовой, И. С. Звонок, А. Н. Данилко, И. Э. Ивонин

EXPERIENCE OF FOURNIER'S GANGRENE TREATMENT
R. V. Lisovoy, I. S. Zvonok, А. N. Danilko, I. E. Ivonin

В последние годы наблюдают значительное уве
личение частоты гнойно—септических заболеваний
мягких тканей, среди них гангрены Фурнье (ГФ), или
спонтанной гангрены мошонки (ГМ). Первое упоми
нание об идиопатической быстро прогрессирующей
гангрене мягких тканей мужских половых органов
принадлежит Baurienne (1764). J. A. Fournier в 1883 г.
впервые описал заболевание как самостоятельную
нозологическую форму — спонтанную ГМ.
Неточность сведений о частоте ГФ обусловлена
недостаточной осведомленностью хирургов об этом
заболевании, оно возникает не так редко, как его ди
агностируют.
При ГФ отмечают поражение подкожной основы,
фасции, кожи наружных половых органов, промеж
ности, передней брюшной стенки. По данным лите
ратуры, основными факторами патогенеза ГФ явля
ются снижение иммунной реактивности организма,
острое нарушение кровообращения в области мо
шонки, высоковирулентная инфекция.
В клиническом течении ГФ различают несколько
фаз. Продромальный период длительностью 2 — 7
сут, характеризуется появлением лихорадки (темпе
ратура тела 39 ... 40°С) без видимых местных прояв
лений. Затем возникают отек и боль в области поло
вых органов, в ранних стадиях интенсивность боли
не соответствует выраженности местных проявле
ний. Затем появляется прогрессирующая эритема,
быстро возникают некроз тканей, собственно гангре
на с системными проявлениями. Приводим собствен
ные наблюдения.
1. Пациент К., 58 лет, госпитализирован в терапев
тическое отделение 18.05.06 по поводу острой за
держки мочи. Проведены дезинтоксикационная тера
пия, катетеризация мочевого пузыря, установлен по
стоянный катетер. 24.05.06 жалобы на интенсивную
боль в области мошонки, температура тела до 40°С в

течение 2 сут, отсутствие самостоятельного мочеис
пускания, гнойные выделения из мочеиспускательно
го канала. Переведен в хирургическое отделение с ди
агнозом: острый орхоэпидидимит (?).
Состояние тяжелое. Акроцианоз, цианоз лица.
Температура тела 39,2°С. Пульс 104 в 1 мин. АД
12,0/8,0 кПа (90/60 мм рт. ст.). Дыхание жесткое, ос
лаблено справа, сухие хрипы. Язык сухой. Живот мяг
кий, безболезненный, участвует в дыхании. Стул
22.05.06. Мочеиспускание с помощью катетера. Гной
но—слизистые выделения из мочеиспускательного
канала. Выраженный отек мошонки и кожи полового
члена; пальпация яичек невозможна из—за отека мо
шонки; резкая болезненность; кожа бледная, блестя
щая. Ультразвуковое исследование мошонки: жидко
стные образования не выявлены. Консультирован
смежными специалистами. Диагноз: острый двусто
ронний орхоэпидидимит (?), гнойный уретрит, ги
перплазия предстательной железы 2 степени. Задерж
ка мочи. Правосторонняя нижнедолевая внебольнич
ная пневмония. Тяжелый эндотоксикоз.
25.05.09 на фоне проводимой терапии отмечено
уменьшение выраженности болевого синдрома, об
щее состояние не улучшается. В области нижнего
края мошонки участок некроза диаметром до 3 см,
отек мягких тканей распространяется на паховые об
ласти, область лобка, верхнюю треть левого бедра,
промежность. Диагноз: флегмона Фурнье.
Под общим обезболиванием произведена некрэк
томия, обнаружено гнойное пропитывание тканей;
распространенность некроза не соответствовала сте
пени изменений кожи, он занимал до 2% поверхнос
ти тела, гнойное пропитывание обоих яичек. Произ
ведена одномоментная обширная некрэктомия, дву
сторонняя орхифуникулэктомия. Во время операции
выявлен дефект мочеиспускательного канала длиной
до 0,3 мм. Установлен постоянный мочевой катетер.
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Ежедневно проводили этапную некрэктомию под об
щим обезболиванием. Перевязки с мазями мирамис
тин и левомеколь.
Осуществлена пластика уретрального свища мест
ными тканями. В последующем раневой дефект за
крыт путем комбинированной аутодермопластики.
Пациент выписан в удовлетворительном состоя
нии 30.07.06 с зажившими ранами. Продолжитель
ность лечения 67 сут. Ретроспективный анализ исто
рии болезни пациента позволяет предположить ятро
генное повреждение мочеиспускательного канала во
время катетеризации мочевого пузыря как причину
возникновения ГФ.
2. Пациент Ж., 45 лет, госпитализирован в хирур
гическое отделение 20.06.07 с жалобами на постоян
ную боль в области промежности, повышение темпе
ратуры тела до 38°С. Болеет в течение 3 сут.
Состояние средней тяжести. Кожа бледно—серая.
Температура тела 38,4 °С. Язык влажный. Пульс 96 в 1
мин. АД 20,0/12,0 кПа (150/90 мм рт. ст.). Дыхание же
сткое, частота дыхания 22 в 1 мин. Живот мягкий, без
болезненный. Стул 19.06.07. При поступлении мочи
нет. В ягодичной области слева опухолеподобный
инфильтрат диаметром до 10 см, резко болезненный,

105

с размягчением в центре, гиперемия кожи над ин
фильтратом. По данным ректального исследования
тонус наружного сфинктера заднего прохода снижен;
по всей передней полуокружности определяется рез
ко болезненный инфильтрат. Диагноз: острый гной
ный ишиоректальный парапроктит.
20.06.07 под внутривенным наркозом произведе
но вскрытие гнойника, выделилось до 40 мл гнойно
го экссудата с колибациллярным запахом, клетчатка в
виде "вареного мяса".
25.06.07 возникли признаки ГМ, некроз кожи по
лового члена, промежности, паховых областей, лоб
ка. Произведена радикальная некрэктомия, в последу
ющем — этапная некрэктомия. Во время некрэкто
мии 30.06.07 диагностирован некроз левого яичка,
произведена орхифуникулэктомия. Площадь пораже
ния до 2% поверхности тела. Ежедневные перевязки
под общим обезболиванием.
20.07.07 под общим обезболиванием сформиро
вана мошонка из остатков тканей, яичко укрыто, ра
невой дефект полового члена закрыт путем смеще
ния лоскутов кожи. Пациент выписан в удовлетвори
тельном состоянии 03.08.07 с зажившими ранами.
Продолжительность лечения 44 сут.
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ОПЕРАЦИЯ АЛЛОПЛАСТИКИ ГРЫЖИ С СОХРАНЕНИЕМ МЫШЦЫ,
ПОДНИМАЮЩЕЙ ЯИЧКО, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДНЕГО ДОСТУПА
Д. А. Харченко, Е. А. Коваленко, А. С. Толстой, Д. А. Лавренко, Р. А. Туник, Н. И. Слюсарев
Глобинская центральная районная больница, Полтавская область

OPERATION OF INGUІNAL ALLOPLASTY, PRESERVING MUSCULUS CREMASTER,
USING ANTERIOR ACCESS
D. A. Kharchenko, Е. А. Коvalenko, А. S. Tolstoy, D. А. Lavrenko, R. А. Тunik, N. I. Slyusarev

Мышца, поднимающая яичко, играет важную роль
в семяизвержении. Ее сохранение важно, учитывая ее
физиологическую роль, в том числе для обеспечения
адекватного венозного оттока от яичка.
В период 2008 — 2010 гг. операции с сохранением
мышцы, поднимающей яичко, произведены у 12 муж
чин в возрасте от 32 до 72 лет, в среднем 52 года. По
сле выделения, прошивания, перевязки и отсечения
или погружения грыжевого мешка семявыносящий
проток и сосуды семенного канатика отделяют от
мышцы, поднимающей яичко, на протяжении 2 — 3
см у внутреннего пахового кольца. Сетку размерами
11 × 6 см укладывают по Кислякову на всю длину под
мышцы передней брюшной стенки на поперечную
фасцию — при косой паховой грыже или преперито
неально, под поперечную фасцию — при прямой
грыже. Отверстие для выделенных семявыносящего
протока и сосудов формируют в месте выхода этих
элементов из внутреннего пахового кольца. Сетку
фиксируют с помощью нитей медиально — на апоне
врозе наружной косой мышцы живота или к наруж
ному краю апоневроза прямой мышцы живота, лате
рально — к tractus iliopubicum и/или паховой связке,
внизу — к надкостнице боковой кости двумя—тремя
швами. Приводим наблюдение.
Больной Г., 51 года, госпитализирован в хирурги
ческое отделение 27.01.10 после обследования в по
ликлиническом отделении. Жалуется на наличие опу
холеподобного образования в левой паховой облас
ти, которое опускается на мошонку. Болен в течение 6
лет. Состояние пациента удовлетворительное. Пульс
68 в 1 мин, ритмичный, удовлетворительного напол
нения и напряжения. АД 17,3/9,3 кПа (130/70 мм рт.
ст.). Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот округ
лой формы, асимметричный вследствие выпячива
ния в левой паховой области. Образование мягко—
эластической консистенции, опускается в мошонку,
размерами 21 × 12 × 7 см, не спаяно с кожей и окру

жающими тканями. Регионарные лимфатические уз
лы не увеличены. Анализ крови: эр. 4,9 × 1012 в 1 л, Hb
156 г/л, цв. пок. 0,95, л. 3,8 × 109 в 1 л, СОЭ 2 мм/ч, глю
коза 3,7 ммоль/л. Анализ мочи: относительная плот
ность 1,017, сахар, белок не выявлены, лейкоциты 3 —
4 в поле зрения. Коагулограмма: ПТИ 107%, фибрино
ген 3,1 г/л. HBs антиген не выявлен, RW отрицатель
ная.
Выполнена операция 27.01.10. Операционное по
ле трижды обработано 0,5% спиртовым раствором
хлоргексидина. Под внутривенным наркозом кожа и
подкожная основа рассечены на 2 см выше и парал
лельно паховой складке. Апоневроз наружной косой
мышцы живота рассечен вдоль волокон. Из элемен
тов семенного канатика выделен, вскрыт грыжевой
мешок. Содержимое его — сигмовидная ободочная
кишка, которая составляет латеральную стенку гры
жевого мешка. Кишка частично отделена от грыжево
го мешка, вправлена в брюшную полость. Грыжевой
мешок и поперечная фасция зашиты с применением
непрерывного шва раздельно. Мышца, поднимающая
яичко, отделена от семявыносящего протока и сопро
вождающих его сосудов на протяжении 3 см. Элемен
ты семенного канатика раздельно взяты на держалки.
Произведена аллопластика по Кислякову. Наложены
послойные швы на рану, асептическая повязка.
Течение послеоперационного периода без ослож
нений. Швы сняты на 7—е сутки. Пациент выписан в
удовлетворительном состоянии под наблюдение хи
рурга поликлиники. При осмотре кремастерный ре
флекс сохранен.
Осложнений и рецидивов за период наблюдения
не отмечено. Кремастерный рефлекс сохраняется у
всех больных. Предложенный способ пластики поз
воляет сохранить мышцу, поднимающую яичко, его
иннервацию и функцию, а также предупредить реци
дивы и реакцию семенного канатика на сетку.
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ПОШКОДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ
ЗА ТУПОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА
О. М. Литвиненко, О. М. Гулько, Д. С. Мялковський
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

THE DAMAGE OF COMMON BILIARY DUCT IN A BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
О. М. Litvinenko, О. М. Guhlko, D. S. Myalkovskiy

Пошкодження позапечінкових жовчних проток за
тупої травми живота виникає вкрай рідко, його діаг
ностика та вибір тактики лікування складні. В струк
турі травми органів черевної порожнини воно стано
вить 0,5%, в тому числі і за відкритого поранення [1].
Летальність досить висока — до 18,7% [2]. Пошкод
ження біліарної системи значно частіше ятрогенного
походження. За тупої травми живота частота пошкод
ження жовчних проток становить 3,8% [3]. В останні
роки це співвідношення змінилося внаслідок збіль
шення частоти ятрогенного ураження за умови широ
кого впровадження лапароскопічних втручань. Через
20 років частота пошкодження позапечінкових
жовчних проток за тупої травми зменшилась до 0,7%
[4].
Ізольоване пошкодження складно діагностувати.
Підтікання жовчі може бути незначним, як наслідок,
симптоми подразнення очеревини слабо виражені
або відсутні, тому хворих часто оперують з запізнен
ням [5]. З тієї ж причини порушення цілісності
жовчних проток можуть бути не помічені під час опе
ративного втручання, на тлі гемоперитонеуму і/або
наявності в черевній порожнині вмісту кишечнику
при поєднаній травмі. Найбільш часто розрив
спільної жовчної протоки (СЖП) відбувається в його
ретродуоденальній частині [5].
Лікування таких хворих оперативне. При пошкод
женні позапечінкових жовчних проток за тупої трав
ми живота можливе виконання чотирьох видів втру
чання.
— Зашивання стінки протоки (на зовнішньому
дренажі або без такого).
— Первинне накладення біліо—біліарних анасто
мозів.
— Первинне накладення біліодигестивних анасто
мозів (холедоходуодено— або холедохоєюностомія).
— Зовнішнє дренування СЖП з подальшим форму
ванням біліодигестивного анастомозу в плановому
порядку.
Зовнішнє дренування підпечінкового заглиблення
спричиняє у подальшому утворення стриктури
жовчної протоки, тому таку операцію застосовувати
недоцільно. Первинне накладення біліо—біліарного

анастомозу невиправдане через високу вірогідність
утворення стриктури. Первинна холедохоєюно— або
холедоходуоденостомія можлива лише за певних
умов: відсутності перитоніту, компенсації стану хво
рого, достатнього оснащення лікувального закладу та
кваліфікації хірурга.
Обсяг операції залежить від конкретної ситуації,
поширення та характеру ураження проток, наявності
ускладнень, тяжкості стану хворого, оснащення ме
дичного закладу та кваліфікації хірургів. Представ
ляємо клінічне спостереження повного відриву СЖП
внаслідок закритої абдомінальної травми.
Хворий Г., 11 років, 13.11.09 госпіталізований до
відділення хірургії печінки, підшлункової залози та
лапароскопічної хірургії з діагнозом: посттравматич
ний розрив СЖП, зовнішня жовчна нориця. 18.07.09.
хворий впав на металеву трубу з висоти власного рос
ту і вдарився животом. Доставлений в районну лікар
ню за місцем проживання. У невідкладному порядку
через 2 год після травми виконано лапаротомію. Під
час ревізії виявлений повний відрив СЖП в ретродуо
денальній частині, підтікання жовчі, ознаки жовчно
го перитоніту. Інші пошкодження не виявлені. Вико
нане зовнішнє дренування СЖП, санація, дренування
черевної порожнини. Перебіг післяопераційного
періоду без ускладнень. Стан хворого задовільний.
Гіпостенічної статури. За даними ультразвукового
дослідження (УЗД) органів черевної порожнини,
печінка збільшена (ліва частка — 10,5 × 4,0 см, права
частка — 14,5 × 11 см ), звичайної ехогенності,
внутрішньопечінкові жовчні протоки не розширені;
СЖП діаметром 5 мм, в просвіті міститься дренаж.
Жовчний міхур розмірами 6,8 × 2,7 см, в порожнині —
2 конкременти діаметром 2,4 та 2,2 см. Через дренаж
виконано фістулохолангіографію (див. рисунок).
17.11.09. (через 4 міс після першої операції) під
ендотрахеальним наркозом виконано верхню сере
динну лапаротомію. В черевній порожнині помірно
виражений спайковий процес. Виділено гепатодуоде
нальну зв'язку з СЖП. Відсічено деваскуляризовану
частину СЖП, видалений дренаж. Виконано холецис
тектомію. СЖП розсічена поздовжньо. Накладений
холедохоєюноанастомоз діаметром 1,5 см на виклю
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ділянку гепатодуоденальної зв'язки. По—друге, гіпо
стенічна статура хворого, слабкий розвиток
підшкірного прошарку та м'язів передньої черевної
стінки, як наслідок, недостатня протидія травматич
ному чинникові.
Таким чином, обсяг оперативного втручання —
зовнішнє дренування жовчних проток як простий і
безпечний метод обраний адекватно. Накладення
первинного біліодигестивного анастомозу було б не
виправданим у зв'язку з наявністю перитоніту і
відсутністю у хірургів досвіду виконання таких опе
рацій. Реконструктивне втручання на жовчних прото
ках як другий етап лікування відриву СЖП за тупої
травми живота, за даними різних авторів, може бути
виконаний як через 1,5, так і через 6 міс, тобто, в ті
самі строки, що й після ятрогенного пошкодження.
Беручи до уваги позитивний результат лікування, в
наведеному спостереженні оптимальні строки — 4
міс.

ЛІТЕРАТУРА
Черездренажна фістулохолангіографія.

ченій за Ру петлі. Встановлений дренаж у праве
підпечінкове заглиблення, рана пошарово зашита.
Перебіг післяопераційного періоду без усклад
нень. На 6—ту добу проведене контрольне УЗД, після
чого видалений дренаж. 24.11.09 пацієнт виписаний у
задовільному стані.
Аналізуючи представлене спостереження, хочемо
звернути увагу на деякі чинники, що зумовили такий
характер пошкодження в цій конкретній ситуації. Це,
по—перше, механізм травми — падіння на твердий
предмет з малою площею поверхні, проекція удару в
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J. Hepatobil. Pancr. Surg. — 2008. — Vol. 3, N 1. — Р. 78 — 83.
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6. Yahib S. B. An unusual bile duct injury in a child after blunt abdomi
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СОЧЕТАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
И ПРАВОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
М. Е. Ничитайло, А. В. Скумс, А. И. Литвин, Б. Л. Шевчук
Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев

CONCOMITANT INJURY OF EXTRAHEPATIC BILIARY DUCT AND RIGHT
HEPATIC ARTERY DURING PERFORMANCE OF LAPAROSCOPIC
CHOLECYSTECTOMY
М. Е. Nichitaylo, А. V. Skums, А. I. Litvin, B. L. Shevchuk

Одним из наиболее тяжелых осложнений холеци
стэктомии является сочетанное повреждение внепе
ченочных желчных протоков и сосудов. При комби
нированном повреждении протоков и сосудов часто
та осложнений и летальность значительно больше,
чем у больных при изолированном повреждении
желчных протоков (соответственно 70 и 23%, 38 и
3%) [1]. Сочетанное повреждение магистральных со
судов выявляют у 20,4—26% больных при поврежде
нии внепеченочных желчных протоков во время вы
полнения холецистэктомии (практически у 20—25%)
[1 — 3]. Комбинированное повреждение клинически
проявляется симптомами, обусловленными как трав
мой желчного протока (желчный перитонит, обтура
ционная желтуха), так и окклюзией общей печеноч
ной артерии или ее ветвей (некроз доли, сегмента пе
чени, абсцедирование, гемобилия) [4].
При невозможности реваскуляризации печени и
возникновении осложнений, обусловленных ее ише
мией, единственным радикальным способом лечения
должна быть резекция печени [5]. Приводим наблю
дение.

Больная А., 58 лет, госпитализирована в клинику
23.11.09 с жалобами на боль в правой подреберной и
надчревной областях, желтушность кожи и склер, по
вышение температуры тела до 39 — 40°С, озноб, нали
чие наружного желчного свища, выраженную общую
слабость. 16.09.09 в лечебном учреждении по месту
жительства больной произведена лапароскопическая
холецистэктомия, через 7 сут — повторная лапаро
скопия, санация и дренирование брюшной полости
по поводу разлитого желчного перитонита.
Состояние больной тяжелое. Выражена желтуш
ность склер и кожи. В правой подреберной области
имеется дренажная трубка с выделяющейся желчью в
объеме 300 — 400 мл в сутки. Анализ крови: эр. 3,64 ×
1012 в 1 л, Hb 108 г/л, л. 14,2 × 109 в 1 л, тр. 265 × 109 в 1
л, СОЭ 49 мл/ч. Биохимический анализ крови: общий
белок 59,8 г/л, общий билирубин 104,6 мкмоль/л,

Рис 1. Компьютерная томография. Абсцессы правой доли
печени.

Рис 2. Спиральная компьютерная томография. Окклюзия
правой ветви печеночной артерии.
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Рис 5. Окончательный вид операции. Правая доля печени
удалена, наложен гепатикоеюноанастомоз.
Рис 3. Фистулохолангиография. Через полость абсцесса
правой доли печени контрастируются внутрипеченочные
желчные протоки. Стриктура на уровне бифуркации
печеночных протоков, наружный желчный свищ.

Рис 4. Множественные абсцессы правой доли печени.

прямой билирубин 68,4 мкмоль/л, АлАТ 2,01 ммоль/(ч
× л), АсАТ 1,00 ммоль/(ч × л), глюкоза 4,5 ммоль/л. Ко
агулограмма: протромбиновое время 41,3 с, протром
биновый индекс 31,5%, фибриноген 5,72 г/л, INR 3,82.
По данным ультразвукового исследования печень
увеличена, в СVI сегменте определяется двухкамерное
жидкостное образование размерами 8,2 × 4,5 см с
эхогенными включениями в полости. В СVII — СVIII сег
ментах жидкостное образование размерами 10,6 × 7,8
см. Долевые желчные протоки: левый — 8 мм, правый

— 6 мм, общий печеночный проток визуализируется
на протяжении нескольких милиметров, диаметр его
6 мм. Заключение: ишемический некроз правой доли
печени с абсцедированием, окклюзия общего пече
ночного протока.
По данным компьютерной томографии подтверж
дено наличие абсцессов правой доли печени (рис. 1).
При выполнении спиральной компьютерной то
мографии с трехмерной реконструкцией сосудов об
наружена окклюзия правой ветви печеночной арте
рии (рис. 2).
Диагноз: комбинированное повреждение общего
печеночного протока (тип ІІ по Bismuth) и правой
печеночной артерии; ишемический некроз и множе
ственные абсцессы правой доли печени (СV — СVIII
сегменты); хронический холангиогепатит с наруше
нием белоксинтезирующей и пигментообразующей
функций печени; смешанная желтуха; полный наруж
ный желчный свищ.
В плане предоперационной подготовки 03.12.09 и
04.12.09 произведено чрескожное дренирование аб
сцессов печени СVII — СVIII и СVI сегментов под контро
лем ультразвукового исследования. Проведены инфу
зионно—трансфузионная, антибактериальная, гепа
тотропная, противовоспалительная терапия, санация
полостей абсцессов растворами антисептиков. Со
стояние больной улучшилось, нормализовалась тем
пература тела, биохимические и общеклинические
показатели крови приблизились к таковым в норме.
При сочетанном выполнении холангиографии
через дренажи брюшной полости и абсцесс печени
контрастным веществом заполняется полость в пра
вой доле печени, сообщающаяся с внутрипеченочны
ми желчными протоками. Определяется окклюзия
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общего печеночного протока на уровне развилки
(рис. 3).
14.12.09 операция: правосторонняя гемигепатэк
томия (СV — СVIII сегменты), высокая гепатикоеюнос
томия по Ру. Лапаротомия с применением доступа
“мерседес”. При ревизии: печень увеличена, с при
знаками выраженного холангиогепатита, правая доля
темной окраски, “дряблая”, во всех ее сегментах вы
явлены множественные абсцессы (дренированные)
диаметром до 8 см (рис. 4). При выделении ворот пе
чени на 1,5 см ниже развилки долевых протоков об
наружены рубцовая стриктура общего печеночного
протока, клиппированная правая печеночная арте
рия, дистальный кровоток отсутствует. Выделены и
мобилизованы элементы ворот печени, перевязаны
правая ветвь воротной вены и правый печеночный
проток, затем правая печеночная вена. Выполнена
правосторонняя гемигепатэктомия (СV — СVIII сегмен
ты). После продольного рассечения передней стенки
общего и левого печеночного протоков сформиро
ван гепатикоеюноанастомоз на петле тонкой кишки,
выключенной по Ру (рис. 5). Продолжительность опе
рации 325 мин, интраоперационная кровопотеря со
ставила 380 мл.
Заключение гистологического исследования:
ткань печени с обширными очагами некроза и на
гноения.
Течение послеоперационного периода без ослож
нений. Пациентка выписана на 10—е сутки.
При контрольном осмотре в клинике через 3 мес
состояние пациентки удовлетворительное. Жалоб
нет. Анализ крови: эр. 4,15 × 1012 в 1 л, Нb 130 г/л, л. 6,6
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× 109 в 1 л, тр. 208 × 109 в 1 л, СОЭ 13 мм/ч, общий бе

лок 77,8 г/л, общий билирубин 9,2 мкмоль/л, АлАТ
0,24 ммоль/(ч × л), АсАТ 0,35 ммоль/(ч × л), щелочная
фосфатаза 125 Ед/л, мочевина 6,1 ммоль/л, креати
нин 63,2 мкмоль/л, глюкоза 5,1 ммоль/л, амилаза 52
Ед/л. Коагулограмма: протромбиновое время 16,3 с,
протромбиновый индекс 89,8%, фибриноген 3,1 г/л,
INR 1,3. По данным ультразвукового исследования ле
вая доля печени увеличена, внутрипеченочные желч
ные протоки не расширены.
Приведенное наблюдение свидетельствует, что
при комбинированном повреждении внепеченочных
желчных протоков и печеночной артерии с образо
ванием очагов некроза и абсцедирования печени оп
тимальным методом лечения является резекция пече
ни.
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РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛА ЖЕЛУДКА
А. Н. Шевчук, И. С. Сидоренко, В. С. Галенко
Кировоградская областная больница

RARE OBSERVATION OF GASTRIC DIVERTICULUM
А. N. Shevchuk, I. S. Sidorenko, V. S. Galenko

Дивертикулы желудка — крайне редко выявляемая
патология, это ограниченное мешковидное выпячи
вание стенки желудка, сообщающееся с его полостью.
Впервые заболевание описано в 1793 г. Baili, который
обнаружил в дивертикуле желудка несколько монет.
По данным рентгеноскопии дивертикулы желудка об
наруживают с частотой 0,02 — 2,9%, при патологоана
томическом исследовании — 0,2 — 1%, во время опе
раций на желудке — 0,8 — 1,3%.
В соответствии с классификацией Mayo, различа
ют следующие типы дивертикулов желудка.
1. Истинные — стенка дивертикула по данным ги
стологического исследования аналогична стенке же
лудка, то есть имеет все оболочки.
а — врожденные — возникают вследствие наруше
ния эмбриогенеза, при этом в стенке желудка образу
ются "слабые" места, или из—за анатомических осо
бенностей стенки: отсутствие продольного мышеч
ного слоя, место входа в стенку крупных сосудов (ле
вой желудочной артерии) в кардиальной части же
лудка;
б — приобретенные — возникают при органичес
ком повреждении тканей стенки желудка (воспале
ние, рубцевание язвы, травма, перерастяжение мы
шечных волокон).
2. Ложные — стенка дивертикула представлена
только слизистой оболочкой, которая выпячивается
между волокнами мышечной оболочки.
В зависимости от механизма возникновения вы
деляют пульсионные (из—за повышения давления в
желудке) и тракционные (из—за воспалительного из
менения тканей, спаечного процесса) дивертикулы.
Для образования дивертикула необходимы предрас
полагающие (аномалии строения, анатомические
особенности, патологические изменения стенки же
лудка) и производящие (повышение внутрижелудоч
ного давления, связанное с заболеваниями желудка,
сопровождающимися нарушением эвакуации) фак
торы.
Дивертикулы желудка чаще локализуются в карди
альном отделе (по задней стенке) — в 65% наблюде
ний, пилорическом — в 23%, в других отделах — в
12%. Размеры их от нескольких миллиметров до 8 —
10 см.

Клинические проявления дивертикула желудка за
висят от его локализации и наличия осложнений. Как
правило, при наличии небольших дивертикулов кли
нические проявления отсутствуют, они могут быть
случайной находкой при рентгенографии. Большое
значение имеет и расположение дивертикула. Так, ан
типеристальтическое направление способствует за
держке в полости дивертикула содержимого желудка
с последующим воспалением его стенки. Выделяют
следующие клинические формы дивертикулов.
1. Бессимптомная.
2. Диспептическая — боль, отрыжка, неприятный
запах изо рта.
3. Псевдоязвенная — проявляется болью в над
чревной области после еды, гиперсекрецией, часто
осложняется кровотечением и перфорацией.
4. Псевдокарциноматозная — кахексия больного.
5. Комбинированная.
Осложнениями дивертикула желудка являются ди
вертикулит, перфорация, изъязвление, кровотечение,
малигнизация. Наличие дивертикулита обусловлива
ет образование спаек и возникновение спаечной бо
лезни органов брюшной полости.
Основным методом диагностики дивертикулов
желудка является рентгенография брюшной полости,
при которой определяют дополнительный горизон
тальный уровень жидкости в проекции желудка. При
использовании контрастного вещества обнаружива
ют добавочную тень с четкими контурами. Рентгено
диагностика затруднена при дивертикулите, посколь
ку из—за отека слизистой оболочки контрастное ве
щество не попадает в просвет дивертикула.
Часто при рентгенографии дивертикул принима
ют за язвенную нишу, что чревато установлением не
правильного диагноза и выбором неверной хирурги
ческой тактики.
Методом выбора при лечении дивертикулов же
лудка является оперативное вмешательство. Консер
вативная терапия (диета, спазмолитики, постураль
ный дренаж) только замедляют прогрессирование
дивертикулита и осложнений. Операция включает
резекцию дивертикула и зашивание стенки желудка.
При инвагинации возможно возникновение рециди
ва. По поводу сопутствующих заболеваний (язвенная
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болезнь, стеноз, рак) выполняют резекцию желудка.
Приводим наблюдение.
Больная В., 60 лет, госпитализирована в отделение
абдоминальной хирургии с жалобами на общую сла
бость, головокружение, сухость во рту. Болеет в тече
ние 3 нед, на фоне полного благополучия возникла
тупая ноющая боль в надчревной области, за 2 нед до
госпитализации температура тела повысилась до
39°С, за медицинской помощью не обращалась. За
тем появились общая слабость, мелена. Лечилась по
месту жительства с диагнозом: желудочно—кишечное
кровотечение (заключение эзофаогастродуоденофи
броскопии — ЭГДФС: эрозивный эзофагит, эрозив
ный дуоденит). Проведена консервативная инфузи
онная, гемостатическая, антисекреторная терапия,
гемотрансфузия. Однако сохранялись слабость, меле
на, анемия. Для дальнейшего лечения госпитализиро
вана в клинику.
Состояние больной средней тяжести. Кожа блед
ная. ЧСС 88 в 1 мин, АД 14,7/9,3 кПа (110/70 мм рт.
ст.). Язык сухой, обложен белым налетом. Живот
обычной формы, участвует в дыхании, при пальпа

ции мягкий, умеренно болезненный в надчревной
области, там же определяется плотное округлое слабо
подвижное болезненное опухолеподобное образова
ние с четкими контурами, размерами 15 × 12 см.
Симптом Щеткина — Блюмберга отрицательный.
При перкуссии над образованием притупление звука.
Уровень гемоглобина 77 г/л. По данным обзорной
рентгенографии органов брюшной полости горизон
тальных уровней, свободного газа нет, умеренно вы
ражена аэроколия. Предварительный диагноз: рак
желудка(?), желудочно—кишечное кровотечение;
постгеморрагическая анемия II степени. Назначена
консервативная терапия с применением кристалло
идных растворов, гемостатических и антисекретор
ных средств.
По данным ЭГДФС желудок раздувается с трудом.
Слизистая оболочка бледная, умеренно отечная. По
большой кривизне на границе тела и антрального от
дела определяется выпячивание стенки диаметром 5
— 6 см, слизистая оболочка над ним натянута, харак
терный для большой кривизны складчатый рисунок
отсутствует. Структура слизистой оболочки в месте
выпячивания не изменена, образование расположе
но интрамурально или вне желудка. При надавлива
нии аппаратом на образование пациентка ощущает
боль.
По данным ультразвукового исследования кпере
ди от тела желудка выявлено образование размерами
120 × 110 × 60 мм, пониженной эхогенности, с гидро
фильным содержимым.
Проведена контрастная рентгеноскопия желудка,
по передней стенке желудка определяется дефект на
полнения размерами 6,0 × 5,5 см, складки слизистой
оболочки над образованием сглажены.
Спиральная компьютерная томография (КТ): в пе
реднем отделе надчревной области определяется ки

Рис. 1. КТ брюшной полости.

Рис. 2. Удаленный дивертикул.
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Рис. 3. Стенка дивертикула.
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стозное образование с толстой стенкой, овальной
формы, размерами 103 × 76 × 59 мм. Образование
расположено кпереди от желудка, вдавливает его пе
реднюю стенку кзади, на этом уровне стенка желудка
утолщена (рис. 1).
На 8—е сутки больная оперирована. Лапаротомия.
В верхнем этаже брюшной полости выражен спаеч
ный процесс, произведен висцеролиз. При ревизии
на границе тела и антрального отдела желудка обна
ружено опухолеподобное образование, на короткой
ножке из его стенки, размерами 12 × 6 × 6 см. Образо
вание распластано на передней поверхности тела же
лудка, его верхушка расположена по большой кри
визне. Тело образования плотное на ощупь, сращено
со стенкой желудка, с четкими контурами. При разде
лении сращений между образованием и желудком в
области его шейки вскрыт просвет желудка. Установ
лено, что образование имеет полую структуру, сооб
щается с полостью желудка через канал диаметром 4
— 5 мм. Вокруг устья отек слизистой оболочки с при
знаками хронического воспаления. Признаки интра
мурального прорастания образования не выявлены.
Произведено удаление образования в пределах непо
раженных тканей стенки желудка (рис. 2).
На разрезе — полое образование, стенка его плот
ная, утолщена, склеротически—изменена, с участка

ми обызвествления. Внутренняя поверхность его изъ
язвлена, местами покрыта грануляциями, в полости
— мутная серозная жидкость с тканевым детритом.
По данным срочного гистологического исследова
ния, стенка образования имеет серозную и мышеч
ную оболочки, внутренняя поверхность покрыта гра
нуляционной тканью, местами — некротизированны
ми массами (рис. 3). В стенке — склероз, очаги каль
цификации. Заключение экспресс—биопсии: истин
ный дивертикул желудка с признаками хронического
воспаления, изъязвлением. Другие патологические
изменения органов брюшной полости не выявлены.
На дефект стенки желудка послойно наложен двух
рядный шов.
Течение послеоперационного периода без ослож
нений. Операционная рана зажила первичным натя
жением, швы сняты на 8—е сутки, на 11—е сутки па
циентка в удовлетворительном состоянии выписана.
Заключительный диагноз: истинный дивертикул же
лудка, хронический дивертикулит в стадии обостре
ния с изъявлением; желудочно—кишечное кровоте
чение. При контрольном осмотре через 1 мес жалоб
нет, уровень гемоглобина 110 г/л, по данным ЭГДФС
—рубцовое изменение передней стенки тела желудка
размерами 4 × 3 см.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ХІРУРГІВ
УДК 617+618]—073:614.23/25

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ—ИНТЕРНОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ХИРУРГИЯ" И "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ"
В. В. Ганжий, И. Ю. Ганжий
Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожская государственная медицинская академия последипломного образования

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE PHYSICIANS—INTERNS TRAINING
FOR SPECIALTIES "SURGERY" AND "OBSTETRICS AND GYNECOLOGY"
V. V. Ganzhiy, I. Yu. Ganzhiy

Улучшение здоровья населения является основной
задачей медицинского образования в Украине, кото
рая соответствует мировой тенденции Международ
ных стандартов медицинского образования для улуч
шения качества здравоохранения. Последипломное
медицинское образование является этапом медицин
ского образования, на котором врачи после получе
ния базовой медицинской квалификации стажиру
ются и получают профессиональный практический
опыт для оказания медицинской помощи населению
и улучшения его здоровья.
Поиск оптимального объединения педагогичес
ких приемов обучения врачей—интернов по специ
альности "хирургия" и "акушерство и гинекология"
основан на необходимости подготовки высококвали
фицированных специалистов. Одной из задач явля
ется воспитание у врачей—интернов творческой лич
ности. Достичь этого можно общими усилиями пре
подавателя и врачей—интернов при условии их ак
тивности и достаточной подготовленности. Сущест
вующие программы подготовки врачей—интернов
по разным разделам хирургических специальностей
заранее предполагают их неполноценное выполне
ние. Учебные программы должны быть реальными,
прагматичными, содержать перечень конкретных за
дач. Будущий врач хирургического профиля должен
быть ознакомлен с основами диагностики и оказания
неотложной помощи пациентам при хирургических,
гинекологических заболеваниях, а также травме. Со
вершенствование диагностических возможностей и
овладение большим объемом оперативных вмеша
тельств должно быть целью дальнейшей специализа
ции.
Среди методов контроля знаний распространен
тестовый контроль. Однако тестовый метод контроля

знаний не лишен недостатков. Конкретизация клини
ческих ситуаций развивает "схематичность" врачеб
ного мышления, интерну навязывают убеждение в су
ществовании оптимального варианта ответа и одно
значного решения задачи, что обусловливает догма
тизм мышления.
Метод дискуссионного опроса, который применя
ем мы, позволяет избежать недостатков, развить у ин
тернов стремление к самостоятельной познаватель
ной деятельности, воспитывает творческий подход к
решению задач, уважение, требовательность, демо
кратичность. Дискуссионный метод эффективен как
при определении базисного уровня знаний, так и
подведении итогов усвоения материала. Куратор вра
чей—интернов, используя свой клинический и педа
гогический опыт, корректирует возникшую дискус
сию и направляет ход рассуждений интернов. Такой
метод развивает умение вести аргументированную
дискуссию, клиническое мышление, создает соответ
ствующее эмоциональное состояние, интерны с ин
тересом готовятся к следующему занятию. Примене
ние дискуссионного метода в сочетании с другими
дает возможность интерну лучше овладеть хирурги
ческой наукой.
В последнее время распространены методы визу
альной диагностики острых общих хирургических,
гинекологических и других заболеваний. По данным
литературы, увеличилось число пациентов, которых
госпитализируют в тяжелом и крайне тяжелом состо
янии, что усложняет диагностику. Применение мини
инвазивных диагностических приемов позволяет ус
корить верификацию острых заболеваний, повысить
уровень клинического мышления врача хирургичес
кого профиля. После теоретического ознакомления с
методами инструментальной диагностики интернов
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допускают к проведению отдельных этапов исследо
ваний: наложению пневмоперитонеума, оценке вмес
те с врачом—эндоскопистом состояния слизистых
оболочек пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки, толстого кишечника, трахеобронхиального
дерева.
Привлечение врачей—интернов к освоению эта
пов миниинвазивных исследований обеспечивает
повышение профессиональной подготовки врачей—
интернов, улучшение диагностики, формирование
клинического мышления специалиста—хирурга и
акушера—гинеколога, выбор адекватной тактики ле
чения больных.
Формирование хирургических навыков невоз
можно без практической деятельности. По нашему
мнению, на всех кафедрах хирургического профиля

в медицинских университетах необходимо ввести
плановые и неотложные дежурства студентов, осо
бенно старших курсов. На дежурстве студенты могут
более подробно ознакомиться с условиями работы
хирургического отделения, на практике закрепить
навыки, полученные на занятиях. Участие студентов в
неотложных дежурствах помогает не только выбрать
специальность, но и отобрать перспективных и ак
тивных студентов для магистратуры и интернатуры
по специальности "хирургия" и "акушерство и гине
кология".
Таким образом, развитие медицины, связанное с
развитием высоких технологий, диктует новые тре
бования к качеству подготовки специалистов, качест
ву обучения студентов и врачей—интернов.
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ЮВІЛЕЙ
УДК 617(092 Павловський)

Академік Михайло Петрович
ПАВЛОВСЬКИЙ
до 80—річчя від дня народження

Academician Michaіl Petrovich
PAVLOVSKY
thе 80th birthday
15 листопада 2010 р. виповнилося 80 років від дня
народження завідувача кафедри хірургії № 1 Львів
ського національного медичного університету імені
Данила Галицького, двічі лауреата Державної премії
України, заслуженого працівника Вищої школи Ук
раїни, академіка НАМН України, доктора медичних
наук, професора Михайла Петровича Павловського.
Уроженець м. Берестечка Волинської області, М. П.
Павловський у 1954 р. з відзнакою закінчує Львів
ський медичний інститут. По закінченні клінічної ор
динатури працює ординатором клінічної лікарні
Львівської залізниці, завідувачем хірургічного

відділення Львівської обласної клінічної лікарні. У
1959 р. М. П. Павловський захищає кандидатську ди
сертацію "Портокавальні органоанастомози в хірургії
цирозів печінки". Результати дослідження лягли в ос
нову опублікованої у 1968 р. разом з проф. Г. К. Кара
вановим монографії "Циррозы печени и их хирурги
ческое лечение" — однієї з перших, присвячених цій
проблемі.
Працюючи завідувачем клінічного відділення, а з
1964 р. — асистентом кафедри факультетської хірур
гії, Михайло Петрович зайнявся складною пробле
мою клінічної ендокринології — хірургією наднирко
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вих залоз і в 1970 р. захищає докторську дисертацію
"Матеріали до хірургії надниркових залоз". У 1973 р.
М. П. Павловський очолює кафедру хірургії факульте
ту вдосконалення лікарів, а від 1976 р. — завідує кафе
дрою факультетської хірургії (від 2008 р. — кафедра
хірургії № 1) Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького. Від 1981 до
1998 р. — працює ректором Львівського державного
медичного університету. За час роботи на посаді рек
тора багато зусиль докладає до зміцнення й розши
рення матеріальної бази закладу, вдосконалення на
вчального процесу, формування наукових кадрів, роз
виткові медичної науки, акредитації і надання інсти
тутові статусу медуніверситету та присвоєння йому
імені Данила Галицького.
Діапазон наукової та практичної діяльності ака
деміка М. П. Павловського надзвичайно широкий. У
керованій ним клініці традиційно розвивається
хірургія печінки і позапечінкових жовчних проток.
Вчений по праву належить до піонерів, які розвивали
в Україні хірургію при портальній гіпертензії та
хірургію надниркових залоз. Під керівництвом М. П.
Павловського і за його сприяння у клініці впровад
жені й широко використовуються лапароскопічні
технології: холецистектомія, адреналектомія, ретро
градна холангіопанкреатикографія, ендоскопічна
папілосфінктеротомія, ендоваскулярні втручання
(емболізація,
хіміотерапія,
антибактеріальна
внутрішньоартеріальна терапія) тощо. Вдосконалю
ються методи панкреатодуоденальної резекції з при
воду раку підшлункової залози, резекції її хвоста та
панкреатикоєюностомії при хронічному індуратив
ному панкреатиті. Велику питому вагу займають ро
боти, присвячені вивченню патогенезу, діагностиці та
лікуванню гострого панкреатиту, псевдокіст підшлун
кової залози.
Увагу вченого завжди привертала хірургія страво
ходу, шлунка, товстої і прямої кишки. Численні робо
ти присвячені гнійно—септичним ускладненням, ра
новій інфекції, лікуванню септичного і геморагічного
шоку, застосуванню гемо— і лімфосорбції, плазмафе
резу.
Багаторічні фундаментальні дослідження, присвя
чені патоморфозу і особливостям перебігу, методам
консервативного й хірургічного лікування захворю
вань щитоподібної та прищитоподібних залоз, зокре
ма, гіперпаратиреозу, автоімунного тиреоїдиту, вузло
вого, тиреотоксичного та рецидивного зоба, раку щи
топодібної залози.
Серез інших проблем, які не виходять з поля зору
М. П. Павловського — удосконалення діагностики й
лікування заочеревинних неорганних пухлин, а та
кож гастриноми, інсуліноми, апудоми. Впроваджені
відеолапароскопічні методи хірургічного лікування
гормонально—активних пухлин і склерокістозу

яєчників, неплідності жінок, вдосконалюються мето
ди хірургічної корекції генетично зумовлених врод
жених вад статевих органів. Значна кількість праць
присвячені імунологічним аспектам хірургічних за
хворювань ендокринних органів і органів черевної
порожнини, особливостям енергетичного обміну,
вивченню медіаторів запальної відповіді при цих за
хворюваннях.
Міжнародне визнання отримали праці, присвя
чені алотрансплантації, особливо інтрапортальної —
клітин підшлункової залози при цукровому діабеті,
проблемам сучасного лікування синдрому діабетич
ної стопи, вогнищевого ураження печінки, вивченню
патогенетичних механізмів гострого панкреатиту, не
прохідності кишечнику, перитоніту.
Михайло Петрович є автором і співавтором майже
1000 наукових робіт, в тому числі 14 монографій, 19
винаходів, які упорядковані в "Біобібліографії", ви
даній у 1999 р. Підготовлені 17 докторів і 42 канди
дати медичних наук, створено наукову школу
хірургів.
У 1986 р. М. П. Павловському разом з співавторами
присуджена Державна премія України за цикл робіт
"Розробка, теоретичне обгрунтування та клінічне
впровадження нових методів оперативного лікуван
ня, детоксикації і реабілітації хворих із захворюван
нями печінки та жовчних проток", у 2000 р. разом з
групою вчених України він вдруге стає лауреатом Дер
жавної премії України за широке впровадження ме
тодів профілактики, діагностики й лікування тромбо
емболії гілок легеневих артерій і післятромбоем
болічної легеневої гіпертензії. У 1997 р. М. П. Пав
ловський обраний дійсним членом НАМН України.
Ім'я М. П. Павловського широко відоме в України
та за її межами, він — активний учасник з'їздів
хірургів, гастроентерологів та ендокринологів Ук
раїни, багатьох міжнародних конгресів і конфе
ренцій хірургів, гепатологів, панкреатологів, ендо
кринологів, є членом Європейської асоціації хірургів,
членом Нью—Йоркської АН, почесним членом Поль
ської академії медицини, членом Міжнародної ака
демії медицини Альберта Швайцера, лауреат міжна
родного академічного рейтингу популярності та
якості "Золота Фортуна", нагороджений дипломом
"Галицький Лицар".
М. П. Павловський — член президії НАМН України
(відділ клінічної медицини), Почесний Президент і
заступник голови Асоціації хірургів України, член
правління Асоціації ендокринологів України, голова
правління Львівського обласного осередку Асоціації
хірургів України, член Наукового товариства ім. Т. Г.
Шевченка, віце—президент і член Правління Світової
федерації українських лікарських товариств, заснов
ник і багаторічний головний редактор (тепер член
редакційної ради) "Львівського медичного часопису"

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

(Acta Medica Leopoliensia), член редакційних колегій
багатьох медичних журналів України, зокрема, "Жур
налу Національної академії Медичних Наук України",
"Клінічної хірургії", "Лікарської справи", "Хірургії Ук
раїни", "Харківської хірургічної школи", "Ендокрино
логії і ендокринної хірургії", а також журналу польсь
кого товариства хірургів (Polski Przeglad Chrurgiczny).
Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.600.01 з захи
сту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеці
альності 14.01.03 "хірургія" та 14.01.22 "стоматологія".
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Академік М. П. Павловський нагороджений орде
нами "Знак Пошани", "Дружби народів", Почесними
Ґрамотами: Президії Верховної Ради України,
Міністерства охорони здоров'я України, Президії
НАМН України; відзнакою Президента України орде
ном "За заслуги" ІІІ ступеня, медалями М. І. Пирогова,
Л. Ридигера, Золотою медаллю Альберта Швайцера,
Великою Золотою Зіркою Міжнародної академії ме
дицини А. Швайцера.

Колектив клініки сердечно вітає Михайла Петровича ПАВЛОВСЬКОГО з ювілеєм,
бажає йому здоров'я, щастя, творчого довголіття.

Правління ВГО “Асоціація хірургів України”,
редакційна рада, редакційна колегія, колектив журналу "Клінічна хірургія"
щиро вітають академіка Михайла Петровича ПАВЛОВСЬКОГО з 80—річчям з дня народження,
бажають йому міцного здоров'я, наснаги і многая літа.
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НЕКРОЛОГ
УДК 617 (092 Кузнецов)

Пам'яті
Анатолія Якимовича
КУЗНЕЦОВА
In commemorаtion of
Anatoliy Yakimovich
KUZNETSOV
29 листопада 2009 р. після тяжкої хвороби, спри
чиненої ДТП, пішов з життя А. Я. Кузнецов — профе
сор, завідувач кафедри хірургії №1 Української ме
дичної стоматологічної академії, видомий хірург, на
уковець, знаний не тільки в Україні, а й за її межами.
А. Я. Кузнецов народився 28 січня 1948 р. в
Харківській області в селянській родині. У 15 років
вступив до медичного училища, по закінченні якого
працював фельдшером фельдшерсько—акушерсько
го пункта. З 1970 р. навчався у Харківському медично
му інституті, який закінчив у 1976 р. з відзнакою.
Після завершення інтернатури був прийнятий на ро
боту ординатором хірургічного відділення Полтавсь
кої клінічної лікарні, яка була базою кафедри хірургії

Полтавського медичного стоматологічного інституту,
в той час її очолював учень академіка О. О. Шалімова
професор А. Х. Шаманов. У 1985 р. асистент А. Я. Куз
нецов захистив кандидатську дисертацію "Застосу
вання тиреоїдних гормонів у хворих з вузловим еути
реоїдним зобом після хірургічного лікування".
У 1986 р. капітан медичної служби А. Я. Кузнецов
брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорно
бильській АЕС.
З 1988 р. — працював доцентом кафедри
хірургічних хвороб Полтавського медичного стома
тологічного інституту.
У 1999 р. А. Я. Кузнецов успішно захистив док
торську дисертацію "Лікування і профілактика гос

Клінічна хірургія. — 2010. — № 11—12

трого деструктивного лактаційного маститу і його ус
кладнень". У 2001 р. Анатолій Якимович був обраний
за конкурсом на посаду професора кафедри факуль
тетської хірургії Української медичної стомато
логічної академії, з липня 2002 р. — працював завіду
вачем цієї кафедри.
Основні напрямки наукової діяльності професора
А. Я. Кузнецова: методи прогнозування, діагностики
та лікування сепсису, хірургічне лікування захворю
вань молочної залози, непрохідності кишечнику, гос
трого панкреатиту, захворювань органів гепатобі
ліарної зони. А. Я. Кузнецов — автор понад 150 науко
вих праць, численних винаходів та раціоналізаторсь
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ких пропозицій у галузі хірургії. Хірург вищої кате
горії, педагог, вчений, професор А. Я. Кузнецов за ро
ки лікувальної та викладацької діяльності виховав ба
гатьох лікарів—хірургів.
Завжди відкритий, доброзичливий, Анатолій Яки
мович був готовий допомогти кожному хірургу і хво
рому у складній клінічній ситуації, підтримати муд
рою порадою, підказати правильне рішення. Вродже
не благородство, відчуття такту, делікатність, інтелі
гентність, стриманість, скромність створили йому не
заперечний авторитет серед колег, пацієнтів, його
учнів.

Світла пам'ять про Анатолія Якимовича Кузнецова — чудову людину,
хірурга і Вчителя назавжди збережеться в серцях людей,
яким пощастило його знати.
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