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òîëñòîé êèøêè íåçàâèñèìî îò äëèíû òðàíñïëàíòàòà. Èçó÷åíû áëèæàéøèå è îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ àíàñòîìîçîâ.
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THE MODIFICATIONS OF TRANSPLANT CONNECTION
TO THE GULLET OR ESOPHAGUS DURING SUBTOTAL
AND TOTAL ESOPHAGOPLASTY
M. M. Bagirov, R. I. Vereshchako
SUMMARY

Different modifications of colic and gastric transplants connection to the gullet or esophagus in the neck have been
described. The most functional and cosmetic types of anastomoses have been specified. The utility of single-stage subtotal or total esophagoplasty with the use of colon segment regardless of the transplant length has been proved. The shortand long-term follow up of different modifications of anastomoses has been given.

Хирурги, выполняющие пластические опера
ции на пищеводе, при осуществлении субтоталь
ной или тотальной эзофагопластики считают
наиболее ответственным и технически сложным
шейный этап. Создать соустье трансплантата с
глоткой или пищеводом можно одномоментно
либо этот этап осуществляют через определен
ное время после перемещения трансплантата на
шею. Абсолютно необходимыми условиями для
выполнения одномоментной операции являют
ся достаточная длина трансплантата и его надеж
ное кровоснабжение. При одномоментной эзо
фагопластике соустье с глоткой или пищеводом
формируют в наилучших условиях, при отсутст
вии спаек и воспалительных изменений. Естест
венно, наложенный в таких условиях анастомоз

более надежен и менее подвержен рубцеванию и
стенозированию. Вид соустья — конец в конец,
конец в бок, бок в бок — также является предме
том дискуссии. Некоторые хирурги [1 — 3, 5, 7]
предпочитают применять вариант бок в бок по
двум причинам: он — технически проще, крово
снабжение в зоне соустья надежнее. Однако сле
дует иметь в виду сочетание функции анастомо
за на шее с его косметическими свойствами, ча
сто при соединении бок в бок деформируется
боковая поверхность шеи, особенно это заметно
во время еды.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике за период с 1980 по 2005 г. по по
воду рубцового стеноза пищевода оперированы

KEY
WORDS:
gullet;
esophagus;
cicatrical
stenosis;
esophagoplasty.
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292 пациента. У 78 (26,7%) из них выполнена эзофаго
пластика, в том числе субтотальная — у 58, тотальная —
у 20.
Экстирпация пищевода предшествовала эзофагопла
стике у 5 больных, в том числе в связи с перфорацией
пищевода, медиастинитом — у 2, образованием пище
водно—медиастинального свища и хроническим медиа
стинитом — у 2, пищеводно—трахеального свища со
значительным дефектом пищевода в среднегрудной ча
сти — у 1. Еще у 2 пациентов экстирпацию пищевода вы
полняли одномоментно с эзофагопластикой вследствие
малигнизации рубцово—измененного пищевода.
Учитывая выраженные изменения стенки пищевода
при стенозе, невозможность бужирования, особое вни
мание уделяем изучению слизистой оболочки пищевода
над участком стеноза во время проведения эндоскопии
перед операцией и, если производим пересечение пи
щевода, проводим срочное интраоперационное гисто
логическое исследование среза. В зоне пересечения и
наложения соустья пищевода не должно быть видимых
воспалительных изменений, в соустье не должна попа
дать рубцово—измененная стенка, что является одной
из причин стенозирования анастомоза. Благоприятным
моментом при подготовке пищевода к операции являет
ся принятое в клинике наложение гастростомы. Это поз
воляет исключить вынужденное травматичное бужиро
вание пищевода для поддержания его проходимости пе
ред операцией, как это рекомендуют некоторые хирурги
[4], обеспечить пищеводу покой, на фоне которого быс
трее исчезали проявления эзофагита, облегчалось опре
деление границы между непораженной и рубцово—из
мененной стенкой пищевода. При таком подходе анас
томоз трансплантата и пищевода создавали всегда на
участке пищевода без признаков травматического эзо
фагита, поскольку при проведении поддерживающего
бужирования травмируется и непораженный сегмент
пищевода. Одновременно осуществляли предваритель
ную подготовку сосудов толстой кишки путем перевязки
ее магистральных стволов, подлежащих пересечению во
время выкраивания трансплантата. Это технически не
сложная манипуляция, но ее должен выполнять хирург,
имеющий опыт осуществления эзофагопластики. Она
обеспечивает улучшение кровоснабжения толстой киш
ки по сосудистой дуге (Риолана) и позволяет выполнить
эзофагопластику без нарушений кровоснабжения во
вновь созданном пищеводе.
Благодаря предварительной подготовке питающего
трансплантат сосуда мы предпочитаем тактику одномо
ментной эзофагопластики.
В целях создания условий для заживления пищевод
но—кишечных и глоточно—кишечных анастомозов

первичным натяжением применяем принцип плотного
послойного сопоставления одноименных оболочек
сшиваемых органов. Следим, чтобы избыток слизистой
оболочки не вклинивался в линию шва и не создавались
условия для плохой регенерации. Это достигается при
менением прецизионной техники с минимальным за
хватом в шов тканей и обязательным плотным сопостав
лением подслизистой основы. Нормой сегодняшнего
дня является использование современного рассасываю
щегося шовного материала (викрил 3/0, 4/0), что исклю
чает разрастание грануляций по линии шва, следова
тельно, снижается вероятность рубцевания и стенозиро
вания.
Анастомозы между трансплантатом и пищеводом
при субтотальной эзофагопластике накладывали раз
личные, тип соустья зависел от выраженности после
ожоговых изменений пищевода (табл. 1).
Òàáëèöà 1. Âàðèàíòû ñîåäèíåíèÿ îðàëüíîãî êîíöà
òðàíñïëàíòàòà ñ ïèùåâîäîì ïðè ñóáòîòàëüíîé ýçîôàãîïëàñòèêå
Âèä àíàñòîìîçà

Êîíåö êèøêè â áîê ïèùåâîäà
Êîíåö â êîíåö
Áîê â áîê
Âñåãî…

×èñëî áîëüíûõ

36
17
5
58

Наиболее часто выполняемым способом наложения
соустья на шее при субтотальной эзофагопластике был
вариант конец кишки в бок пищевода. Мы выполняем
его при сохранении 4 — 5 см шейной части пищевода и
отсутствии изменений в глотке (рис. 1).
Рубцовая облитерация пищевода ниже его неизме
ненного сегмента является благоприятным условием
для функционирования такого анастомоза, поскольку
при формировании нижнего края анастомоза на грани

Ðèñ. 1. Ñõåìà íàèáîëåå ÷àñòî
ïðèìåíÿåìîãî ñïîñîáà íàëîæåíèÿ
ïèùåâîäíî-êèøå÷íîãî ñîóñòüÿ íà
øåå.

Ðèñ. 2. Ñõåìà íàëîæåíèÿ
ïèùåâîäíî-êèøå÷íîãî
àíàñòîìîçà êîíåö â êîíåö.
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це с облитерированным пищеводом исключается воз
можность формирования "слепого мешка" естественно
го пищевода, а пассаж пищи осуществляется без каких—
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остальных наблюдениях трансплантат создан из сег
мента толстой кишки. Мы не являемся сторонниками
наложения анастомоза конец пищевода в бок кишки,

Ðèñ. 3. Ñõåìà îäíîãî èç âàðèàíòîâ àäàïòàöèè àíàñòîìîçèðóåìûõ
êîíåö â êîíåö ïèùåâîäà è êèøêè.

либо затруднений. Исключается обусловленная облите
рацией пищевода угроза поддержания эзофагита в по
раженном пищеводе. При наложении соустья пищевода
с концом кишки лучше косметический эффект, нет взду
вающегося кармана, образующегося заглушенным кон
цом толстой кишки при формировании анастомоза бок
в бок. Анастомоз бок в бок применен у 5 больных на на
чальном этапе освоения проблемы.
Наиболее физиологичным способом формирования
анастомоза трансплантата с пищеводом на шее является
способ конец в конец с пересечением и зашиванием
аборального конца пищевода (рис. 2).
Это выполняют вручную либо с помощью аппарата
УО—40, обязательное условие — раздельная обработка
слизистой и мышечной оболочек пищевода. Показания
к формированию анастомоза
конец в конец:
— сохранение проходи
мости рубцово—измененно
го пищевода;
— функционирующий
свищ пищевода;
— угроза формирования
"слепого мешка" собственно
го пищевода;
— состояние после экс
тирпации пищевода.
У 2 пациентов такой анас
томоз наложен между пище
водом и желудочной трубкой
после экстирпации рубцо
Ðèñ. 4. Ñõåìà óâåëè÷åíèÿ
ïåðèìåòðà ïèùåâîäà â çîíå
во—измененного пищевода в
íàëîæåíèÿ àíàñòîìîçà çà ñ÷åò
связи с его малигнизацией, в
åãî ïðîäîëüíîãî ðàññå÷åíèÿ.

Ðèñ. 5. Ðåíòãåíîãðàììà. "Ñëåïîé ìåøîê" åñòåñòâåííîãî ïèùåâîäà,
çàïîëíÿþùèéñÿ ðàíüøå èñêóññòâåííîãî ïèùåâîäà.

как это предлагают некоторые авторы [7] при несовпа
дении диаметра кишки и пищевода. Диаметр толстой
кишки и пищевода не совпадает всегда, и всегда удается
при наложении анастомоза конец в конец их адаптиро
вать. Для этого применяем три подхода: адаптирующий
шов, при котором в каждый стежок захватываем больше
слизистой оболочки кишки и меньше — пищевода; ко
сое пересечение пищевода, что позволяет увеличить пе
риметр его анастомозируемого конца (рис. 3); продоль
ное рассечение пищевода также для увеличения его пе
риметра в зоне соустья (рис. 4).
Избыток пролабирующей слизистой оболочки тол
стой кишки и особенно желудочной трубки иссекаем,
этот прием облегчает послойное сопоставление оболо
чек соединяемых органов и, кроме того, "освежает" кро
вообращение в оральном конце трансплантата, устраня
ются микротромбы в сосудах, которые образовались с
момента пересечения трансплантата и до начала фор
мирования анастомоза.
До последнего времени была нерешенной проблема
образования "слепого мешка" собственного пищевода

8

Клінічна хірургія. — 2008. — № 7

при выполнении субтотальной или тотальной кишеч
ной эзофагопластики. Это касается ситуаций, когда руб
цовое сужение пищевода локализовано в верхнегруд
ном отделе с облитерацией — в среднегрудном. И даже
наложение широкого анастомоза на шее не избавляет в
последующем от формирования "слепого мешка", а при
постоянном его растяжении пищей формируется ги
гантский ложный дивертикул с признаками хроничес
кого дивертикулита и угрозой его перфорации (рис. 5).
При более низком расположении зоны рубцовой об
литерации пищевода проблема решается путем выпол
нения внутригрудной эзофагопластики. Простое пере
сечение и зашивание аборального конца неизмененно

ненного сегмента верхнегрудной части пищевода. Для
лучшей визуализации этого участка пищевода трахею и
крупные сосуды переднего средостения отводят в сторо
ну. Мобилизованный пищевод берут на турникет и вы
водят из глубины раны. Осуществляют прошивание и
пересечение пищевода над зоной облитерации вручную
или с помощью аппарата УО—40. Пересеченный пище
вод за держалки приподнимают кверху, в загрудинный
тоннель проводят трансплантат толстой кишки и опре
деляют оптимальный уровень наложения анастомоза.
Избыток пищевода отсекают (рис. 7), формируют пище
водно—кишечный анастомоз конец в конец на толстом
зонде. Его можно формировать на уровне рукоятки гру
дины или, при сомнениях в надежности соустья, на шее,
что исключает угрозу возникновения медиастинита при
несостоятельности швов анастомоза. Описанный вари
ант реконструкции позволяет исключить формирова
ние "слепого мешка" собственного пищевода, одновре
менно создается оптимальный пищеводно—кишечный
анастомоз конец в конец. Такой вид операции применен
у 5 больных, непосредственные и отдаленные результа
ты хорошие.
При тотальном поражении пищевода, протяженной
рубцовой стриктуре с поражением всей шейной части
пищевода, распространении рубцового процесса на
глотку выполняли тотальную колоэзофагопластику или
колоэзофагофарингопластику. Такая операция выпол
нена у 20 больных. Основные принципы выкраивания и

Ðèñ. 6. Ñõåìà âûïîëíåíèÿ ïðîäîëüíî-ïîïåðå÷íîé ñòåðíîòîìèè íà
ãðàíèöå íåïîðàæåííîãî è ðóáöîâî-èçìåíåííîãî ïèùåâîäà.

го сегмента пищевода с наложением анастомоза конец в
конец исключает образование "слепого мешка", но со
здает реальную угрозу возникновения эмпиемы заглу
шенного конца пищевода [6, 8, 10]. Нами разработан и
внедрен в клинике новый вариант реконструкции пище
вода, позволяющий избежать перечисленных недостат
ков (патент Украины 61843 А).
Перед этапом проведения трансплантата толстой
кишки за грудиной выполняем продольно—поперечную
стернотомию в проекции неизмененного сегмента
верхнегрудной части пищевода (рис. 6).
После разведения краев рассеченного участка груди
ны в пищевод до уровня облитерации вводят толстый
желудочный зонд. Это позволяет четко определить уро
вень облитерации и облегчает мобилизацию неизме

а

б

Ðèñ. 7. Íîâûé âàðèàíò ðåêîíñòðóêöèè ïèùåâîäà. à - îòñå÷åíèå
èçáûòêà íåïîðàæåííîãî ïèùåâîäà; á - ôîðìèðîâàíèå àíàñòîìîçà
òðàíñïëàíòàòà è îñòàâøåãîñÿ ïèùåâîäà êîíåö â êîíåö.
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проведения трансплантата аналогичны таковым при
субтотальной пластике пищевода. Отличие состоит в
длине трансплантата, которую рассчитывают до угла
нижней челюсти. Благодаря предварительной подготов
ке трансплантата мы не испытывали трудностей при вы
краивании участка толстой кишки нужной длины. Ос
новным отличием является формирование различных
соустий на шее (табл. 2).
При осуществлении тотальной эзофагопластики и
эзофагофарингопластики отдаем предпочтение форми
рованию анастомоза конец кишки в бок глотки или
глотки и пищевода. Такой подход позволяет создать со
устье достаточной ширины (по ширине кишки), в то же
время оно более физиологично и косметично, чем соус
тье, наложенное бок в бок.
При формировании анастомоза конец толстой киш
ки в бок гортанной части глотки (у 11 больных) и конец
толстой кишки в бок гортанной части глотки и пищево
да (у 3) выявлено поражение шейной части пищевода и
сочетанное поражение глотки на уровне грушевидных
карманов и заперстневидного пространства. Эти вари
анты анастомозов наиболее функциональны, дают воз
можность создать вход из глотки в искусственный пище
вод ниже входа в гортань, что в последующем позволяет
избежать заброса пищи в гортань и быстрее восстано
вить акт глотания.
При наложении этих анастомозов производили ле
востороннюю цервикотомию до уровня верхнего края
щитовидного хряща. Начальный отдел пищевода и глот
ки (после введения толстого зонда) выделяли из сраще
ний, мобилизовали задне—боковую стенку глотки до
уровня ее ротовой части. Проводили трансплантат на
шею через загрудинный тоннель. На толстом зонде про
дольно рассекали глотку до уровня перстневидного хря
ща, а при сохранении "рта" пищевода его также включа
ли в анастомоз. Вверх разрез глотки продлевали на 3 —
3,5 см от уровня облитерации. Накладывали одноряд
ный узловой шов (викрил 4/0) и дополнительные П—об
разные швы по передне—боковой полуокружности ана
стомоза (рис. 8). Анастомоз формировали только на тол
стом желудочном зонде. Кишечный трансплантат дол
жен лежать свободно, без натяжения по линии анасто
моза.
Технически более сложный и функционально хуже
анастомоз с ротовой частью глотки. Его формировали
при сочетанном поражении пищевода и глотки с обли
терацией грушевидных карманов, заперстневидного
пространства и части гортанной части глотки. Неизме
ненную часть глотки контурировали с помощью толсто
го зонда, делали клюшкообразный разрез — продоль
ный в нижней части и с изгибом кпереди — в области

Òàáëèöà 2. Âàðèàíòû ñîåäèíåíèÿ îðàëüíîãî êîíöà
òðàíñïëàíòàòà ñ ãëîòêîé ïðè òîòàëüíîé ýçîôàãîïëàñòèêå
è ýçîôàãîôàðèíãîïëàñòèêå
Âèä àíàñòîìîçà
Êîíåö òîëñòîé êèøêè â áîê ãîðòàííîé ÷àñòè
ãëîòêè
Êîíåö òîëñòîé êèøêè â áîê ðîòîâîé ÷àñòè
ãëîòêè
Êîíåö òîëñòîé êèøêè â áîê ãîðòàííîé ÷àñòè
ãëîòêè è ïèùåâîäà
Áîê òîëñòîé êèøêè â áîê ãëîòêè
Êîíåö ãëîòêè â áîê òîëñòîé êèøêè
Êîíåö ãëîòêè â êîíåö òîëñòîé êèøêè
Âñåãî…

×èñëî
áîëüíûõ
11
3
3
1
1
1
20

дна ротовой полости. Затем с помощью отдельных узло
вых швов формировали заднюю губу анастомоза, а по
сле проведения через глотку в трансплантат толстого
желудочного зонда формировали его переднюю губу с
использованием отдельных узловых швов. При этом за
счет просвета трансплантата, прилежащего к области
глоточно—кишечного анастомоза, формируется новая
гортанная часть глотки. Для лучшего функционирова
ния такого анастомоза в последующем нужно стремить
ся сформировать его так, чтобы часть соустья располага
лась ниже входа в гортань, что обеспечивает его более
быструю тренировку и восстановление акта глотания.
По одному разу сформированы анастомозы бок тол
стой кишки в бок глотки, конец глотки в бок толстой
кишки. Анастомозы конец глотки в бок или конец тол
стой кишки наложены при сохранении проходимости
пищевода, поэтому для его отключения он был пересе
чен. Анастомоз бок в бок был аналогом соустья конец в
бок и использован в одном наблюдении, поскольку, по
нашему мнению, вариант конец кишки в бок глотки бо
лее физиологичен, косметичен, для его наложения тре
буется несколько меньшая длина трансплантата.

Ðèñ. 8. Ñõåìà íàëîæåíèÿ êèøå÷íî-ãëîòî÷íîãî àíàñòîìîçà êîíåö â
áîê.
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По окончании формирования соустья на шее не
сколькими швами фиксировали кишку к окружающим
тканям, отграничивая анастомоз от средостения на слу
чай возникновения несостоятельности его швов и про
водили через контрапертуру к передней губе соустья
один дренаж. Разгрузочный зонд в трансплантате не ос
тавляем, весь образовавшийся секрет стекает в желудок,
из которого удаляется через открытую гастростому.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У 3 (3,8%) больных возникла несостоятельность
швов анастомоза на шее, у 2 (2,6%) возник ранний (в
сроки до 30 сут после операции) стеноз шейного анас
томоза.
Несостоятельность швов шейного анастомоза воз
никла после выполнения субтотальной колоэзофаго
пластики, после тотальной — это осложнение не наблю
дали. Благодаря тому, что анастомоз фиксируем не
сколькими швами к окружающим тканям шеи, при воз
никновении несостоятельности его швов это обеспечи
вает надежную профилактику медиастинита. Ни в одном
наблюдении экссудат за пределы шеи не распространял
ся. Лечение включало дренирование зоны затека, пита
ние через гастростому, введение внутрь раствора метро
гила 4 — 6 раз в сутки. Продолжительность лечения со
ставила 18, 21 и 22 сут. После прекращения отхождения
гнойного отделяемого по дренажу и устранения ин
фильтрации вокруг раны шеи выполняли контрольную
эзофагографию с водорастворимым контрастным веще
ством в положении Тренделенбурга. При отсутствии за
тека разрешали питание через рот. В последующем у 2
пациентов возник стеноз пищеводно—кишечного анас
томоза, у них сформирован повторный анастомоз.
Ранний стеноз шейного соустья возник у 2 пациен
тов, по одному наблюдению после субтотальной и то
тальной эзофагопластики. После наложения соустья
толстой кишки с ротовой частью глотки на 18—е сутки
по данным эзофагофиброскопии выявлен стеноз анас
томоза диаметром до 0,6 см, за который аппаратом
пройти не удалось. Консервативное лечение оказалось
неэффективным. Через 2 мес осуществлены рецервико
томия, продольное рассечение кишечно—глоточного
соустья, иссечение рубцов, повторное наложение анас
томоза в 1/2 окружности. Результат хороший.
Ригидный стеноз пищеводно—кишечного анастомо
за по данным эндоскопии выявлен на 23—и сутки после
операции, на 38—е сутки повторно наложен анастомоз,
пациент выписан с хорошим результатом.
Следует отметить, что специфические осложнения
(анастомозит, ранний стеноз анастомоза) отмечали в
период до 1991 г. В последующем, благодаря замене

шовного материала (викрил) и отработке прецизион
ной техники наложения шейного соустья такие ослож
нения не наблюдали.
Таким образом, благодаря применению разработан
ных и внедренных в клинике подходов при выполнении
субтотальной и тотальной эзофагопластики значитель
но уменьшилась частота возникновения несостоятель
ности швов шейного анастомоза (до 3,84%) по сравне
нию с таковой по данным других авторов (7 — 19%) [1 —
3, 5, 9, 11].
Таких осложнений, как несостоятельность швов аб
доминального анастомоза, частичный и полный некроз
трансплантата, травма возвратного гортанного нерва,
приводимых в литературе, мы не наблюдали.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Наилучшие условия для наложения соустья транс
плантата толстой кишки с глоткой или шейной частью
пищевода создаются при выполнении одномоментной
эзофагопластики с предварительной гастростомией и
перевязкой среднеободочной артерии.
2. На шее предпочтительно формирование анасто
моза конец кишки в бок пищевода (глотки) как наибо
лее косметичного и физиологичного (при облитерации
пищевода ниже зоны анастомоза).
3. Для сохранения проходимости пораженного пи
щевода целесообразно наложение анастомоза конец в
конец.
4. В целях профилактики образования "слепого меш
ка" естественного пищевода необходимо иссечение не
измененного сегмента пищевода ниже его анастомоза с
трансплантатом конец в конец.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ПИЩЕВОДНО—ЖЕЛУДОЧНОЕ
КРОВОТЕЧЕНИЕ
К. М. Курбонов, Н. М. Даминова, Х. Х. Курбонов
Òàäæèêñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì. Àáóàëè èáíè Ñèíî, ã. Äóøàíáå
ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ïèùåâîäíîæåëóäî÷íîå
êðîâîòå÷åíèå;
ýíäîñêîïè÷åñêèé ãåìîñòàç;
òðàíçèòîðíàÿ
ïîðòàëüíàÿ
ãèïåðòåíçèÿ.

РЕФЕРАТ

Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû êîìïëåêñíîé äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 124 áîëüíûõ ñ ïîñëåîïåðàöèîííûì æåëóäî÷íî-êèøå÷íûì êðîâîòå÷åíèåì (ÆÊÊ). Ðåçóëüòàòû êëèíèêî-èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ âîçíèêíîâåíèå ïèùåâîäíî-æåëóäî÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ ïîñëå îïåðàöèé íà îðãàíàõ ãåïàòîïàíêðåàòîáèëèàðíîé çîíû (ÃÏÁÇ) îáóñëîâëåíî òðàíçèòîðíîé ïîðòàëüíîé ãèïåðòåíçèåé. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè ìåòîäàìè ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ýòîãî îñëîæíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçðàáîòàííûå è óñîâåðøåíñòâîâàííûå ìåòîäû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ äàâëåíèÿ â ñèñòåìå âîðîòíîé âåíû.

POSTOPERATIVE OESOPHAGOGASTRIC BLEEDING
К. М. Kurbonov, N. M. Daminova, H. H. Kurbonov

KEY
WORDS:
oesophagogastric bleeding;
endoscopic
hemostasis;
transitory portal
hipertensy.

SUMMARY

The results of complex diagnostics and treatment of 124 pflients with postoperative gastrointestinal bleedings are
analysed. The results of clinic-instrumental investigations have shown that after the operations on organs of hepatopankreatobiliar zone conditioned by transitory portal hipertensy. The most efficient methods of the preventive maintenance
and treatments of this complication are designed and methods, which promote the reduction an portal pressure.

Внедрение в клиническую хирургию совре
менных медицинских технологий, а также зна
чительные достижения в области фармакологии,
анестезиологии и реаниматологии обусловили
отчетливую тенденцию к расширению возмож
ностей хирургического лечения заболеваний
органов ГПБЗ за счет увеличения числа обшир
ных и радикальных оперативных вмешательств
[1 — 3, 8].
Тяжелое течение заболевания и травматич
ность оперативного вмешательства обусловли
вают возникновение в раннем послеоперацион
ном периоде тяжелых осложнений, являющихся
в ряде наблюдений причиной летального исхода
[2, 5, 7 — 9]. Наиболее тяжелыми осложнениями
оперативных вмешательств на органах ГПБЗ яв
ляются септические, печеночная недостаточ
ность, несостоятельность швов анастомозов, а
также кровотечение из различных отделов пи
щеварительного канала [4, 8, 9].
Послеоперационное ЖКК, отражающее ос
ложненное течение эрозивно—язвенного пора
жения пищеварительного канала, одно из самых
грозных по своим последствиям осложнений
послеоперационного периода [1, 2, 9]. Частота
его возникновения после операций на органах
ГПБЗ составляет 0,1 — 9,9%, летальность достига
ет 50 — 80% [4 — 7, 9].

В патогенезе послеоперационного острого
ЖКК важную роль играют гипоксия и интенси
фикация процессов свободнорадикального
окисления с нарушением микроциркуляции [1,
2, 4, 5, 9]. Немаловажное значение в его возник
новении после обширных и тяжелых операций
на печени имеет нарушение кровотока в системе
воротной вены вследствие транзиторной пор
тальной гипертензии [8].
Цель исследования — улучшение непосредст
венных результатов хирургического лечения па
циентов с заболеваниями ГПБЗ.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

За период с 1995 по 2008 г. в клинике различ
ные хирургические операции на органах ГПБЗ
выполнены у 2624 больных.
В раннем послеоперационном периоде у 124
(4,7%) больных возникло ЖКК. Мужчин было 92
(74,2%), женщин — 32 (25,8%). Возраст пациен
тов от 24 до 78 лет.
По данным дооперационного эндоскопичес
кого исследования практически у всех пациен
тов признаки эрозивно—язвенного поражения
пищеварительного канала не наблюдали. Крово
течение возникло у 70 (56,4%) больных после
операций на печени, у 31 (25,1%) — на желчных
протоках (реконструктивно—восстановитель
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ные операции), у 23 (18,5%) — на поджелудочной желе
зе.
Для диагностики послеоперационного ЖКК у боль
ных применяли клинико—лабораторные и инструмен
тальные методы: ультразвуковое исследование (УЗИ), га
стродуоденофиброскопию (ГДФС), компьютерную (КТ)
и магниторезонансную (МРТ) томографию.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Исследование показало, что сроки возникновения
послеоперационного ЖКК в значительной степени за
висят от особенностей органа, на котором производят
оперативное вмешательство, а также характера и объема
операции. В зависимости от сроков возникновения вы
деляли раннее и позднее послеоперационное кровоте
чение. Раннее послеоперационное ЖКК отмечено у 68
(54,8%) больных на 2 — 3—и сутки, у 90% из них — после
тяжелых и травматичных операций на печени; позднее
— наблюдали на 10 — 12—е сутки у 56 (45,2%) больных,
оперированных на желчных протоках, поджелудочной
железе и печени.
Следует отметить, что выделение двух групп больных
с послеоперационным ЖКК обосновано не только фаза
ми послеоперационного периода, но и различиями дан
ных эндоскопии и тактики лечения. Раннее послеопера
ционное ЖКК возникло на фоне осложненного течения
послеоперационного периода (перитонит, полиорган
ная недостаточность) и являлось одним из признаков
декомпенсации регенераторных процессов. При нали
чии явных признаков раннего кровотечения (гематеме
зис, мелена, снижение уровня гемоглобина и гематокри
та) эндоскопическое исследование проведено всем
больным. Источником кровотечения у 37 пациентов бы
ли расширенные вены субкардиального отдела желудка,
у 31 — дистальные вены пищевода. В 36,2% наблюдений,
несмотря на большой объем кровопотери, в момент эн
доскопического исследования признаки продолжающе
гося кровотечения не обнаружены. У 63,8% больных в
момент исследования отмечено продолжающееся кро
вотечение. Кровотечение, как правило, было венозным.
Выявляли признаки значительного венозного застоя и
полнокровия, при прикосновении аппаратом отмечена
повышенная ранимость слизистой оболочки. Установ
лено несоответствие объема кровопотери, степени и
глубины эрозивно—язвенного поражения. При незна
чительной глубине разрывов кровопотеря составляла 1
— 1,5 л.
При позднем ЖКК источник кровотечения в основ
ном локализовался в теле желудка и двенадцатиперст
ной кишке, у 4 (7,4%) пациентов — в дистальном отделе
пищевода и субкардиальном отделе желудка. В момент
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эндоскопического исследования у 28,4% пациентов об
наружено артериальное кровотечение, у 9,3% — веноз
ное, малой интенсивности. Состоявшееся кровотечение
с тромбом в дне язвы диагностировано у 12,3% пациен
тов, в 50% наблюдений обнаружены множественные яз
венные дефекты слизистой оболочки желудка и двенад
цатиперстной кишки округлой формы, покрытые кровя
ным сгустком — у пациентов с клиническими признака
ми кровопотери средней тяжести и тяжелой. При анали
зе результатов комплексного обследования больных с
ранним и поздним послеоперационным ЖКК установ
лено, что основным источником кровотечения являют
ся разрывы остро расширенных вен пищевода и субкар
диального отдела желудка вследствие пострезекцион
ной транзиторной портальной гипертензии [8].
Для подтверждения указанных выводов во время вы
полнения обширной резекции печени (у 4 больных) и
гемигепатэктомии (у 8) в целях определения давления в
воротной вене катетеризировали желудочно—сальнико
вую вену. Катетер выводили наружу через отдельный
прокол брюшной стенки. Катетер подсоединяли к пьезо
датчику, который с помощью разъема подключали к ап
парату "Pressure—monitor—1405—SP" (Дания). Давление
в воротной вене с 1—х суток после операции повыша
лось (табл. 1), что свидетельствовало о наличии постре
зекционной транзиторной портальной гипертензии.
После резекции печени наблюдали достоверное по
вышение давления в воротной вене до критического
уровня на 2—е и 3—и сутки — до (188,4 ± 2,8) и (276,5 ±
3,1) мм вод. ст. Повышение давления в воротной вене в
такой ситуации обусловлено, очевидно, значительным
уменьшением объема паренхимы печени, функциони
рующих гепатоцитов, а также нарушением адаптации
органа к создавшимся после операции условиям. Это
требует дальнейшего глубокого изучения и разработки
комплексных консервативных и хирургических мето
дов профилактики транзиторной портальной гипертен
зии.
Позднее послеоперационное ЖКК наблюдали у
52,4% пациентов, в основном с онкологическим заболе
ванием, при обширном поражении печени, поджелудоч
ной железы, а также панкреонекрозе и его осложнениях.
Òàáëèöà 1. Äàâëåíèå â âîðîòíîé âåíå ïîñëå îïåðàòèâíîãî
âìåøàòåëüñòâà íà ïå÷åíè
Ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ

Äî ðåçåêöèè ïå÷åíè
Â êîíöå 1–õ ñóòîê ï îñëå ðåçåêöèè
ïå÷åíè
2–å ñóòêè
3–è ñóòêè
4–å ñóòêè

Äàâëåíèå, ìì âîä. ñò.
(õ ± m)

73,4 ± 2,1
98,3 ± 4,3
188,4 ± 2,8
276,5 ± 3,1
171,6 ± 2,4
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Òàáëèöà 2 . Ôàêòîðû ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííîãî

ïèùåâîäíî –æåëóäî÷íî –êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèÿ
×àñòîòà âûÿâëåíèÿ
àáñ.
%

Ôàêòîð

Âîçðàñò ïàöèåíòîâ ñòàðøå 50 ëåò
Î÷àãîâîå ïîðàæåíèå ïå÷åíè (áîëåå 4 ñåãìåíòîâ)
Çëîêà÷åñòâåííîå ïîðàæåí èå îðãàíîâ ÃÏÁÇ
Íàëè÷èå îáòóðàöèîííîé æåëòóõè
Ãíîéíî–ñåïòè÷åñêèå î÷àãè â îðãàíàõ ÃÏÁÇ
Ñíèæåíèå ðåçåðâíûõ âîçìîæíîñòåé ïå÷åíè
Ñîïóòñòâóáùèå çàáîëåâàíèÿ ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèè îäíîãî èç îðãàíîâ
Òðàâìàòè÷íûå, òÿæåëûå îïåðàöèè
Ýíäîòîêñèêîç

Немаловажное значение в возникновении кровотече
ния имеют продолжительность существования желтухи
и холангита (более 2 нед), алиментарные факторы и др.
По данным эндоскопии позднее послеоперационное
ЖКК характеризовалось выраженным распространени
ем эрозивно—язвенного процесса на пищевод и желу
док в виде большого количества язв с грязно—серыми
наложениями без каких—либо признаков продолжаю
щегося кровотечения.
На основании анализа частоты выявления кровоте
чения после операций на органах ГПБЗ определены
факторы риска возникновения послеоперационного
кровотечения, разработаны комплексные методы про
филактики и лечения этого тяжелого осложнения
(табл. 2).
Комплексные методы профилактики предполагали
применять у пациентов при высоком риске возникнове
ния осложнений: синдрома полиорганной недостаточ
ности, септических осложнений, а также у больных по
жилого и старческого возраста. Так, для профилактики
послеоперационной транзиторной портальной гипер
тензии 9 пациентам назначен сандостатин по 0,1 мг 3
раза в сутки в течение 4 сут. Важное значение имеет про
ведение динамического эндоскопического мониторин
га больным группы риска, которым произведены тяже
лые травматичные оперативные вмешательства. В зави
симости от характера и источника послеоперационного
кровотечения выбирали способы эндоскопического ге
мостаза острых язв пищевода, желудка и двенадцатипер
стной кишки.
В последние годы в клинике разработаны хирурги
ческие и эндоскопические методы профилактики по
слеоперационного пищеводно—желудочно—кишечно
го кровотечения. В эксперименте и клинике для эффек
тивного снижения давления в воротной вене выполняли
стволовую ваготомию с пилоропластикой [4]. Для про
филактики транзиторной портальной гипертензии,
улучшения кровообращения в слизистой оболочке же
лудка в 8 наблюдениях после выполнения правосторон

114
63
53
38
24
61
118
82
68

91,9
50,8
42,7
30,6
19,3
49,2
95,1
66,1
54,8

ней (в 3) и левосторонней (в 5) гемигепатэктомии опе
рацию завершали двусторонней стволовой ваготомией
с пилоропластикой.
В 15 наблюдениях во время проведения эндоскопи
ческого мониторинга в целях диагностики и профилак
тики послеоперационного пищеводно—желудочного и
желудочно—кишечного кровотечения эффективно при
меняли эндоскопический гемостаз в сочетании с эндо
скопической трансгастральной медикаментозной се
лективной желудочной ваготомией [6]. После операции
кровотечение и какие—либо другие осложнения не на
блюдали. При кровотечении, обусловленном транзитор
ной портальной гипертензией, в 14 наблюдениях для
остановки пищеводно—желудочного кровотечения ис
пользовали зонд Блэкмора — Сенгейстакена. Следует от
метить, что эндоскопические способы гемостаза в таких
ситуациях оказались технически трудными, что обус
ловлено локализацией источника кровотечения в дис
тальной части пищевода и субкардиальном отделе же
лудка. Тем не менее, в 49,2% наблюдений эффективно
выполняли эндоскопическую инфильтрацию с интрава
зальным введением этоксисклерола 1% от 2 до 12 мл для
достижения эндоскопического гемостаза. При возник
новении позднего послеоперационного ЖКК из острых
язв желудка и двенадцатиперстной кишки эффективно
осуществляли эндоскопическую термокоагуляцию и об
калывание язвенных дефектов 1% раствором этоксиск
лерола.
Таким образом, послеоперационное пищеводно—
желудочно—кишечное кровотечение является тяжелым
и опасным осложнением оперативных вмешательств на
органах ГПБЗ и составляет значительную часть всех по
слеоперационных осложнений. Послеоперационная ле
тальность при этом составила 9,7% (умерли 12 боль
ных).
ÂÛÂÎÄÛ
1. При оперативных вмешательствах на органах
ГПБЗ в большинстве (58,1%) наблюдений возникает пи
щеводно—желудочное кровотечение.
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2. В патогенезе раннего послеоперационного пище
водно—желудочного кровотечения ведущую роль играет
возникновение послеоперационной транзиторной пор
тальной гипертензии, что обусловлено нарушением
кровотока в системе воротной вены.
3. Применение разработанных и усовершенствован
ных методов хирургической, эндоскопической и меди
каментозной профилактики в значительной степени
способствует уменьшению частоты возникновения это
го осложнения в послеоперационном периоде.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Асанов О. Н. Нарушение микроциркуляции и метаболизма
слизистой оболочки желудка в патогенезе острых язв
[Текст] : автореф. дис. … канд. мед. наук. — СПб, 1992. —
24 с.
2. Вербицкий В. Г. Роль иммунного статуса и желудочной ми
крофлоры в патогенезе острых язв желудка [Текст] : авто
реф. дис. … канд. мед. наук. — СПб, 1992. — 26 с.
3. Гостищев В. К. Патогенез рецидивных острых гастродуо
денальных язвенных кровотечений [Текст] / В. К. Гости
щев, М. А. Евсеев // Хирургия. — 2004. — № 5. —
С. 46 — 51.

15

4. Курыгин А. А. Неотложная хирургическая гастроэнтероло
гия [Текст] / А. А. Курыгин, Ю. М. Стойко, С. Ф. Багненко.
— СПб : Питер, 2001. — 469 с.
5. Луцевич Э. В. Острые изъязвления слизистой желудка и
двенадцатиперстной кишки [Текст] / Э. В. Луцевич, В. Н.
Горбунов, Б. А. Наумов, И. Н. Гуськова // Хирургия. —
1990. — № 2. — С. 149 — 154.
6. Пат. TJ78 Респ. Таджикистан. Способ эндоскопической се
лективной медикаментозной ваготомии в комплексном
лечении больных после операций на органах гепатопан
креатобилиарной зоны / К. М. Курбонов, Х. Х. Курбонов,
М. Ш. Гуломов (Таджикистан). — № 0700116; заявл.
03.07.07; Опубл. 02.08.07.
7. Скрябин О. Н. Современные представления о патогенезе
острых гастродуоденальных язв и пути совершенствова
ния их профилактики [Текст] / О. Н. Скрябин, В. Г. Вербиц
кий, М. Ю. Кабанов, О. Н. Асанов // Рос. журн. гастроэнте
рологии, гепатологии и колопроктологии. — 1995. — № 1.
— С. 36 — 40.
8. Старков Ю. Г. Эндоскопическая диагностика и лечение по
слеоперационных желудочно—кишечных кровотечений
[Текст] / Ю. Г. Старков, Х. Х. Курбонов, Е. Н. Солодинина,
К. В. Шишин // Хирургия. — 2008. — № 4. — С. 4 — 10.
9. Субботин В. М. Профилактика острых гастродуоденальных
язв у больных колоректальным раком [Текст] / В. М. Суб
ботин, Л. В. Зитта, Н. А. Терехина // Хирургия. — 2007. —
№ 3. — С. 4 — 6.

16

Клінічна хірургія. — 2008. — № 7

УДК : 616.36—006—089.819

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ДОСТУПУ
У ХВОРИХ З НЕПАРАЗИТАРНИМИ КІСТАМИ ПЕЧІНКИ
М. Ю. Ничитайло, О. Й. Іжовський
Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ìåí³ Î. Î. Øàë³ìîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
íåïàðàçèòàðí³
ê³ñòè òà
ïîë³ê³ñòîç
ïå÷³íêè;
ïîêàçàííÿ ³
ìåòîäè
îïåðàòèâíîãî
ë³êóâàííÿ;
ëàïàðîñêîï³÷íà
ôåíåñòðàö³ÿ;
äååï³òåë³çàö³ÿ
çàëèøêîâî¿
ïîðîæíèíè
ê³ñòè.

РЕФЕРАТ

Çà ïåð³îä ç 2000 ïî 2007 ð. ó êë³í³ö³ ç ïðèâîäó íåïàðàçèòàðíèõ ê³ñò ïå÷³íêè (ÍÊÏ) ë³êóâàëè 74 ïàö³ºíòà, ç íèõ ó 18
— âèÿâëåíèé ïîë³ê³ñòîç ïå÷³íêè (ÏÊÏ). Âñ³ ïàö³ºíòè îïåðîâàí³ ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîñêîï³÷íîãî äîñòóïó. Îïåðàö³¿
âêëþ÷àëè çä³éñíåííÿ ëàïàðîñêîï³÷íî¿ ôåíåñòðàö³¿ (ËÔ) ê³ñòè, àäåêâàòíó äååï³òåë³çàö³þ âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ òà äðåíóâàííÿ ¿¿ çàëèøêîâî¿ ïîðîæíèíè. Âèêîðèñòàí³ êîìá³íîâàí³ ìåòîäè äååï³òåë³çàö³¿ ïîðîæíèíè ê³ñòè. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîãî á³ë³î— òà ãåìîñòàçó çàñòîñîâàíèé ìåòîä åëåêòðîçâàðþâàííÿ æèâèõ ì'ÿêèõ òêàíèí. ×àñòîòà âèíèêíåííÿ ðàíí³õ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü ñòàíîâèëà 1,35%, ðåöèäèâ çàõâîðþâàííÿ âèíèê â 1 (1,35%) ïàö³ºíòà ÷åðåç
14 ì³ñ ï³ñëÿ îïåðàö³¿.

LAPAROSCOPIC SURGERY CHOICE CRITERIA IN PATIENTS
WITH NON$PARASITOGENIC HEPATIC CYSTS
M. Yu. Nichitailo, O. Y. Izhovskiy
SUMMARY
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74 patients were treated for non-parasitogenic hepatic cysts in the years 2000 - 2007. 18 of them had had polycystic disease of liver. All the patients underwent laparoscopic surgery. The intervention included laparoscopic fenestration of the
cyst, adequate deepitelization of its internal surface and residual cavity drainage. Combined methods of deepitelization
were used. Tissue welding was applied for adequate bilio- and hemostasis. Early post-operation complications occurred
in 1.35% of patients. The recurrency of the disease appeared in 1 (1.35%) patient in 14 months post-operation.

Актуальність проблеми хірургії НКП та ПКП
зумовлена збільшенням частоти виявлення цієї
патології [2, 4, 6, 8, 9]. Частота виявлення кісто
зних новоутворень печінки, за сучасними дани
ми, становить 5 — 7% [4]. Відносне збільшення
захворюваності та частоти виявлення цієї пато
логії зумовлене покращанням методів та якості її
діагностики [1, 4].
О. О. Шалімов і співавтори запропонували
зручну класифікацію НКП [5].
I. За будовою стінки кісти:
а) справжні
б) хибні.
II. За кількістю кіст:
а) поодинокі
б) численні
в) ПКП.
III. За клінічним перебігом:
а) неускладнені
б) ускладнені (нагноєнням, крововиливом в
порожнину кісти, розривом її стінки, порталь
ною гіпертензією, обтураційною жовтяницею,
печінковою недостатністю).

Стінка справжньої кісти має на внутрішній
поверхні покрив з стовбчастого, кубічного, пло
ского або війчастого епітелію. Хибні кісти, як
правило, є наслідком травми. Стінка їх склада
ється з фіброзно—зміненої тканини печінки або,
за наявності запалення, з грануляційної тканини
[5].
За класифікацією К. Г. Єршова (1999) НКП
поділяють залежно від вираженості клінічних
проявів — симптомні, безсимптомні; розмірів —
великі (діаметром понад 5 см), малі (3 — 5 см),
дрібні (до 3 см); динаміки росту (не змінюють
розмірів, швидко ростуть); поширеності (пооди
нокі, численні, ПКП); локалізації (з зазначенням
сегменту та частки печінки) [1].
Клінічні прояви НКП, як правило, виникають
у хворих віком 40 — 50 років, тобто, у працездат
ному віці [1, 3, 5].
У міру збільшення розмірів кісти у пацієнтів
до 70 — 80 років виявляють тяжкі клінічні форми
захворювання. Якщо діаметр кісти перевищує 7
см, значно збільшується ризик виникнення ус
кладнень [1].
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Оперативне втручання з приводу НКП з використан
ням лапароскопічного доступу включає як здійснення
ЛФ кісти, атипової резекції, так і резекцію частки печін
ки (за наявності необхідного забезпечення), що зале
жить від локалізації, величини та поширення НКП.
У теперішній час лапароскопічне втручання є пріо
ритетним методом хірургічного лікування НКП, який ха
рактеризується малою травматичністю, низькою часто
тою ускладнень, хорошими віддаленими результатами
[2, 4].
Показаннями до оперативного лікування є наявність
солітарних або численних НКП діаметром понад 5 см з
тенденцією до швидкого росту [1, 2, 4, 6, 7]; ускладнення
кіст — інфікування, крововилив в порожнину кісти, ре
цидив після безуспішного черезшкірного пункційного
втручання; стискання кістою жовчних проток та магіст
ральних судин, незалежно від розмірів кісти [4].
Показанням до оперативного лікування також вважа
ють поєднання НКП з іншими захворюваннями черев
ної порожнини, які потребують виконання оперативно
го втручання. При цьому величина кісти не має вирі
шального значення для вибору показань до операції.
НКП за наявності клінічних симптомів вважають са
мостійним показанням до виконання хірургічного втру
чання, незалежно від наявності супутніх хірургічних за
хворювань.
Протипоказаннями до виконання операцій з вико
ристанням лапароскопічного доступу з приводу НКП
вважають:
— локалізацію кіст на задній поверхні печінки та їх
глибоке внутрішньопечінкове розташування;
— розташування кісти у воротах печінки;
— наявність сполучення між порожниною кісти та
біліарною системою;
а також загальні протипоказання:
— пізні строки вагітності;
— виражені порушення діяльності серця та функції
дихання;
— коагулопатія;
— запальні зміни тканин передньої черевної стінки.
За поверхневого розташування інтрапаренхіматоз
них (на глибині менше 1 см від поверхні печінки) та на
явності підкапсульних кіст рекомендують виконувати
ЛФ кіст з широким висіченням їх "даху". Здійснюють
деепітелізацію інтрапаренхіматозної частини залишко
вої порожнини з використанням різних методів та її
дренування [3, 4].
За глибокого розташування інтрапаренхіматозних
кіст (понад 1 см від поверхні печінки) деякі автори реко
мендують, залежно від розмірів, виконувати інтраопе
раційно під контролем лапароскопічного ультразвуко
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вого дослідження (УЗД) пункційне склерозування або
пункцію, дренування з подальшим склерозуванням по
рожнини кісти [2, 4].
За наявності великих солітарних поверхнево розта
шованих інтрапаренхіматозних кіст, які займають один
або декілька сегментів печінки, виконують неанатомічну
резекцію з широким висіченням ділянок стоншеної
функціонально неспроможної паренхіми печінки.
За наявності численних кіст або ПКП частину інтра
паренхіматозних кіст, які мають спільну стінку або тіс
ний контакт з поверхневими, фенеструють з подальшою
деепітелізацією розчинами склерозантів через порож
нину поверхневої кісти та її дренуванням.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

За період з 2000 по 2007 р. у клініці з приводу НКП
лікували 74 пацієнта, з яких у 18 виявлений ПКП. Вік
хворих від 6 до 78 років, у середньому 58,9 року. Жінок
було 67 (90,5%), чоловіків — 7 (9,5%). НКП (солітарні та
численні) локалізувались переважно у правій частці
печінки — у 37 (60,7%) спостереженнях, у лівій — у 24
(39,3%). На межі сегментів були розташовані 7 кіст.
Діаметр солітарних та численних кіст у середньому
6,4 см; за наявності ПКП кількість та об'єм кіст залежали
від стадії захворювання, переважали кісти діаметром від
1 до 3 см, проте, в усіх хворих виявляли великі кісти —
діаметром від 3 до 13,2 см.
У 3 пацієнтів полікістозна хвороба печінки поєднана
з кістозним ураженням нирок; в 1 — солітарна НКП по
єднана з кістою підшлункової залози, в 1 — числені НКП
з кістами обох нирок.
Передопераційна підготовка включала загаль
ноклінічні аналізи, УЗД, за діагностично складної ситу
ації проводили комп'ютерну томографію та серологічні
реакції для виключення паразитарної інвазії.
Всі хворі оперовані з використанням відеохірургіч
ної лапароскопічної технології.
У 43 (58,1%) хворих здійснено симультанну операцію
в обсязі холецистектомії.
Операції виконували під загальним знеболенням в
положенні Фовлера в умовах пневмоперитонеуму 10 —
Òàáëèöÿ 1. Âèä òà ê³ëüê³ñòü îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü ç ïðèâîäó ÍÊÏ
òà ÏÊÏ
Îïåðàö³ÿ

ËÔ ê³ñò, äååï³òåë³çàö³ÿ òà äðåíóâàííÿ
çàëèøêîâî¿ ïîðîæíèíè
ËÔ ê³ñò, äååï³òåë³çàö³ÿ áåç äðåíóâàííÿ
çàëèøêîâî¿ ïîðîæíèíè
Ëàïàðîñêîï³÷íà êðàéîâà ðåçåêö³ÿ
ïå÷³íêè
Ðàçîì ...

Ê³ëüê³ñòü
ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

36

48 ,6

37

50

1

1 ,4

74

100
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Òàáëèöÿ 2. Ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ ñîë³òàðíèõ òà ÷èñëåííèõ

Ä³àìåòð ê³ñò, ñì

Äî 5
Â³ä 5 äî 7
Â³ä 7 äî 10
Ïîíàä 10
Ðàçîì …

ïîâíà îáë³òåðàö³ÿ
ïðîñâ³òó
àáñ.

%

31
9
7
9
56

50,7
14,8
11,5
14,8
91,8

ÍÊÏ

Ðåçóëüòàò, ê³ëüê³ñòü ñîñòåðåæåíü
çàëèøêîâà ïîðîæíèíàíà
íå á³ëüøå 1/4 – 1/3 â³ä
äî 1/2 â³ä ïî÷àòêîâî¿
ïî÷àòêîâî¿
àáñ.
%
àáñ.
%

–
–
–
1
1

–
–
–
1,65
1,65

–
–
1
–
1

–
–
1,65
–
1,65

á³ëüøå 1/2 â³ä
ïî÷àòêîâî¿
àáñ.
%

–
–
1
1
2

–
–
1,65
1,65
3,25

ðåöèäèâ

–
–
–
1
1

Òàáëèöÿ 3. Ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ ÏÊÏ

Ä³àìåòð ê³ñò, ñì

Äî 5
Â³ä 5 äî 7
Â³ä 7 äî 10
Ïîíàä 10
Ðàçîì …

ïîâíà îáë³òåðàö³ÿ
ïðîñâ³òó

àáñ.
5
–
2
6
13

%
27,8
–
11,1
33,3
72,2

Ðåçóëüòàò, ê³ëüê³ñòü ñïîñòåæåíü
çàëèøêîâà ïîðîæíèíàíà
íå á³ëüøå 1/4 – 1/3 â³ä
äî 1/2 â³ä ïî÷àòêîâî¿
ïî÷àòêîâî¿

àáñ.
–
–
–
–
–

12 мм рт. ст. Використовували стандартний набір лапа
роскопічних інструментів.
Місця введення троакарів залежали від локалізації
кіст печінки з дотриманням принципу центрального
розташування лапароскопа поміж робочими троакара
ми.
Оперативні втручання з приводу НКП та ПКП вклю
чали здійснення ЛФ кісти, адекватної деепітелізації її
внутрішньої стінки, при необхідності — дренування за
лишкової порожнини (табл. 1).
ЛФ виконували після попередньої пункції кісти та
мікроскопії вмісту для виключення її паразитарного чи
пухлинного походження.
Висічену стінку кісти направляли для екстреного
гістологічного дослідження.
Деепітелізацію здійснювали комбіновано, поєдную
чи фізичні (електрокоагуляція, аргон—плазмова коагу
ляція) та хімічні методи. Як склерозант використовували
96% розчин етилового спирту в об'ємі не більше 100 мл,
експозиція 10 — 15 хв, рідше — 5% розчин бетадину.
Раніше широко використовували розчин формаліну,
проте, зважаючи на високий ризик виникнення алергіч
ної реакції та значний токсичний вплив на організм па
цієнта, поступово відмовились від нього.
Дренували кісти діаметром 7 см і більше. Тривалість
дренування залишкової порожнини кісти не більше 3 —
4 діб.
Для забезпечення надійного біліо— та гемостазу за
стосований метод електрозварювання живих м'яких тка
нин.

%
–
–
–
–
–

àáñ.
–
2
–
1
3

%
–
11,1
–
5,6
16,7

á³ëüøå 1/2 â³ä
ïî÷àòêîâî¿

àáñ.
–
–
1
1
2

%
–
–
5,6
5,6
11,1

ðåöèäèâ

–
–
–
–
–

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

В усіх хворих операції виконані з використанням ла
пароскопічного доступу, потреби у конверсії не було.
Тривалість операції від 45 до 145 хв, у середньому 70
хв. В усіх хворих крововтрата під час виконання опе
рації була мінімальною, не перевищувала 250 мл. Всі
пацієнти живі.
Активізацію пацієнтів здійснювали у 1—шу добу
після операції.
Тривалість лікування хворих у стаціонарі після опе
рації становила у середньому 5,6 дня, загальна трива
лість лікування — 7,8 дня.
Всі пацієнти з ПКП оперовані в стадії помірної вира
женості захворювання.
У 9 хворих після оперативного лікування виявлені
залишкові порожнини (у 4 — ПКП, у 5 — з солітарними
та численними НКП), в усіх до операції діаметр кіст пе
ревищував 6 см (табл. 2, 3). Зважаючи на відсутність
клінічних проявів захворювання, повторні оперативні
втручання не виконували.
В 1 (1,35%) пацієнта в ранньому післяопераційному
періоді за даними УЗД виявлено кровотечу у залишкову
порожнину кісти, яка припинилася після проведення
адекватної консервативної терапії.
В 1 (1,35%) хворого у віддаленому (через 14 міс)
післяопераційному періоді виник рецидив кісти.
Важливим питанням оперативного лікування НКП є
вибір адекватного методу деепітелізації внутрішньої по
верхні порожнини кісти, що справляє безпосередній
вплив на результат лікування. З огляду на результати
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морфологічних досліджень, вважаємо за доцільне вико
ристання для деепітелізації 96% розчину етилового
спирту, оскільки його експозиція протягом 10 хв забез
печує повну деструкцію епітелію внутрішньої стінки по
рожнини кісти і справляє порівняно низький токсичний
вплив на організм пацієнта. Проте, обробляння залиш
кової порожнини кісти слід доповнювати одним з спо
собів фізичного впливу — контактною або безконтакт
ною (гідротермокоагуляція) монополярною електроко
агуляцією чи аргон—плазмовою коагуляцією. Застосу
вання методу електрозварювання живих м'яких тканин
забезпечує надійний біліо— та гемостаз.
Таким чином, використання лапароскопічних відео
асистованих технологій в хірургії НКП та ПКП дає мож
ливість, в порівнянні з відкритими оперативними втру
чаннями, зменшити травматичність операції, знизити
частоту ранніх післяопераційних ускладнень та рециди
ву захворювання, значно покращити трудову та соціаль
ну реабілітацію хворих.
Незважаючи на очевидну пріоритетність викорис
тання лапароскопічних відеоасистованих оперативних
втручань з приводу НКП, необхідно ретельно відбирати
хворих, якісно проводити доопераційну підготовку та
верифікацію діагнозу.
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РЕФЕРАТ

Óçàãàëüíåíèé ðåçóëüòàò çàñòîñóâàííÿ Ïîë³ïëàòèëëåíó ïðè ë³êóâàíí³ 108 õâîðèõ ç ïîøèðåíèìè ôîðìàìè ðàêó
ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè. Çàñòîñóâàííÿ Ïîë³ïëàòèëëåíó â àä'þâàíòíîìó õ³ì³îòåðàïåâòè÷íîìó ðåæèì³ ïîêðàùóº â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ: ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ äîñòîâ³ðíî çá³ëüøèëàñÿ íà 2,9 ì³ñ, ìåä³àíà âèæèâàííÿ — íà
1,5 ì³ñ, 10% õâîðèõ æèëè áëèçüêî 20 ì³ñ, 20% — 16 ì³ñ. Ïîêàçíèê âèæèâàííÿ õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè íå äîñÿãàâ íàâ³òü 12 ì³ñ.

USE OF POLIPLATILLEN IN CHEMOTHERAPY OF ADVANCED
PANCREATIC CANCER
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SUMMARY

The results of Poliplatillen clinical application in 108 patients with advanced pancreatic cancer were analyzed. The use of
Poliplatillen in adjuvant regimen improves the long—term results of treatment. The mean survival time was increased on
2.9 months, which was statistically significant, mediana survival was increased on 1,5 months, 10% of patients alived 20
months, 20% — 16 months. Survival of patients of control group did not exceed 12 months.

Рак підшлункової залози посідає друге місце
за частотою серед злоякісних пухлин травного
каналу, становить майже 20% в структурі усіх за
хворювань підшлункової залози. В структурі
причин смерті від онкологічних захворювань
він посідає четверте місце. Протягом 1 року кіль
кість виявлених хворих на рак підшлункової за
лози практично співпадає з кількістю померлих
від цього захворювання [3].
Рак підшлункової залози виникає переважно
у хворих віком від 30 до 80 років, у середньому у
чоловіків віком 60 — 65 років, у жінок — 70 років
[ 1]. Найбільш часто пухлина розташована у го
ловці підшлункової залози — у 48 (73%) хворих,
тілі — у 14 (18%), хвості — у 6 (21%). У 6 (30%)
хворих спостерігають тотальне ураження залози.
За даними морфологічного дослідження зло
якісні пухлини підшлункової залози поділяють
на епітеліальні та неепітеліальні. Епітеліальні
пухлини походять з ацинарних клітин, епітелію
проток, ендокринних клітин або можуть бути
змішаної будови. У 80% хворих на рак підшлун
кової залози виявляють протокову аденокарци
ному, частіше її високодиференційовану форму
[2].
Рак підшлункової залози характеризується
бурхливим метастазуванням не тільки лімфоген
ним шляхом, а й через систему ворітної вени, а

також периневрально. Практично у кожному ор
гані можливе утворення метастазів, що пов'язане
з багатою васкуляризацією підшлункової залози,
а також характером будови парапанкреатичної
лімфатичної системи. Слід відзначити, що пух
лини тіла і хвоста підшлункової залози метаста
зують значно частіше, ніж пухлини її головки [4].
Перебіг початкових форм раку підшлункової за
лози прихований. Рак підшлункової залози — за
хворювання, що супроводжується больовим син
дромом, обтураційною жовтяницею, кахексією.
З огляду на це, під час лікування хворих на рак
підшлункової залози важливим критерієм ефек
тивності є не тільки тривалість життя, а й його
якість, оцінка якої включає питання, що стосу
ються вираженості симптомів захворювання,
функціонального стану, психічного і соціально
го статусу пацієнтів. Сучасний рівень розвитку
онкології не надає ефективних альтернатив що
до лікування раку підшлункової залози, ніж
хірургічне або комбіноване лікування [9]. У той
же час, тільки у 10 — 15% хворих можливе вико
нання радикальної операції [6, 7].
На думку деяких авторів, хіміотерапевтичні
засоби, якщо їх і застосовують, відіграють роль
радіосенсибілізаторів [5, 8].
Заслуговують на увагу схеми лікування на ос
нові препаратів платини. Використання плати
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натів як у вигляді монотерапії, так і у складі різно
манітних схем у поєднанні з іншими цитостатичними
засобами є одним з сучасних підходів до хіміотерапев
тичного лікування раку підшлункової залози.
Актуальним є покращання показників виживання та
якості життя хворих з поширеними формами раку
підшлункової залози.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

У клініці лікували 108 хворих з приводу поширених
форм раку підшлункової залози. До основної групи
включені 48 хворих, яким призначали Поліплатиллен,
до контрольної — 60 хворих, яких лікували за стандарт
ними схемами. В основній групі було 71% жінок і 29%
чоловіків, в контрольній — 67% жінок і 33% чоловіків.
За даними морфологічних досліджень в основній
групі у 43 (89,6%) хворих верифіковано аденокарцино
му, у 5 (10,4%) — недиференційовані та інші типи пух
лин; у контрольній групі у 52 (86,7%) хворих діагносто
вано аденокарциному підшлункової залози, у 8 (13,3%)
— недиференційовані та інші морфологічні типи раку
підшлункової залози (табл. 1).
Під час аналізу захворюваності залежно від віку хво
рих встановлено, що в основній групі вона була макси
мальною у чоловіків віком від 40 до 60 років (у 41,2%
хворих), у жінок від 40 до 60 років (у 71,4%). Майже таке
саме співвідношення відзначене у контрольній групі, за
винятком того, що максимальну захворюваність у чо
ловіків і жінок спостерігали у віці від 50 до 70 років
(табл. 2).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Під час аналізу результатів хіміотерапевтичного ліку
вання встановлено, що показники виживання хворих,
Òàáëèöÿ 1. Ðîçïîä³ë õâîðèõ íà ðàê ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè

яких лікували з використанням Поліплатиллену, були
значно кращими, ніж у контрольній групі.
Тривалість життя хворих, яких лікували за стандарт
ними схемами, становила у середньому (3,8 ± 0,04) міс,
медіана — (3,3 ± 0,47) міс. У хворих, яким призначали
Поліплатиллен, тривалість життя становила у середньо
му (6,7 ± 0,1) міс, медіана — (4,8 ± 0,1) міс (табл. 3). Се
редня тривалість життя у хворих основної групи на 2,9
міс, а медіана виживання — на 1,5 міс більше, ніж у кон
трольній групі.
У чоловіків контрольної групи тривалість життя ста
новила у середньому (3,7 ± 0,07) міс, медіана — (2,7 ±
0,06) міс; основної групи — відповідно (7,3 ± 0,15) та (6,2
± 0,14) міс, тобто, середня тривалість життя була на 3,6
міс, а медіана виживання — на 3,5 міс більші, ніж у кон
трольній групі. У жінок контрольної групи тривалість
життя становила у середньому (4,1 ± 0,13) міс, медіана —
(4,2 ± 0,12) міс; у жінок основної групи тривалість життя
становила у середньому (5,4 ± 0,35) міс, медіана — (4,3 ±
0,35) міс, тобто, середня тривалість життя у жінок основ
ної групи на 1,3 міс перевищувала таку в контролі.
Наступним етапом дослідження було вивчення по
казників виживання хворих залежно від віку.
Аналізуючи дані, представлені в табл. 4, слід зазна
чити, що середня тривалість життя у контрольній групі
мало залежить від віку хворих і становить від 3,4 до 4,5
міс.
У той же час, у хворих основної групи встановлено
залежність показників виживання від віку. Найбільші по
казники виживання відзначені у хворих віком від 40 до
60 років — (7,3 ± 0,16) міс, медіана — (4,9 ± 0,20) міс. У цій
групі тривалість життя на 3,9 міс перевищувала таку у
контрольній групі. Дещо менші показники виживання
виявлені у хворих віком до 40 років, у них тривалість

IV ñòàä³¿ çà ìîðôîëîã³÷íèì òèïîì ïóõëèíè

Ìîðôîëîã³÷íèé òèï ïóõëèíè
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%
àáñ.
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5
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Òàáëèöÿ 3 . Ïîêàçíèêè âèæèâàííÿ õâîðèõ íà ðàê

ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè IV ñòàä³¿ çàëåæíî â³ä ñòàò³
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48
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4 ,8 ± 0 ,1 0
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3, 8±0, 04

3,3 ±0, 05
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Ïðèì³òêà.

ÑÒÆ – ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ.
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çàëîçè IV ñ òàä³¿ çàëåæíî â³ä ìîðôîëîã³÷íîãî òèïó ïóõëèíè
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ

ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

îñíîâí³é
ÑÒÆ,
ì³ñ

ìåä³àíà,
ì³ñ

ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ

êîíòðîëüí ³é
ÑÒÆ,
ì³ñ

ìåä³àíà,
ì³ñ

43

7,0±0,12

4,9±0,11

52

3,7±0,04

3,4±0,05

5

7,1±0,15

5,2±0,14

8

3,8±0,08

2,73± 0, 08

Ìîðôîëîã³÷íèé òèï ïóõëèíè

Àäåíîêàðöèíîìà
Íåäèôåðåíö³éîâàí³ òà ³íø³
òèïè
Ðàçîì …

48

життя в середньому на 1, 5 міс перевищувала таку у кон
трольній групі.
Вивчені показники виживання хворих на рак
підшлункової залози залежно від морфологічного типу
пухлини (табл. 5).
Отже, у хворих контрольної групи, у яких верифіко
ваний діагноз аденокарциноми підшлункової залози,
тривалість життя становила у середньму (3,7 ± 0,04) міс,
медіана — (3,4 ± 0,05) міс; у хворих основної групи —
відповідно (7,0 ± 0,12) та (4,9 ± 0,11) міс. Тривалість жит
тя хворих основної групи на 3,3 міс перевищувала таку у
контрольній групі.
За наявності недиференційованих та інших морфо
логічних типів пухлини підшлункової залози у хворих
контрольної групи тривалість життя становила у серед
ньому (3,8 ± 0,08) міс, медіана — (2,7 ± 0,08) міс. У хво
рих, яких лікували з застосуванням Поліплатиллену, се
редня тривалість життя збільшувалась до (7,1 ± 0,15) міс,
медіана — до (5,2 ± 0,14) міс, тобто, цей показник був на
3,3 міс більше, ніж у контрольній групі.
При порівнянні даних обох морфологічних типів
пухлин встановлено, що різні за морфологічним типом

60

пухлини підшлункової залози майже однаково чутливі
до Поліплатиллену.
Аналізуючи показники виживання хворих з адено
карциномою підшлункової залози, слід відзначити, що у
хворих контрольної групи, у яких застосовували загаль
ноприйняті методи хіміотерапії, максимальна три
валість життя становила близько 11 міс, у хворих, яким у
схемах лікування використовували Поліплатиллен, мак
симальна тривалість життя становила 22 міс, 15% з них
жили протягом 16 міс.
За результатами лікування хворих на рак підшлунко
вої залози різницю показників виживання хворих ос
новної та контрольної груп відзначали вже з перших
місяців лікування. Максимальна тривалість життя хво
рих, яких лікували за загальноприйнятими схемами, не
досягала 1 року, у той же час 10% хворих, яких лікували з
застосуванням Поліплатиллену, жили близько 20 міс,
20% — 16 міс.
Таким чином, застосування Поліплатиллену під час
лікування поширених форм раку підшлункової залози
суттєво покращує загальний стан хворих (майже у 90% з
них відзначене зменшення вираженості або зникнення
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больового синдрому) і сприяє помітному збільшенню
тривалості життя.
Представлені матеріали дослідження свідчать про
доцільність застосування Поліплатиллену під час ліку
вання поширених форм раку підшлункової залози.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ПО ПОВОДУ ОККЛЮЗИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
БЕДРЕННО—ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА
П. И. Никульников, А. В. Ратушнюк, А. А. Гуч
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РЕФЕРАТ

Ïðîâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðÿìîãî àíòèêîàãóëÿíòà ïåíòîñàíà ïîëèñóëüôàòà SP 54 (ÏÏÑ) è
íèçêîìîëåêóëÿðíûõ ãåïàðèíîâ (ÍÌÃ), êîòîðûå íàçíà÷àëè ïîñëå ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé, âûïîëíåííûõ ïî ïîâîäó îêêëþçèè ìàãèñòðàëüíûõ àðòåðèé áåäðåííî—ïîäêîëåííîãî ñåãìåíòà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïîñëåîïåðàöèîííûõ
òðîìáîòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î çíà÷èìîì ãèïîêîàãóëÿöèîííîì è ãèïîõîëåñòåðèíåìè÷åñêîì ýôôåêòå ÏÏÑ è öåëåñîîáðàçíîñòè åãî ïðèìåíåíèÿ ó òàêèõ ïàöèåíòîâ.

PROPHILAXIS OF THROBOTIC COMPLICATIONS
OF RECONSTRUCTIVE INTERVENTIONS FOR OCCLUSION
OF THE MAIN ARTERIES OF FEMORAL—POPLITEAL SEGMENT
P. I.Nikuhlnikov, A. V. Ratushnyuk, A. A. Guch

KEY
WORDS:
arterial
occlusion;
thrombotic
complications;
surgical
treatment;
anticoagulants;
Pentosan
polysulfas SP54.

SUMMARY

Comparative evaluation of effectiveness of the usage of the Pentosan polysulfas SP 54 and low molecular heparins after
reconstructive interventions by the patients with occlusion of the main arteries of femoral—popliteal segment for the prevention of postoperative thrombotic complications was held. The obtained results show the great hypocoagulation and
hypocholesterol effect of Pentosan polysulfas SP 54, and the expediens its application in that patients.

У больных при окклюзионно—стенотичес
ком атеросклеротическом поражении магист
ральных артерий бедренно—подколенного сег
мента применение шунтирующих реконструк
тивных операций является высокоэффективным
методом лечения ишемии нижних конечностей.
Использование в клинической практике совре
менных аллошунтов или венозных шунтов с по
мощью различных оперативных методов ("in
situ", после реверсии) обеспечивает достижение
длительных хороших результатов. Так, после
шунтирования с использованием реверсирован
ной вены проходимость шунтов в бедренно—
подколенной проксимальной позиции (выше
щели коленного сустава) в сроки наблюдения до
5 лет составила от 66 до 80% [2, 9, 10], венозных
шунтов "in situ" — от 76 до 94% [8, 11]. Однако так
тика ведения больных после выполнения шунти
рующих реконструктивных операций по поводу
окклюзионно—стенотического атеросклероти
ческого поражения магистральных артерий бед
ренно—подколенного сегмента остается предме
том дискуссии. Это обусловлено, с одной сторо
ны, доступностью и, в большинстве наблюдений,

"простотой" выполнения вмешательства, с дру
гой, высокой частотой неудовлетворительных
результатов в отдаленном периоде. Одним из ос
новных факторов, влияющих на проходимость
бедренно—подколенных шунтов, независимо от
метода выполнения операции, является адекват
ность послеоперационной антикоагулянтной те
рапии [1] и коррекции нарушений липидного
обмена [5].
Препарат пентосан полисульфат SP 54 (ППС)
— низкомолекулярный прямой антикоагулянт,
обладающий гепариноподобным действием.
ППС, в отличие от нефракционированного гепа
рина и НМГ, антитромбина — III (АТ ІІІ) незави
симо угнетает образование фактора Ха, предот
вращая продукцию избытка тромбина. АТ III —
это основной кофактор гепарина, содержащий
ся в плазме крови. Уменьшение объема физиоло
гического антикоагулянта в плазме отмечают
при применении прямых антикоагулянтов более
10 сут или назначении их в больших дозах, кор
тикостероидов, L—аспарагиназы, а также при за
болеваниях печени, нефротическом синдроме,
ДВС—синдроме, гнойно—некротических ослож
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нениях. ППС не истощает активность АТ III, а вследствие
снижения тромбофилии и нормализации коагуляции
способствует постепенному уменьшению его потребле
ния и восстановлению синтеза [3]. Фибринолитическая
активность ППС обусловлена выделением тканевого ак
тиватора плазминогена, активацией фактора XII и спон
танного лизиса крови. ППС также значимо уменьшает
время лизиса эуглобулинов, обладает максимально вы
раженным фибринолитическим действием среди пря
мых антикоагулянтов [4]. Под влиянием активного веще
ства препарата из эндотелия высвобождается липопро
теинлипаза, что способствует снижению уровня общих
липидов, триглицеридов и холестерина в крови [7].
В настоящее время исследования эффективности
ППС, которые достаточно широко проводятся в ведущих
клиниках Украины, касаются в основном больных хи
рургического профиля. Так, ППС используют для интра
операционной профилактики тромбоза глубоких вен и
тромбоэмболии легочной артерии во время выполне
ния плановых и неотложных операций на органах
брюшной полости. Применение ППС с первых суток его
введения обеспечивало увеличение активированного
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в 1,5
раза, которое сохранялось в течение всего периода ле
чения. При этом не отмечено возникновения острого
тромбоза вен нижних конечностей и тромбоэмболии
легочной артерии, как в раннем, так и отдаленном по
слеоперационном периоде. Антитромботическая эф
фективность применения ППС в целях профилактики
проявлялась снижением частоты геморрагических ос
ложнений (гематома операционной раны возникла у
2,7% больных) [6]. Также одним из преимуществ ППС по
сравнению с прямыми антикоагулянтами и НМГ являет
ся возможность длительного проведения поддерживаю
щей терапии после выписки больного из стационара
благодаря наличию его формы для применения внутрь
и особенностям механизма действия. Это обусловливает
актуальность изучения результатов длительного приме
нения после операции у больных этой категории препа
рата, обладающего антикоагулянтным и гипохолестери
немическим действием.
Цель исследования — оценить клиническую эффек
тивность ППС в профилактике тромботических ослож
нений у больных, которым произведены шунтирующие
оперативные вмешательства по поводу окклюзионно—
стенотического атеросклеротического поражения маги
стральных артерий бедренно—подколенного сегмента.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В отделении хирургии магистральных сосудов опе
рированы 60 больных по поводу окклюзии поверхност
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ной бедренной и проксимальной части подколенной
артерии. Женщин было 8, мужчин — 52. Возраст пациен
тов от 54 до 73 лет, в среднем 67 лет. У всех больных от
мечена хроническая артериальная недостаточность
нижних конечностей ІІ — ІІІ степени (по Fontain).
Состояние дистального артериального русла у всех
пациентов оценено как хорошее или удовлетворитель
ное (по критериям Э. М. Барнаускаса). Всем пациентам
осуществлено обходное проксимальное бедренно—под
коленное шунтирование с использованием реверсиро
ванной большой подкожной вены ноги или политетра
фторэтиленового протеза.
Больные распределены на две группы по 30 в каж
дой, сопоставимые по полу, возрасту, характеру пораже
ния артериального русла, тяжести ишемии. В качестве
шунта в 1—й группе у 12 больных использован аллопро
тез из политетрафторэтилена (линейный диаметр 6
мм), у 18 — сегмент большой подкожной вены ноги по
сле реверсии. У 16 пациентов 2—й группы использована
реверсированная большая подкожная вена ноги, у 14 —
политетрафторэтиленовый протез. Пациентам 1—й
группы в течение 7 сут после операции назначали НМГ
(фраксипарин, фрагмин, клексан) подкожно. Пациен
там 2—й группы в течение 7 сут после операции вводи
ли ППС подкожно по 50 мг (0,5 мл) 2 раза в сутки. В даль
нейшем пациенты обеих групп применяли ППС внутрь в
течение 2 нед по 2 таблетки 3 раза в сутки, затем в тече
ние 1 мес по 2 таблетки 2 раза в сутки. В последующем
доза ППС составляла 2 таблетки ( 50 мг) 1 раз в сутки.
Больным проведены клинический осмотр, ультразву
ковое дуплексное сканирование (УЗДС), измерение ре
гионарного систолического давления на нижних конеч
ностях, лабораторный контроль показателей системы
гемостаза (АЧТВ, количество тромбоцитов), липидов
(уровень общего холестерина). Все больные находились
под наблюдением в течение 196 сут после операции, их
обследовали в 1—е, на 7, 14, 45, 105—е и 196—е сутки.
Статистическая обработка полученных данных про
ведена с применением программных пакетов SPSS 9.0
для Windows. Достоверность различий средних показа
телей оценивали с применением критерия Стьюдента
при доверительном интервале 95%.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

При анализе параметров гемостаза отмечено досто
верное увеличение АЧТВ, особенно в сроки до 7 сут по
сле операции в обеих группах, более выраженно — во
2—й группе (Р < 0,05). В последующем наблюдали посте
пенное дозозависимое снижение (Р < 0,05) показателя
при применении таблетированного ППС в обеих груп
пах (рис. 1).
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Количество тромбоцитов достоверно не различа
лось у больных 1—й и 2—й групп в начале исследования,

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà À×ÒÂ ó îáñëåäîâàííûõ ïàöèåíòîâ.

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà êîëè÷åñòâà òðîìáîöèòîâ ó áîëüíûõ.

При анализе уровня холестерина в крови (рис. 3) от
мечено его снижение в обеих группах, однако оно быс
трее достигнуто в группе больных, которым ППС вводи
ли с первых суток исследования (Р < 0,05). В дальней
шем, при применении таблетированного ППС различия
в группах нивелированы.
На основании анализа клинических данных и ре
зультатов УЗДС проходимость реконструированных сег
ментов установлена у 57 (95%) пациентов. Тромбоз ре
конструированного сегмента возник у 2 больных 1—й
группы и у 1 — 2—й группы в сроки наблюдения от 2 до
5 мес.
Возникновение тромботических осложнений может
быть обусловлено прогрессированием атеросклероти
ческого поражения дистального артериального русла, а
также недооценкой его состояния.
Диффузное кровотечение в раннем послеопераци
онном периоде возникло у 5 пациентов (2 — из 1—й
группы, 3—й из 2—й группы). Гемостаз во всех наблюде
ниях достигнут без повторного оперативного вмеша
тельства, путем снижения дозы препарата.
Полученные данные свидетельствуют о длительном
значимом управляемом и безопасном антикоагулянт
ном, антитромбоцитарном, гипохолестеринемическом
эффекте ППС у больных, которым произведены шунти
рующие реконструктивные вмешательства на артериях
бедренно—подколенного сегмента. Результаты исследо
вания позволяют рекомендовать применение ППС для
улучшения отдаленных результатов лечения таких боль
ных.
ÂÛÂÎÄÛ

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà óðîâíÿ õîëåñòåðèíà â êðîâè.

в последующем, при применении инъекционных форм
препаратов выявлено их уменьшение, более выражен
ное во 2—й группе. У 2 пациентов этой группы возникла
необходимость в уменьшении дозы ППС в связи с умень
шением количества тромбоцитов менее 150 × 109 в 1 л,
что не сопровождалось геморрагическими осложнения
ми. Динамика количества тромбоцитов представлена на
рис. 2.

1. Применение ППС в рекомендованных дозах обес
печивает надежный гипокоагуляционный эффект, что
значительно снижает риск возникновения тромботиче
ских осложнений у оперированных пациентов. Исполь
зование ППС после операции в таблетированной форме
позволяет проводить эффективную длительную ступен
чатую антикоагулянтную терапию.
2. При применении ППС в инъекционной форме от
мечен более выраженный антикоагулянтный, антитром
боцитарный эффект (увеличение АЧТВ, уменьшение ко
личества тромбоцитов) по сравнению с таковым НМГ,
что позволяет рекомендовать его применение в раннем
послеоперационном периоде.
3. Благодаря нормализации липидного обмена ППС
замедляет прогрессирование атеросклеротического по
ражения артерий.
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МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ КИШЕЧНИКУ ПРИ СИНДРОМІ
ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ
Б. А. Тарасюк, І. C. Лук'янова, О. Д. Іголкіна, В. В. Яременко, Н. І. Гончаренко
²íñòèòóò ïåä³àòð³¿, àêóøåðñòâà ³ ã³íåêîëîã³¿ ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
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РЕФЕРАТ

Êîìïëåêñíå óëüòðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ (ÓÇÄ) äîçâîëÿº îòðèìàòè îá'ºêòèâíó ³íôîðìàö³þ íå ëèøå ïðî îñîáëèâîñò³
ñòðóêòóðè ïå÷³íêè òà ñåëåç³íêè, à é ïðî ñòàí êðîâîòîêó ó ñóäèíàõ êèøå÷íèêó. Çàñòîñóâàííÿ êîëüîðîâîãî äîïïëåð³âñüêîãî êàðòóâàííÿ (ÊÄÊ) äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ñòóï³íü êðîâîíàïîâíåííÿ ñò³íêè êèøå÷íèêó ó ä³òåé ç ñèíäðîìîì ïîðòàëüíî¿ ã³ïåðòåíç³¿ (ÑÏÃ). Íà îñíîâ³ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ â³äçíà÷åí³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè êðîâîòîêó â êèøå÷íèêó, õàðàêòåðí³ äëÿ çäîðîâèõ ä³òåé òà õâîðèõ ç ÑÏÃ.

THE POTENTIAL OF ULTRASONOGRAPHIC DETECTION
OF VASCULAR PATHOLOGY OF THE BOWEL IN CHILDREN
WITH PORTAL HYPERTENSION SYNDROME
B. A. Tarasyuk, I. S. Lukyanova, O. D. Igolkina, V. V. Yaremenko, N. I. Goncharenko
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WORDS:
portal
hypertension
syndrome;
vascular
pathology
of the bowel;
ultrasonography;
children.

SUMMARY

Complex ultrasonography gives the objective information about the structure of liver and spleen, as well as about the
blood flow in the bowel vessels. Color flow mapping makes it possible to determine the grade of the blood filling of the
bowel wall in children with portal hypertension syndrome (PHS). We have provided the qualitative indices of intestinal
blood flow in healthy children and in children with PHS.

Синдром портальної гіпертензії (СПГ) харак
теризується комплексом порушень, що виника
ють при утрудненні току крові в системі ворітної
вени (ВВ) внаслідок різних захворювань. При
підвищенні тиску в системі ВВ виникають спле
номегалія, варикозне ураження вен стравоходу і
шлунка, розширення вен передньої черевної
стінки, гемороїдальних вен, асцит [3]. Залежно
від рівня локалізації процесу, що спричиняє по
рушення портального кровотоку, виділяють: над
печінкову, внутрішньопечінкову, підпечінкову і
змішану форми СПГ. Слід підкреслити, що у 90 —
95% пацієнтів дитячого віку з СПГ виявляють
підпечінковий блок [2].
Характер розладів порто—печінкової гемоди
наміки, які виникають при СПГ, залежить не
тільки від особливостей кровотоку, а й від спро
можності компенсаторних механізмів, які фор
муються внаслідок розвитку колатералей [2 — 4].
Розвиток колатералей спрямований на підтрим
ку двох основних гемодинамічних механізмів:
забезпечення перфузії печінки кров'ю ВВ і зни
ження підвищеного тиску у ВВ [5].
СПГ ускладнюється портальною, або застій
ною, гастропатією — станом, за якого виникає

надмірна кількість підслизових артеріо—веноз
них анастомозів між судинами м'язової пластин
ки слизової оболонки, розширеними венами та
прекапілярами верхньої третини шлунка, що є
одним з провідних чинників виникнення крово
течі [6]. З клінічних позицій представляє інтерес
характеристика кровотоку при СПГ не лише у
шлунку, а й в кишечнику. Це дає можливість ком
плексної оцінки характеру ураження травного
каналу при СПГ, що важливе для вибору тактики
лікування хворих. Публікацій, в яких наведено
характеристику кровотоку у кишечнику як у
нормі, так і за різних форм СПГ, ми не знайшли.
Метою роботи було визначення ранніх кри
теріїв змін у кишечнику у дітей з СПГ на основі
даних комплексної ультразвукової діагностики.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Обстежені 63 дитини (основна група) віком
від 7 до 15 років, у яких діагностовано підпечін
кову форму СПГ. До контрольної групи ввійшли
20 здорових дітей, за віком і статтю групи були
співставні.
УЗД проводили з використанням ультразву
кового сканера "Sonoline G 40" фірми "Siemens"
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Òàáëèöÿ 1. Îçíàêè ÑÏÃ ó îáñòåæåíèõ ä³òåé çà äàíèìè ÓÇÄ
Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

Óëüòðàçâóêîâ³ îçíàêè

Çìåíøåííÿ ðîçì³ð³â ïå÷³íêè
Çì³íè åõî–ñòðóêòóðè ïå÷³íêè
Êàâåðíîçíà òðàíñôîðìàö³ÿ ÂÂ
Çìåíøåííÿ øâèäêîñò³ êðîâîòîêó ïî ÂÂ ³ çá³ëüøåííÿ ¿¿ â ñåëåç³íêîâ³é âåí³
Âàðèêîçí³ çì³íè ñò³íîê æîâ÷íîãî ì³õóðà
Ñïëåíîìåãàë³ÿ

(Німеччина) в режимі реального часу з мультичастотни
ми конвексними та лінійними датчиками (з частотою
2,5 — 10 МГц), здійснювали також кольорове допплерів
ське дослідження.
Накопичення й первинна обробка даних були прове
дені з застосуванням програми MS Excel, однофактор
ний дисперсійний аналіз — пакета "SPSS 11.5 for Win
dows" (SPSS Inc., 1989 — 2002). Для всіх видів аналізу
встановлена статистично значуща різниця при Р < 0,05
[1].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Обстеження проводили за розробленою у клініці ме
тодикою УЗД при СПГ, що включала стандартне дослід
ження органів черевної порожнини та кишечнику у В—
режимі, КДК, а також дуплексне сканування судин
досліджуваної зони. Дослідження проводили вранці на
тщесерце в положенні хворого лежачи на спині.
Першим етапом УЗД було дослідження органів черев
ної порожнини за стандартною методикою, воно дозво
ляло оцінити розміри, ехо—структуру печінки, визначи
ти кавернозну деформацію ВВ, перипортальне потов
щення, ознаки фіброзування у частках печінки, особли
вості кровотоку у ВВ та печінкових венах, стан жовчно
го міхура, варикозні зміни його стінок та кровоток в
них, визначити наявність спленомегалії та спленоре
нального шунтування. З цією метою використовували
мультичастотні датчики з частотою 2,5 — 5 МГц.
За результатами першого етапу дослідження в усіх
обстежених хворих виявлені ознаки СПГ (табл. 1).
Другим етапом комплексного УЗД у хворих з СПГ бу
ло дослідження кишечнику. Клінічне завдання цього ета
пу — діагностика кровотоку в стінці кишечнику з вико
ристанням КДК — вирішували шляхом візуалізації судин
у стінці кишки та оцінки кровотоку, основаної на якісній
інтерпретації даних, а саме, наявності допплерівських
сигналів з розрахунку на 2 см2 поверхні кишки. Викори
стовували високочастотні лінійні датчики з частотою 7,5
— 10 МГц, оскільки петлі кишечнику у дітей розташовані
на невеликій глибині від передньої черевної стінки.
Під час проведення КДК кровотоку у кишечнику у
здорових дітей спостерігали допплерівські сигнали у ви

44
55
34
59
40
63

6 9, 8
8 7, 3
54
9 3, 7
6 3, 5
100

гляді поодиноких кольорових пікселів, рідко та рівно
мірно розсіяні на поверхні стінки кишечнику. У хворих
з підпечінковою формою СПГ кількість кольорових сиг
налів перевищувала таку у здорових дітей, виявляли такі
їх варіанти: поодинокі пікселі, великі крапки,
циліндричні локуси.
Рівень кровотоку у стінці кишечнику з розрахунку на
2 см2 поверхні кишки оцінювали наступним чином:
— від 1 до 3 поодиноких кольорових пікселів —
підвищення кровотоку відсутнє;
— від 3 до 5 поодиноких кольорових пікселів —
мінімальне підвищення кровотоку;
— більше 5 кольорових пікселів та великих крапок —
помірне підвищення кровотоку;
— 5 кольорових локусів та більше у вигляді великих
крапок та циліндричних елементів — значне підвищен
ня кровотоку.
Òàáëèöÿ 2. Ð³âåíü êðîâîòîêó ó êèøå÷íèêó çà äàíèìè ÓÇÄ
ó ä³òåé ç ÑÏÃ
Ï³äâèùåííÿ êðîâîòîêó

Â³äñóòíº
Ì³í³ìàëüíå
Ïîì³ðíå
Çíà÷íå

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü
àáñ.
%

45
4
9
5

7 1, 4
6 ,3
1 4, 3
7 ,9

Розподіл хворих за рівнем кровотоку наведений у
табл. 2.
За даними КДК не в усіх хворих з СПГ відзначали
підвищення кровотоку у кишечнику. Воно виявлене у 18
(28,6%) хворих, переважно помірне (у 14,4% спостере
жень).
У хворих здійснене оперативне втручання з приводу
варикозного ураження вен стравоходу, спленектомія,
спленоренальне шунтування. Проводили інтраопе
раційну верифікацію змін кровонаповнення кишечнику.
Зміни кровонаповнення кишечнику відзначені у 17
(26,9%) хворих. За даними дисперсійного аналізу чут
ливість методу становила 81,3%, специфічність — 69,0%.
Таким чином, на основі аналізу результатів проведе
ного дослідження відзначені якісні показники кровото
ку в кишечнику, характерні для здорових дітей та хворих
з СПГ.
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АНАЛІЗ ВІДДАЛЕННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ЛЕРІША
Ю. С. Спірін, І. В. Арбузов, Є. Ю Гардубей
Õåðñîíñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
РЕФЕРАТ

Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 94 ïàö³ºíò³â ç ñèíäðîìîì Ëåð³øà, ó 52 (55,3%) ç íèõ — ó â³ääàëåíîìó ïåð³îä³.
Ó ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ äî 5 ðîê³â ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñóäèí àîðòî—êëóáîâîãî ñåãìåíòà (ÀÊÑ) ïðîõ³äí³ñòü åêñïëàíòàòà çáåðåæåíà ó 34 (65,4%) ïàö³ºíò³â, ó 6 (11,5%) — âèíèê òðîìáîç ðåêîíñòðóéîâàíîãî ñåãìåíòà, ùî ñïðè÷èíèëî êðèòè÷íó ³øåì³þ (Ê²) íèæíüî¿ ê³íö³âêè (ÍÊ), ç ïðèâîäó ÷îãî ¿¿ âèñîêà àìïóòàö³ÿ âèêîíàíà ó 5 (9,6%) õâîðèõ, ó
35 (67,3%) — âîíà çáåðåæåíà. Ïîêàçíèêè âèæèâàííÿ õâîðèõ ñòàíîâèëè 76,9%, 53,8% ïàö³ºíò³â ðåãóëÿðíî çàñòîñîâóâàëè ïðèçíà÷åí³ ¿ì ïðåïàðàòè, àáî ¿ì ïðîâîäèëè ìîí³òîðèíãîâó ä³àãíîñòèêó ñòàíó àðòåð³àëüíî¿ ñèñòåìè òà êóðñ
êîíñåðâàòèâíîãî ë³êóâàííÿ.
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ñèíäðîì
Ëåð³øà;
àðòåð³àëüíà
ðåêîíñòðóêö³ÿ;
â³ääàëåí³
ðåçóëüòàòè.

LONG —TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT
OF THE PATIENTS WITH LERICHE SYNDROME
Yu. S. Spirin, I. V. Arbuzov, E. Yu. Gardubey
SUMMARY

The paper analyzed results of surgical treatment of the 94 patients with Leriche syndrome and researched the long—term
results of 52 (55.3%) cases. Following 5 years patency after aortofemoral reconstructions was observed in 34 (65.4%)
cases. Lower extremity preservation was observed in 35 (67.3%) patients. Five year survival was 76.9 %, and only 53.8%
patients received adequate postoperative diagnostic monitory and therapy.

Реконструктивні оперативні втручання у па
цієнтів з синдромом Леріша становлять 12—14%
у структурі оперативних втручань в ангіохірургії
[1]. Досягнута стабільність безпосередніх резуль
татів: летальність не перевищує 3—5 %, частота
виконання ампутаціі НК — 2—4% [2,5]. Проте, від
даленні результати цих оперативних втручань не
задовольняють хірургів. Прохідність шунтів у
строки спостереження до 5 років становить від
52,3 до 92,1 %, 10 років — 44,7 — 89,9%, 15 років —
22,1% [2 — 4]. Через 5 років НК збережена у 58,2—
93,2% спостережень,через 10 років — у 22,8—
86,1%; показники виживання хворих — відповід
но (71,2 ± 3,0) та (33,9 ± 5,8)% [2, 3]. Збільшення
кількості реконструктивних втручань на судинах
АКС зумовило збільшення частоти ускладнень у
ранньому та віддаленому післяопераційному
періоді, зокрема, стенозу та оклюзії шунтів, утво
рення несправжньої аневризми анастомозів,
інфікування протезів. Отже, подальше вивчення
цих проблем є актуальним, сприятиме покра
щанню віддалених результатів хірургічного ліку
вання цієї групи пацієнтів.
Мета роботи: вивчити віддаленні результати
реконструктивних втручань у пацієнтів з синд
ромом Леріша у строки спостереження до 5 ро

ків, проаналізувати летальність у віддаленому
післяопераційному періоді.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проаналізовані результати хірургічного ліку
вання 94 хворих з синдромом Леріша. Всім хво
рим виконані різні види реконструктивних втру
чань на артеріях АКС. Показанням до виконання
оперативного втручання вважали у 55 (58,5%)
хворих — наявність КІНК (за класифікацією
Фонтейна), у 39 (41,5%) — ішемію ІІ ступеня з об
меженням працездатності та погіршенням якості
життя пацієнта.
Хворі розподілені на три групи: 1—ша група
— 37 пацієнтів, яким здійснене аорто—стегнове
біфуркаційне протезування (АСБП); 2—га група
— 15 пацієнтів, яким виконана однобічна рекон
струкція судин АКС, 3 —тя група — 42 пацієнти,
яким здійснене АСБП чи однобічна реконст
рукція артерій АКС в поєднанні з реконст
рукцією судин стегнового сегмента. Порівняльна
характеристика пацієнтів трьох груп наведена в
таблиці.
У 1—й групі КІНК відзначена на обох НК у 21
(56,8%), на одній НК — у 16 (43,2%) хворих, на
контралатеральній НК, незважаючи на наявність

KEY
WORDS:
atherosclerosis;
Lerishe
syndrome;
arterial
reconstructions;
long-term
results.

32

Клінічна хірургія. — 2008. — № 7

Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â ç ñèíäðîìîì Ëåð³øà
Ïîêàçíèê

Â³ê, ðîê³â
Ïåðåì³æíà êóëüãàâ³ñòü
Ê²ÍÊ
²ÕÑ
Àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ
Õðîí³÷íà íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó ãîëîâíîãî ìîçêó
Âèðàçêîâà õâîðîáà
Õðîí³÷íà íèðêîâà íåäîñòàòí³ñòü
Õðîí³÷íà ëåãåíåâà íåäîñòàòí³ñòü
Òðèâàë³ñòü çàõâîðþâàííÿ, ðîê³â
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атеросклеротичного ураження, клінічних ознак КІ не бу
ло. Проте, в усіх пацієнтів здійснено реваскуляризацію
обох НК, тобто, виконано АСБП за стандартною методи
кою.
У 2—й групі в усіх пацієнтів відзначали КІ тільки
однієї НК. На контралатеральній кінцівці, незважаючи
на ураження судин клубового сегмента, клінічних ознак
КІ не було. Аорто—стегнове лінійне протезування
(АСЛП) здійснене у 5 (33,3 %) хворих, клубово—стегнове
лінійне протезування (КСЛП) — у 10 (67,7 %).
Показаннями до виконання одномоментної реконст
рукції були:
— ураження судин АКС в поєднанні з оклюзією по
верхневої стегнової артерії (ПСА) на рівні верхньої тре
тини стегна або на всьому протязі та критичним стено
зом (понад 70% просвіту) глибокої стегнової артерії
(ГСА);
— ураження судин АКС в поєднанні з ураженням за
гальної стегнової артерії (ЗСА) або підколінної артерії.
В 3—й групі виконані наступні оперативні втручан
ня: АСБП — у 30 (71,4%) хворих, КСЛП — у 7 (16,7%),
АСЛП — у 4 (9,5%), клубово—стегнове біфуркаційне про
тезування — в 1 (2,4%). Одночасна реконструкція судин
стегнового артеріального сегмента передбачала: про
фундопластику — у 23 (60,5%) хворих, створення нової
біфуркації стегнової артерії — у 8 (21%), поєднане стег
ново—підколінне протезування — у 2 (5,3%), ендартерек
томію (ЕАЕ) з ЗСА — у 3 (7,9%), ЕАЕ з ПСА — у 4 (10,5%).
Протягом 3—4 діб всім хворим проводили гепариноте
рапію, у подальшому призначали непрямі антикоагулян
ти. Антибактеріальну терапію призначали за добу до
операції та продовжували протягом 4—7 діб після неї.
Перед виписуванням з стаціонара всім пацієнтам реко
мендували потрійну терапію: аспірин, клопідогрель та
статини.
Віддалений результат оцінювали на підставі даних
анкетного опитування, а також амбулаторного та стаці
онарного обстеження пацієнтів. Крім того, оцінювали

1–é
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55,4
16
21
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7 (17,1%)
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4,5

63,4
6
9
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3 (20%)
2 (13,3%)
–
3 (20%)
3,8

54,9
17
25
24 (63,1%)
18 (47,4%)
8 (21,0%)
6 (15,8%)
–
7 (18,4%)
4,6

будь—яку інформацію про пацієнтів, включаючи листи,
телеграми, телефоні дзвінки, інформацію від лікарів, які
спостерігали їх за місцем проживання. Позитивним
віддалений результат вважали за відсутності КІНК та збе
реження НК.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Після здійснення аорто—стегнової реконструкції
майже у 95% спостережень зникали ознаки КІ, протягом
5 років хороший результат зберігався у 80 — 90 %
пацієнтів. Летальність, за даними світової статистики,
становить від 1 до 3,3% [4, 5]. Автори [4] узагальнили 11—
річний досвід лікування 232 хворих з атеросклеротич
ним ураженням артерій аорто—стегнового сегмента.
Однобічна реконструкція здійснена у 63 (30%) з них,
двобічна — у 147 (70%). Летальність в ранньому післяо
пераційному періоді становила 3%, частота виникнення
тромбозу експлантатів — 3,9%, позитивний результат до
сягнутий у 93,1% спостережень. Кумулятивний показник
виживання хворих у віддаленому післяопераційному
періоді (через 1 і 5 років) становив відповідно 97,2 та
82,4%; кумулятивний показник збереження НК — 95 та
91,9%; кумулятивний показник збереження первинної
прохідності шунтів — 93,7 та 75,8%.
Після виконання реконструктивних втручань на су
динах АКС з приводу поширеного атеросклерозу, тобто
за комбінованого ураження артерій АКС та стегново—
підколінного сегмента прохідність шунтів у строки спо
стереження 5 років значно гірша і становить 52,3%, НК
збережена у 58,2% пацієнтів [2, 3]. Показник виживання
цих хворих протягом 5 і 10 років становив відповідно
(71,2 ± 3,0) та (33,9 ± 5,8)% [3].
Позитивний результат лікування досягнутий у 78
(83%) пацієнтів, в тому числі по групах — відповідно
81,1, 93,3 та 81%. Практично в усіх хворих вдалося змен
шити тяжкість хронічної артеріальної недостатності НК
хоча б на один ступінь. Госпітальна летальність станови
ла 9,6%.
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У віддаленому періоді результати лікування вивчені у
52 (55,3%) хворих. У зв'язку з незначною кількістю хво
рих вважали за недоцільне аналізувати віддалені резуль
тати окремо по кожній групі. У строки спостереження до
5 років після реконструкції судин АКС прохідність екс
плантата збережена у 34 (65,4%) пацієнтів, у 6 (11,5%) —
виникли тромбоз реконструйованого сегмента, КІНК, з
приводу чого висока ампутація НК здійснена у 5 (9,6 %)
хворих. Таким чином, НК збережена у 35 (67,3%) хворих.
В строки до 5 років летальність становила 23,1% (помер
ли 12 хворих). Основною причиною смерті 5 пацієнтів
була ІХС, 2 — онкологічне захворювання, 1 — гостре по
рушення кровообігу головного мозку, 1 — нещасний ви
падок, причина смерті 3 хворих не встановлена. До речі,
негативний результат відзначений у 53,8% хворих 3—ї
групи за багаторівневого ураження НК. Понад 50% хво
рих у віддаленому післяопераційному періоді регулярно
не застосовували призначені їм препарати, їм не прово
дили курси консервативного лікування у стаціонарі, ре
гулярне клінічне обстеження у судинного хірурга, відпо
відно, у них не проводили інструментальні дослідження
(УЗДГ, дуплексне сканування) стану артеріальної систе
ми. Це виключало можливість оцінити динаміку подаль
шого перебігу атеросклерозу, а, отже, своєчасного про
ведення адекватного профілактичного лікування. Отри
мані дані співпадають з даними, наведеними у світовій
літературі, та свідчать про незадовільні результати
хірургічного лікування пацієнтів з синдромом Леріша.
Одним з чинників, що зумовлює високу частоту тромбо
зу та летальність у віддаленому післяопераційному пері
оді, є багаторівневе ураження магістральних артерій НК.
З іншого боку, відзначений низький рівень профілак
тичного лікування, яке проводять хворим. За нашими
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даними, тільки 50% оперованих пацієнтів виконували
рекомендації щодо постійного застосування статинів та
антикоагулянтів, динамічного кваліфікованого моніто
рингу, курсів профілактичної терапії у стаціонарі. Це та
кож зумовлює високу частоту незадовільних результатів
у віддаленому післяопераційному періоді.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Використання реконструктивних втручань на су
динах АКС з приводу синдрому Леріша дозволило досяг
ти позитивного результату в строки спостереження до 5
років у 65,4% пацієнтів, збереження НК — у 67,3%, ле
тальність становила 23,1%.
2. Факторами ризику виникнення тромбозу і леталь
ності є багаторівневе ураження, неадекватний рівень
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У БОЛЬНЫХ С АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ ЧАСТИ АОРТЫ
Л. В. Березовчук
Íàó÷íî—ïðàêòè÷åñêèé öåíòð ýíäîâàñêóëÿðíîé íåéðîðåíòãåíîõèðóðãèè ÀÌÍ Óêðàèíû, ã. Êèåâ
ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
àíåâðèçìà
áðþøíîé ÷àñòè
àîðòû;
áèîýëåêòðè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
ãîëîâíîãî
ìîçãà;
óðîâåíü
àêòèâàöèè êîðû
áîëüøîãî
ìîçãà.

РЕФЕРАТ

Ó 11 áîëüíûõ ñ àíåâðèçìîé áðþøíîé ÷àñòè àîðòû (ÀÁ×À) ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèè (ÝÝÃ) èññëåäîâàëè
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ãîëîâíîãî ìîçãà (ÃÌ). Ó áîëüíûõ ñ ÀÁ×À îòìå÷åíî ôîíîâîå ïîâûøåíèå îòíîñèòåëüíîé ìîùíîñòè (ÎÌ) âñåõ îñíîâíûõ ðèòìîâ (àëüôà, áåòà, òåòà è äåëüòà), à òàêæå êîýôôèöèåíòà àêòèâàöèè êîðû
áîëüøîãî ìîçãà (áåòà/àëüôà). Ïîâûøåíèå ÎÌ íèçêî÷àñòîòíûõ ðèòìîâ (äåëüòà è òåòà) ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëåå âûðàæåííîé ãèïîêñèè êîðû áîëüøîãî ìîçãà. Ðåàêòèâíîñòü ÃÌ â äèàïàçîíå âûñîêèõ ÷àñòîò (àëüôà— è áåòà—ðèòìîâ)
ó òàêèõ áîëüíûõ ñíèæåíà, âîçìîæíî, âñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ðåöåïòîðíûõ çîí âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé (ÂÄÏ).

THE FUNCTIONAL STATUS OF THE BRAIN IN PATIENTS
WITH ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM
L. V. Berezovchuk
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SUMMARY

We performed electroencephalography to 11 patients with abdominal aortic aneurysm in order to investigate the functional
status of the brain. The relative potency (RP) of the main rhythms (alpha, beta, teta and delta) was increased, as well as
the beta/alpha activation ratio. The increase of low—frequency rhythms (delta and teta) indicates the brain cortex hypoxia. The high—frequency reactivity of the brain (alpha— and beta—rhythms) was decreased in such patients, which was
probably due to the decreased sensitivity of the receptor zone of the upper respiratory tract.

Поводом для исследования функционально
го состояния ГМ у больных с АБЧА послужило
обнаружение у них нарушений функции внеш
него дыхания (ФВД) [1], которые непосредствен
но влияют на степень насыщения крови кисло
родом [2 — 6]. Изучение влияния изменений ФВД
на функциональное состояние ГМ у больных с
АБЧА имеет важное теоретическое и практичес
кое значение.
Цель исследования — с использованием ЭЭГ
изучить функциональное состояние ГМ [3, 4] у
больных с АБЧА и оценить степень его наруше
ния.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Функциональное состояние ГМ изучено у 11
больных с АБЧА, в том числе 8 мужчин и 3 жен
щин, в возрасте от 41 года до 77 лет, в среднем
(60 ± 3,6) года. Биоэлектрическую активность ГМ
исследовали с помощью ЭЭГ. Для записи ЭЭГ ис
пользовали 8—канальный электроэнцефало
граф "Era—9" (ESAOTE S. p. a., Италия). Запись ЭЭГ
проводили в соответствии с Международной си
стемой "10 — 20%" [4]. В лобно—височных отве
дениях ОМ основных ритмов ЭЭГ регистрирова
ли с помощью анализатора спектра "Berg—

Fourier Analyzer". Во время исследования боль
ные находились в темном экранированном по
мещении в положении сидя с закрытыми глаза
ми. Проводили запись фоновой ЭЭГ (в течение 1
мин), ЭЭГ при выполнении функциональной
пробы с гипервентиляцией (в течение 3 мин) и в
период восстановления (в течение 3 мин после
прекращения гипервентиляции). В качестве
нормы (контроль) использовали показатели, по
лученные при обследовании 11 лиц обоего пола
в возрасте от 17 до 22 лет, в среднем (18,8 ± 0,42)
года, которые по данным медицинского осмотра
признаны здоровыми.
Статистическая обработка данных проведена
с использованием непараметрического крите
рия отличия для двух зависимых выборок: Т—
критерия Вилкоксона [5]. Эпоха анализа 1 мин.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

У больных с АБЧА по данным фоновой ЭЭГ, в
соответствии с показателями средних значений,
наблюдали повышение ОМ всех основных рит
мов (альфа, бета, тета и дельта). Наибольшее по
вышение ОМ ритмов — более чем на 200% на
блюдали в правом полушарии большого мозга в
диапазоне низких частот (тета—ритм), более
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Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå ÎÌ àëüôà-ðèòìà è êîýôôèöèåíòà àêòèâàöèè êîðû
áîëüøîãî ìîçãà ïðè ïðîâåäåíèè ïðîáû ñ ãèïåðâåíòèëÿöèåé ó
áîëüíûõ ñ ÀÁ×À.
1-ÿ ìèíóòà - ôîíîâàÿ àêòèâíîñòü; 2 - 4-ÿ ìèíóòà - ãèïåðâåíòèëÿöèÿ; 5
- 7-ÿ ìèíóòà - ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ. Òî æå íà ðèñ. 2.

Ðèñ. 2. Èçìåíåíèå ÎÌ òåòà- è äåëüòà-ðèòìîâ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîáû ñ
ãèïåðâåíòèëÿöèåé ó áîëüíûõ ñ ÀÁ×À.

чем на 157% — в диапазоне высоких частот (альфа—
ритм). В левом полушарии большого мозга наибольшее
повышение ОМ ритмов наблюдали только в диапазоне
высоких частот (увеличение альфа—ритма в среднем на
115%, бета—ритма — на 100%). Уровень активации коры
большого мозга также повышен: в левом полушарии —
более чем на 80%, в правом — на 46%. Таким образом, у
больных с АБЧА в покое отмечено повышение всех ос
новных показателей биоэлектрической активности ГМ.
Повышение ОМ ритмов в диапазоне низких частот (те
та— и дельта—ритмов) свидетельствует о более выра
женной гипоксии ГМ.
При выполнении тестовой функциональной пробы с
гипервентиляцией у больных также наблюдали отклоне
ние показателей от нормы.
Так, достоверное снижение ОМ тета—ритма отмече
но в правом полушарии большого мозга на 2—й минуте
гипервентиляции (Р < 0,05) и на 2—й минуте периода
восстановления (Р < 0,01). В левом полушарии большого
мозга снижение ОМ тета—ритма наблюдали на 2—й ми
нуте гипервентиляции (Р < 0,05) и на 1—й (Р < 0,05) и
2—й (Р < 0,01) минутах периода восстановления. Досто
верное снижение ОМ дельта—ритма отмечено в правом
полушарии на 2—й минуте периода восстановления (Р <
0,05), в левом полушарии — на 2—й минуте гипервенти

ляции (Р < 0,05) и на 2—й минуте периода восстановле
ния (Р < 0,05). У здоровых лиц достоверное снижение
ОМ тета—ритма (в среднем на 36%) наблюдали только в
левом полушарии большого мозга и только на 1—й ми
нуте периода восстановления.
Результаты проведенных исследований свидетельст
вуют, что у больных с АБЧА в покое наблюдают выра
женные признаки гипоксии, тяжесть которой уменьша
ется при усиленном насыщении крови кислородом.
На рис. 1, 2 представлены показатели основных рит
мов ЭЭГ и коэффициента активации коры большого
мозга у больных с АБЧА в покое и при проведении про
бы с гипервентиляцией.
Реакция ГМ в диапазоне высоких частот (альфа— и
бета—ритмов) при гипервентиляции у больных с АБЧА
достоверно не изменяется. В контрольной группе ОМ
альфа—ритма в левом полушарии большого мозга во
время проведения пробы с гипервентиляцией достовер
но повышалась на 2—й и 3—й минутах — соответствен
но в среднем на 52 и 60%. Это достоверное повышение
ОМ альфа—ритма у здоровых лиц, вероятно, является
рефлекторным и обусловлено раздражением рецептор
ных зон ВДП. Учитывая, что у больных с АБЧА возника
ют нарушения ФВД, можно предположить, что отсутст
вие реакции ГМ в диапазоне высоких частот у них связа
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но с нарушением чувствительности рецепторной зоны
ВДП.
Анализ результатов проведенного исследования сви
детельствует, что у больных с АБЧА, несмотря на значи
тельное повышение средних значений ОМ всех основ
ных ритмов ЭЭГ, а также коэффициента активации коры
большого мозга, имеются выраженные признаки гипо
ксии. Реактивность ГМ в диапазоне высоких частот у
них снижена. Причиной этого может быть изменение
чувствительности рецепторных зон ВДП, обусловленное
возрастными изменениями либо нарушениями ФВД [1].
Также можно предположить, что отсутствие повышения
ОМ альфа—ритма у таких больных при проведении про
бы с гипервентиляцией связано с тем, что у них по дан
ным фоновой ЭЭГ регистрируют уже довольно высокую
ОМ и альфа—, и бета—ритмов.
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СПОСОБЫ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОЙ БИОПСИИ
ЛЕГКОГО
П. П. Шипулин, В. Е. Севергин, В. А. Мартынюк, В. В. Байдан, С. В. Агеев,
А. А. Кирилюк
Îäåññêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà
РЕФЕРАТ

Ïðîâåäåíèå áèîïñèè â öåëÿõ âåðèôèêàöèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì â äèàãíîñòèêå äèññåìèíèðîâàííûõ çàáîëåâàíèé ëåãêèõ (ÄÇË). Îïèñàíû ìåòîäû âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé è âèäåîàññèñòèðîâàííîé áèîïñèè ëåãêîãî, ïðèìåíåííûå ó 37 áîëüíûõ, èõ ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè. Ðàññìîòðåíû ïðîäîëæèòåëüíîñòü áîëåâîãî ñèíäðîìà, êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà, èñïîëüçîâàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ ëèáî çàðóáåæíûõ ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ. Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ âåðèôèêàöèÿ îñóùåñòâëåíà ó âñåõ áîëüíûõ. Âñå ïàöèåíòû æèâû.

METHODS OF VIDEOTHORACOSCOPIC BIOPSY OF LUNG
P. P. Shipulin, V. E. Severgin, V. A. Martinyuk, V. V. Baydan, S. V. Ageyev, A. A. Kirilyuk
SUMMARY

The biopsy of lung with the purpose of pathological process verification is an obligatory condition in diagnostics of disseminated diseases of lungs. The methods of videothoracoscopic operations and video—assisted biopsy of lung at 37
patients are described, their advantages and deficiencies. The duration of pain syndrome, cosmetic effect depending on
the method of operative intervention and using of domestic or foreign sewing together vehicles were considered.
Morphological verification is got in all patients. All patients alive.

В настоящее время видеоторакоскопическую
биопсию легкого (ВТБЛ) считают "золотым"
стандартом в диагностике ДЗЛ. Техника выпол
нения этого вмешательства с использованием
эндостаплеров достаточно хорошо разработана
с 1993 г., усовершенствована в 1997 — 1999 гг. [1
— 12], но требует использования дорогостоящих
сшивающих аппаратов, что явилось поводом для
разработки менее дорогостоящих методов этой
операции.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике ВТБЛ проведена у 37 больных в
возрасте от 19 до 70 лет, в среднем 56 лет, в том
числе 25 мужчин и 12 женщин.
Показанием к осуществлению этой манипу
ляции явилась необходимость морфологичес
кой верификации ДЗЛ. В 23% наблюдений при
ДЗЛ отмечена выраженная дыхательная недоста
точность (ДН), в 52% — плевральный выпот с од
ной или обеих сторон.
Применение диагностического комплекса,
включающего бронхофиброскопию с биопсией,
спиральную компьютерную томографию (КТ),
не позволило установить точный диагноз. В кли
нической практике использованы несколько ме
тодов ВТБЛ.

Закрытая ВТБЛ применена у 15 больных.
Операцию осуществляли под наркозом, в поло
жении пациента лежа на боку на непораженной
стороне. Вопрос о выключении оперируемого
легкого решали индивидуально, в зависимости
от исходной тяжести ДН. При выраженной ДН
биопсию легкого осуществляли в условиях вен
тиляции обеих легких. Торакопорты размещали
так, чтобы в зоне эндоскопической операции
располагались участки легкого с наибольшими
патологическими изменениями, выявленными
по данным рентгенологического исследования
либо КТ грудной полости. Обычно для ВТБЛ ис
пользовали 2 либо 3 торакопорта. При использо
вании классической закрытой методики ВТБЛ
применяли три торакопорта диаметром 10 мм,
которые устанавливали в виде треугольника:
1—й торакопорт вводили в шестом межреберьи
по задней подмышечной линии, 2—й — в пятом
— шестом межреберьи по передней подмышеч
ной линии. Место введения 3—го торакопорта
определяли индивидуально, после осмотра по
верхности легкого и определения участка, под
лежащего биопсии. Обычно этот порт применя
ли для введения эндоскопических щипцов, за
хвата легкого или трубки отсоса. Для введения
торакоскопа использовали задний торакопорт.

ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
äèññåìèíèðîâàííûå
çàáîëåâàíèÿ
ëåãêèõ;
âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèå
îïåðàöèè;
âèäåîàññèñòèðîâàííûå
îïåðàöèè.
KEY
WORDS:
disseminated
diseases
of lungs;
videothoracoscopic operations;
videoassisted
operations.
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Ðèñ. 1. Âèäåîýíäîñêîïè÷åñêàÿ ðåçåêöèÿ ëåãêîãî ñ ïîìîùüþ
çàðóáåæíûõ ýíäîñêîïè÷åñêèõ ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ.

Ðèñ. 2. Âèäåîàññèñòèðîâàííàÿ ðåçåêöèÿ ëåãêîãî ñ ïîìîùüþ
îòå÷åñòâåííûõ ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ.

Передний торакопорт применяли для введения эндоско
пического стаплера типа Endo GIA диаметром 30 либо
60 мм. После прошивания и отсечения патологически—
измененный участок легкого извлекали с помощью
щипцов через гильзу одного из торакопортов (рис. 1).
Операцию завершали введением под контролем эндо
скопа через торакопорты двух дренажей для активной
аспирации. Рану в месте 3—го торакопорта зашивали
наглухо. Длительность операции 15 — 20 мин.
Помимо закрытой ВТБЛ, использовали метод видео
ассистированной трансторакальной биопсии легкого
(ВАТТБЛ) с применением стандартных сшивающих ап
паратов УО — 40, УС — 30 и миниторакотомии. Опера
цию осуществляли в двух вариантах. ВАТТБЛ в первом
варианте с погружением сшивающего аппарата в плев
ральную полость выполнена у 5 больных. При этом опе

Ðèñ. 3. Âèäåîàññèñòèðîâàííàÿ ðåçåêöèÿ ëåãêîãî.

рацию начинали с введения двух торакопортов диамет
ром 10 мм в указанных выше точках, осмотра плевраль
ной полости и легкого. В проекции зоны наиболее вы
раженных патологических изменений выполняли ми
ниторакотомию (длина разреза до 5 см) без разведения
ребер ранорасширителем. Под контролем эндоскопа,
удерживая легкое щипцами, через торакотомную рану
вводили сшивающий аппарат типа УО — 40 или УС — 30,
с помощью которого прошивали участок легкого, подле
жащий биопсии (рис. 2). После его отсечения эндонож
ницами резецированный участок извлекали. Зону меха
нического шва дополнительно электрокоагулировали,
укрепляли узловыми швами, проводили водную пробу
на аэрогемостаз. Легкое расправлялось. Миниторако
томную рану зашивали с установкой через торакопорты
двух дренажей, без наложения швов через межреберья.
Продолжительность операции составила в среднем 40
мин.
Второй вариант ВАТТБЛ применен у 17 больных. По
сле установки двух торакопортов, видеоторакоскопии и
миниторакотомии патологически—измененный учас
ток легкого захватывали легочным зажимом и извлека
ли через торакотомную рану. Далее прошивали его сши
вающим аппаратом (рис. 3) с последующим погружени
ем зоны дополнительно укрепленного механического
шва в плевральную полость. После эндоскопического
контроля на аэрогемостаз операцию завершали, как при
первом варианте. Продолжительность операции соста
вила в среднем 35 мин.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

После проведения ВТБЛ у всех больных осуществле
на морфологическая верифицикация диагноза. Адено
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карцинома диагностирована у 14 больных, плоскокле
точный рак — у 4, мелкоклеточный — у 4, диссеминиро
ванный туберкулез легких — у 9, фиброзирующий альве
олит — у 4, саркоидоз с поражением ткани легкого — у 2.
Следует отметить, что частота расхождения морфологи
ческого диагноза с предварительным диагнозом, уста
новленным по данным рентгенологического исследова
ния, составляла от 33 до 62%.
Все больные благополучно перенесли ВТБЛ, выписа
ны для продолжения лечения в соответствующем стаци
онаре в сроки до 4 — 5 сут. У 4 больных после проведе
ния ВТБЛ отмечена негерметичность ткани легкого в те
чение более чем 72 ч, исчезла самостоятельно. Кровопо
теря при применении всех видов ВТБЛ не превышала 50
мл. Наименее выраженный болевой синдром и наилуч
ший косметический эффект отмечены при проведении
закрытой ВТБЛ.
Применение закрытой ВТБЛ считают оптимальным
методом [1 — 4, 8, 9] в диагностике ДЗЛ. Однако для его
проведения необходимо наличие дорогостоящих сши
вающих эндостаплеров. Это обстоятельство побудило
нас использовать в диагностике ДЗЛ ВАТТБЛ с примене
нием отечественных многоразовых сшивающих аппа
ратов. При этом себестоимость операций значительно
ниже. Существенным недостатком этого метода является
необходимость выполнения миниторакотомии. Однако
опыт выполнения ВАТТБЛ показал, что использование
миниторакотомии без наложения межреберных швов
не оказывает существенного влияния на выраженность
болевого синдрома в послеоперационном периоде. На
иболее технически простым и быстрым в исполнении
оказался второй вариант ВАТТБЛ с выведением участка
легкого наружу. К сожалению, применение этого вари
анта возможно только при периферической локализа
ции патологически—измененных участков легкого и в
отсутствие выраженных плевральных сращений. Недо
статком ВАТТБЛ с использованием стандартных сшива
ющих аппаратов является необходимость дополнитель
ного укрепления механического шва, чего не требуется
при использовании эндостаплеров.
ÂÛÂÎÄÛ

1. ВТБЛ позволяет осуществить морфологическую
верификацию ДЗЛ без выполнения открытой торакото
мии.
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2. Наименее травматичным является метод закрытой
ВТБЛ, однако для его проведения необходимо примене
ние дорогостоящих эндостаплеров.
3. Недостатком ВАТТБЛ является необходимость вы
полнения миниторакотомии, преимуществом — воз
можность применения многоразовых сшивающих аппа
ратов отечественного производства.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ
П. П. Шипулин, В. И. Байдан, С. Г. Четвериков, В. А. Мартынюк,
В. В. Байдан, О. Н. Козяр
Îäåññêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà
РЕФЕРАТ
ÊËÞ×ÅÂÛÅ
Îáîáùåí îïûò õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ýõèíîêîêêîçà ëåãêèõ (ÝË) ó 515 áîëüíûõ. Õàðàêòåð îïåðàòèâíîãî âìåøàÑËÎÂÀ:
ýõèíîêîêêîç
òåëüñòâà ïî ïîâîäó ÝË çàâèñèò îò ëîêàëèçàöèè êèñò è íàëè÷èÿ îñëîæíåíèé. Èçëîæåíà ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ ýõèëåãêèõ;
íîêîêêýêòîìèè ñ êàïèòîíàæåì ôèáðîçíîé êàïñóëû, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì õèðóðãèâèäåîàññèñòèðî÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÝË. Îïèñàíû ñïîñîáû àíòèïàðàçèòàðíîé îáðàáîòêè ôèáðîçíîé êàïñóëû: õèìè÷åñêèé (10% ðàñâàííàÿ
òâîð íàòðèÿ õëîðèäà, õëîðãåêñèäèí, áåòàäèí), ôèçè÷åñêèé (ëàçåðíîå îáëó÷åíèå, ñòðóÿ ãîðÿ÷åãî âîçäóõà) êàê íàèýõèíîêîêêýêòîáîëåå ýôôåêòèâíûå, ïðîñòûå è äîñòóïíûå. Ïðèâåäåíû ìåòîäû îñóùåñòâëåíèÿ âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêîé (ÂÒÝ) è âèìèÿ;
äåîàññèñòèðîâàííîé (ÂÀÝ) ýõèíîêîêêýêòîìèè, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ïðîäîëæèâèäåîòîðàêîñêîòåëüíîñòü ðåàáèëèòàöèîííîãî ïåðèîäà ó áîëüíûõ ñ ÝË. ×àñòîòà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé ïðè âûïîëíåíèè
ïè÷åñêèå
ÂÒÝ è ÂÀÝ ñîñòàâèëà 16,7%, îòêðûòîé ýõèíîêîêêýêòîìèè — 2,7%. Ëåòàëüíîñòü 0,2% (óìåð îäèí áîëüíîé).
îïåðàöèè.

SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS
P. P. Shipulin, V. I. Baydan, S. G. Chetverikov, V. A. Martinyuk,
V. V. Baydan, O. N. Kozyar
KEY
WORDS:
pulmonary
echinococcosis:
video-assisted
echinococcectomy;
videothoracoscopic
operations.

SUMMARY

The experience of surgical treatment of the pulmonary echinococcosis (PE) at 515 patients is generalized. Character of
operative intervention at PE depends on cyst's localization and presence of complications. The method of echinococcectomy with the cappitonnage of fibrous capsule, which is the most effective method of PE surgical treatment, is expounded. The methods of fibrous capsule anti—parasitogenic treatment are described: chemical (10% solution of sodium chloride, chlorhexidinum, betalin), physical (laser radiation, stream of hot air), being most effective, simple and accessible.
The methods of videothoracoscopic (VTO) and video—assisted echinococcectomy (VAE), at which application permits the
rehabilitation period of patients diminishes considerably, are expounded. The amount of postoperative complications at
VTO and VAE made 16.7%, at open echinococcectomy — 2.7%. Lethality was 0.2% (one patient died).

Хирургический метод является сегодня ос
новным в лечении ЭЛ [1, 4, 5]. Помимо достаточ
но хорошо разработанных общепринятых спо
собов лечения ЭЛ, появились сообщения о при
менении видеоторакоскопических технологий в
лечении этого заболевания [2, 3, 6, 7]. Накоплен
значительный опыт хирургического лечения ЭЛ,
включая современные миниинвазивные техно
логии.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проанализированы результаты хирургичес
кого лечения 515 больных с ЭЛ, в том числе 303
мужчин и 212 женщин в возрасте от 15 до 77 лет.
Множественное поражение легких отмечено в
15,5% наблюдений, сочетанное поражение лег
ких и печени — в 16,5%, осложненные формы ЭЛ
— у 93 (18,1%) больных. Наиболее частыми ос
ложнениями были инфицирование и нагноение
кисты, реже — образование цисто—бронхиаль
ного, цисто—плеврального, бронхо—билиарно
го свища, легочное кровотечение. В комплекс
обязательных диагностических мероприятий

при ЭЛ включены рентгенологическое исследо
вание грудной клетки, спиральная компьютер
ная томография, ультразвуковое исследование
брюшной полости, бронхофиброскопия.
Все больные оперированы, характер опера
тивного вмешательства зависел от локализации
кисты и наличия осложнений, но обязательно
включал удаление паразитарных кист (см. таб
лицу).
Методом выбора обезболивания являлся эн
дотрахеальный наркоз с выключением из венти
ляции оперируемого легкого. Включение легко
го в газообмен осуществляли после удаления па
разитарной кисты и устранения бронхиального
свища либо по завершении резекции легкого.
Стандартным доступом считаем боковую тора
котомию, выполняемую в пятом межреберье. Од
номоментную эхинококкэктомию легкого и пе
чени осуществляли после широкой торакофре
нотомии в седьмом межреберье. Обязательными
компонентами эхинококкэктомии являлись
вскрытие полости кисты, удаление оболочек па
разита и дочерних пузырей с последующей хи
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Õàðàêòåð îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïî ïîâîäó ÝË
Îïåðàöèÿ

Ýõèíîêîêêýêòîìèÿ ëåãêîãî ñ êàïèòîíàæåì
ïîëîñòè ôèáðîçíîé êàïñóëû
«Èäåàëüíàÿ» ýõèíîêîêêýêòîìèÿ
Îòêðûòàÿ ýõèíîêîêêýêòîìèÿ ñ çàø èâàíèåì
áðîíõèàëüíîãî ñâèùà
Ëîáýêòîìèÿ
Àòèïè÷íàÿ ðåçåêöèÿ ëåãêîãî
ÂÒÝ
ÂÀÝ
Âèäåîàññèñòèðîâàííàÿ àòèïè÷íàÿ ðåçåêöèÿ
ëåãêîãî
Îäíîìîìåíòíàÿ ýõèíîêîêêýêòîìèÿ ëåãêîãî è
ïå÷åíè
Ýõèíîêîêêýêòîìèÿ ëåãêîãî è ñðåäîñòåíèÿ
Âñåãî …

×èñëî
áîëüíûõ

319
19
5
53
67
10
13
1
25
3
515

мической обработкой полости фиброзной капсулы
(10% раствор натрия хлорида, хлоргексидин, бетадин)
либо в сочетании с физическими методами (лазерное
излучение, струя горячего воздуха). Полость фиброзной
капсулы, как правило, устраняли путем капитонажа с
обязательным зашиванием бронхиального свища. Зна
чительно реже после его зашивания полость фиброзной
капсулы оставляли открытой по методике Вишневского.
При "идеальной" эхинококкэктомии паразитарную кис
ту удаляли без вскрытия ее оболочек с капитонажем фи
брозной капсулы. Техника резекции легкого при этом
заболевании не отличается от общепринятой. Методика
выполнения лазерных операций по поводу ЭЛ не отли
чается от ранее описанных нами [5]. Для аэротермичес
кой обработки полости фиброзной капсулы струю горя
чего воздуха подавали с помощью оригинального уст
ройства на основе фена со специальной насадкой. Обя
зательным считали полное расправление легкого в кон
це операции, промывание плевральной полости и ее
дренирование двумя дренажами большого диаметра с
постоянной активной аспирацией содержимого.
При выполнении ВТЭ точки введения торакопортов
выбирали индивидуально в зависимости от локализа
ции кисты, обычно для введения видеокамеры исполь
зовали троакар диаметром 10 мм, который вводили в
шестом — седьмом межреберье по задней подмышечной
линии. После визуальной локализации кисты дополни
тельно вводили 2 троакара, чтобы вместе они составили
треугольник, избегая при этом эффекта "фехтования"
эндоскопическими инструментами. Вмешательство пре
дусматривало пункцию, аспирацию содержимого кисты,
введение химического агента, последующее ее вскрытие
и удаление оболочек паразита. Операцию завершали
коагуляцией либо зашиванием бронхиального свища
без капитонажа фиброзной капсулы.

Ðèñ. 1. Ñõåìà îáðàáîòêè ïîëîñòè ôèáðîçíîé êàïñóëû
ðàñôîêóñèðîâàííûì ëàçåðíûì ëó÷îì ñ ïîìîùüþ ÀÈÃ-ëàçåðà ïðè
èñïîëüçîâàíèè ìèíèäîñòóïà.

Ðèñ. 2. Ñõåìà àýðîòåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîëîñòè ôèáðîçíîé
êàïñóëû ÷åðåç ìèíèäîñòóï.

Техника ВАЭ, в отличие от ВТЭ, предусматривала до
полнительное осуществление миниторакотомии (раз
рез длиной 4 — 5 см) под контролем эндоскопа в проек
ции кисты. Дальнейшие этапы вмешательства не отлича
лись от изложенных, завершали операцию капитона
жем фиброзной капсулы по Дельбе. При осуществлении
ВАЭ возможно проводить также термическую обработку
фиброзной капсулы с коагуляцией мелких свищей с ис
пользованием лазерного излучения (рис. 1) либо аэро
термическим способом (рис. 2).
Техника ВАЭ существенно не отличается от торако
скопической резекции легкого, ее выполняли с помо
щью эндостаплера. Удаленный препарат вместе с кистой
извлекали через миниторакотомный доступ.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Методом выбора хирургического лечения ЭЛ являет
ся эхинококкэктомия с капитонажем остаточной полос
ти по Дельбе либо ее различные модификации [1, 5]. Не
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смотря на угрозу сохранения микрокомплексов парази
та на стенках остающейся фиброзной капсулы, не следу
ет пытаться ее удалять, поскольку существующие методы
химической и физической обработки позволяют гаран
тированно их уничтожить. Сравнивая методы химичес
кой и физической обработки полости фиброзной кап
сулы, следует отметить их высокую эффективность. Аэ
ротермическая обработка, особенно в сочетании с хи
мическими методами, представляется наиболее про
стым и недорогим способом антипаразитарного воз
действия. Рецидивы ЭЛ крайне редки и, как правило, яв
ляются следствием повторной инвазии либо диссемина
ции во время выполнения первичного оперативного
вмешательства. Одним из ключевых моментов эхино
коккэктомии является устранение мелких бронхиаль
ных свищей, открывающихся в основании фиброзной
капсулы. Применение разработанных методик ее капи
танажа позволяет надежно устранить их даже в условиях
инфицирования [1]. У некоторых больных достаточно
простого зашивания бронхиальных свищей без капито
нажа, с оставлением полости фиброзной капсулы от
крытой, что стало особенно актуальным при внедрении
ВТЭ. Резекционные методы играют важную роль в лече
нии осложненного ЭЛ, их частота составляет до 23,3%
всех операций. Применение в такой ситуации капито
нажа инфицированной капсулы считают возможным,
хотя при этом увеличивается частота осложнений [1].
Опыт применения видеоторакоскопических операций
по поводу ЭЛ сравнительно невелик [2 — 4, 6, 7]. Благо
приятными условиями для выполнения подобных опе
раций считают поверхностное расположение парази
тарной кисты в паренхиме легкого и отсутствие круп
ных бронхиальных свищей [4]. В период отработки тех
ники ВТЭ конверсия (с использованием торакотомного
доступа) осуществлена у 3 (30%) больных в связи с глу
боким залеганием паразита в паренхиме легкого и труд
ностью эндоскопического зашивания бронхиальных
свищей. Более простой представляется техника ВАЭ [6],
осуществление дополнительной миниторакотомии в
проекции кисты позволяет достаточно легко выполнить
капитонаж остаточной полости и зашить свищ. Конвер
сии с применением широкой торакотомии в наших на
блюдениях не потребовалось. Следует отметить отсутст
вие существенных различий состояния больных после
ВТЭ и ВАЭ: они быстро активизируются, выполнение
миниторакотомии не усиливает болевой синдром. Час
тота послеоперационных осложнений составила 2,7%.
Стойкий экссудативный плеврит отмечен у 8 больных,
остаточные полости — у 4, свернувшийся гемоторакс,

что потребовало выполнения реторакотомии — у 1, эм
пиема плевры с бронхиальным свищом — у 1. Часто на
блюдаемую после капитонажа остаточной полости ин
фильтрацию легких не следует считать послеопераци
онным осложнением, она, как правило, рассасывается в
течение 7 — 14 сут после операции. Небольшое число
миниинвазивных вмешательств не позволяет провести
их сравнительную оценку с открытым методом, однако
в процессе освоения этих операций частота осложне
ний составила 16,7%, у 2 больных отмечены остаточные
полости с нестойким аэростазом, у 1 — упорный плев
рит, у 1 — эмпиема плевры. Умер один больной вследст
вие тяжелого нарушения ритма сердца.
ÂÛÂÎÄÛ

1. Эхинококкэктомия с капитонажем фиброзной
капсулы является наиболее простым и эффективным
методом хирургического лечения ЭЛ.
2. Резекция легкого по поводу ЭЛ показана только
при осложненных формах и должна быть максимально
органосохраняющей.
3. Существующие методы антипаразитарной обра
ботки достаточно эффективны и предупреждают воз
никновение локальных рецидивов заболевания.
4. Применение миниинвазивных технологий в лече
нии ЭЛ оправдано, но требует дальнейшей разработки,
наиболее простой представляется методика ВАЭ с при
менением минидоступа.
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ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК ГОЛОВИ І ШИЇ.
ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РЕГІОНАРНИХ
МЕТАСТАЗІВ
О. О. Галай, Б. Т. Білинський, Ю. М. Стернюк С. Г. Бондаренко, О. Р. Дуда,
В. Ю. Лудчак, В. В. Савран, І. М. Сендега, Т. Р. Цьолко, М. Р. Шмідт
Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé îíêîëîã³÷íèé ðåã³îíàëüíèé ë³êóâàëüíî—ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð,
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
РЕФЕРАТ

Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü çëîÿê³ñí³ ïóõëèíè ãîëîâè ³ øè¿ ñòàíîâëÿòü ìàéæå 20%. ×èííèêè,
ùî âïëèâàþòü íà âèá³ð âàð³àíòà ë³êóâàííÿ íîâîóòâîðåíü ãîðòàí³, ãîðòàííî¿ ÷àñòèíè ãëîòêè, ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæíèíè ðîòà ³ ðîòîâî¿ ÷àñòèíè ãëîòêè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïîøèðåííÿì ïóõëèíè, íàÿâí³ñòþ ðåã³îíàðíèõ ³ â³ääàëåíèõ ìåòàñòàç³â, çàãàëüíèì ñòàíîì ïàö³ºíòà. Ìåòà ðîáîòè: âèçíà÷èòè òàêòèêó õ³ðóðã³÷íîãî ï³äõîäó äî ë³êóâàííÿ ðåã³îíàðíèõ
ìåòàñòàç³â çà íàÿâíîñò³ ïóõëèí ö³º¿ ëîêàë³çàö³¿. Ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ ïðîàíàë³çîâàí³ ó 119 õâîðèõ, ÿêèõ ë³êóâàëè ó
êë³í³ö³ çà ïåð³îä ç 2003 ïî 2007 ð. Çíà÷íèé âïëèâ íà âèá³ð òàêòèêè ë³êóâàííÿ òà éîãî ïîñë³äîâí³ñòü ñïðàâëÿº ñòàí
ðåã³îíàðíèõ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â øè¿. Ó 7 õâîðèõ çä³éñíåíî äâîá³÷íó îïåðàö³þ Êðàéëÿ, ç íèõ ó 2 — îäíîìîìåíòíî,
ó 5 — ó äâà åòàïè.
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SQUAMOSUS CANCER OF HEAD AND NECK AREA.
PROBLEMS OF THE SURGICAL TREATMENT OF THE REGIONAL
METASTASIS
O. O. Нalay, B. T. Bilynskyi, Yu. M. Sternyuk., S. G. Bondarenko., O. R. Duda,
V. Yu. Ludchak., V. V. Savran, I. M. Sendega, T. R. Tsyolko, M. R. Shmidt
SUMMARY

In the structure of oncology disease head and neck tumors consist of about 20%. For the cancer of the larynx, pharyngolaryngeal cancer, cancer of the mouth and oropharyngeal cancer next factors have influence for the treatment planning:
spreding of the tumor, presence of the regional and distant metastasis and general state of the patient. Aim of the work:
surgery approaches for the treatment of the regional metastasis for above mentioned tumors are determined. Treatment
results were analyzed in 119 patients, who treated in the clinic in period from 2003 to 2007. Important influence for the
treatment options has state of the regional lymphatic nodes. In the 7 patients bilateral Cryle's operation were performed,
in 2 — in one time, in 5 — in two times.

Анатомія і фізіологія органів, розташованих у
зоні голови і шиї, є унікальним комплексом. Ви
конання основних функцій — зору, мови, жуван
ня, ковтання, нюху — залежать від злагодженого
співпрацювання відповідних органів.
В загальній структурі онкологічних захворю
вань злоякісні пухлини голови і шиї становлять
майже 20% [3].
Чинники, що впливають на вибір варіанта
лікування новоутворень органів голови і шиї,
пов'язані з характеристиками пухлини, станом
пацієнта та рівнем надання медичної допомоги.
Найбільш вагомі чинники пухлини, які впли
вають на вибір тактики лікування:
— локалізація (для пухлин порожнини рота
має значення її розташування на нижній чи
верхній щелепі, в передніх чи задніх відділах);

— поширення первинної пухлини (стадія
процесу, наявність і локалізація регіонарних ме
тастазів, віддалене метастазування);
— раніше здійснені хірургічні втручання та
променева терапія;
— наявність синхронних вторинних зло
якісних пухлин;
— загальний стан пацієнта.
Різноманітність гістологічних форм пухлин,
а також схожість їх клінічних проявів з такими
непухлинних утворень зумовлюють необхідність
морфологічної верифікації характеру ураження
— не тільки первинної пухлини, а й регіонарних
лімфатичних вузлів [1]. У більшості спостере
жень за наявності раку голови та шиї вибір варі
антів лікування первинної пухлини і регіонар
них метастазів лежить між променевою терапі
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єю, виконанням операції та їх поєднанням. Хіміотерапія
в цих ситуаціях, як правило, відіграє допоміжну роль.
Значний обсяг пухлини та обмежена рухливість
регіонарних метастазів також є показанням до прове
дення доопераційного опромінення. Застосування тер
морадіотерапії за наявності місцево поширених регіо
нарних метастазів плоскоклітинного раку голови и шиї
у порівнянні з променевою терапією достовірно не
збільшує частоту повного регресу метастазів у лімфатич
них вузлах, проте, на 30% підвищує частоту резектабель
ності уражених вузлів і дозволяє здійснити радикальну
операцію [4].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Результати лікування регіонарних метастазів вивчені
у 96 хворих на рак гортані, слизової оболонки порожни
ни рота, ротової та гортанної частин глотки і гортані, які
перебували у Львівському онкологічному центрі за
період з 2003 по 2007 р.
Поширеність первинного процесу оцінювали паль
паторно, за даними рентгенографії, ультразвукового до
слідження, комп'ютерної або магніторезонансної томо
графії. Більш точна інформація отримана під час гісто
логічного дослідження видаленого матеріалу. Значний
вплив на вибір тактики лікування та його послідовність
справляв стан регіонарних лімфатичних вузлів шиї.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Алгоритм тактики лікування хворих з ураженням ор
ганів голови і шиї такий. За відсутності клінічних ознак
ураження лімфатичних вузлів шиї і променевому впливі
на первинну пухлину при новоутвореннях з ймовір
ністю лімфогенного метастазування менше 20% (обме
жені пухлини слизової оболонки дна порожнини рота,
щоки, твердого піднебіння, альвеолярного відростка, ре
тромолярної ділянки) елективне опромінення шиї не
проводять. За ймовірності регіонарного метастазування
понад 20% (місцевопоширені новоутворення зазначеної
локалізації: обмежені пухлини язика, м'якого підне
біння, гортанної частини глотки, надскладкового відділу
гортані, мигдаликів, пухлин будь—яких розмірів з ура
женням носової та ротової частин глотки, кореня язика)
проводять елективне опромінення відповідних відділів
шиї. При хірургічному лікуванні первинного вогнища,
якщо ризик наявності прихованих метастазів не переви
щує 20%, проводять динамічне спостереження за лімфо
колектором шиї; за більш високого ризику метастазу
вання — виконують фасціально—футлярне висічення
клітковини шиї. Якщо під час гістологічного досліджен
ня препарату виявлений поодинокий метастаз, додатко
ве лікування не проводять, при виявленні двох уражених

лімфатичних вузлів і більше — здійснюють післяопе
раційне опромінення регіонарних зон [8].
За наявності регіонарних метастазів до початку ліку
вання при опроміненні первинного вогнища і регіонар
них шляхів лімфовідтоку, якщо кількість метастазів не
більше 2 і їх діаметр менше 3 см, при досягненні повно
го ефекту від опромінення від додаткового лікування
доцільно відмовитися. В усіх інших ситуаціях показане
виконання радикального оперативного втручання на
лімфатичному апараті шиї. Під час вибору методу втру
чання на первинному вогнищі за наявності сумнівів що
до резектабельності регіонарних метастазів проводять
доопераційну променеву терапію з подальшим виконан
ням операції на первинній пухлині і регіонарних зонах.
Під час виконання радикальної операції на первинній
пухлині і фасціально—футлярного висічення кліткови
ни шиї, якщо за даними морфологічного дослідження
виявлений один уражений лімфатичний вузол без екст
ракапсулярної інвазії, додаткове лікування недоцільне
[2]. Якщо виявляють два уражених лімфатичних вузла і
більше або екстракапсулярне поширення, проводять
післяопераційну променеву терапію [7]. Глибина інвазії
первинної пухлини впливає на частоту виявлення
регіонарних метастазів і рецидивів. Якщо товщина пух
лини не перевищує 2 мм, метастази виникають у 13%
спостережень, якщо вона становить від 2 до 9 мм — у
46%, понад 9 мм — у 65% [5]. Показники виживання хво
рих протягом 2 років при товщині пухлини до 6 мм ста
новлять 85,7%, понад 14 мм — лише 31,4%.
Ефективність лікування оцінювали залежно від його
виду. Клінічна стадія процесу за Міжнародною кла
сифікацією TNM [6] є ключовим фактором при визна
ченні хірургічної тактики лікування. За наявності у хво
рих поодиноких, рухливих регіонарних метастазів, що
відповідало N1, хірургічне втручання достатнє в обсязі
функціональної дисекції шиї (фасціально—футлярне
висічення клітковини шиї) з видаленням лімфатичних
вузлів І — ІІІ рівня — при раку слизової оболонки рото
вої порожнини; при раку гортані і гортанної частини
глотки видаляють лімфатичні вузли ІІ — ІV рівня (за кла
сифікацією K. T. Robbins, 1991).
Наявність у хворих метастазів, які відповідають N2 —
N3, а також їх кількість понад 3, інфільтративний ріст у
навколишні структури потребують виконання радикаль
ної лімфодисекції шиї (операція Крайля). Хіміопроме
нева терапія регіонарних метастазів найбільш ефектив
на у хворих за наявності рухливих метастазів N1, ек
зофітної та виразкової форм росту первинної пухлини.
Крім того, застосування цього методу дозволило досягти
повного регресу і за наявності метастазів N2 (у 14,5%
спостережень при раку слизової оболонки порожнини
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рота; у 27,3% — гортанної частини глотки, у 19% — гор
тані). Відповідно, за наявності метастазів N3 частковий
регрес, як правило, досягнутий не більш ніж у 60% хво
рих, залежно від локалізації первинного вогнища. За
гальний показник виживання хворих протягом 2 років
при раку слизової оболонки порожнини рота, гортані і
гортанної частини глотки становив відповідно 63,4, 31,4
і 32%.
В клініці двобічна операція Крайля здійснена у 7 хво
рих, в тому числі у 2 — одномоментно, у 5 — у два етапи.
Вік пацієнтів від 51 до 78 років. В усіх пацієнтів ло
калізація первинної пухлини на момент виконання опе
рації була встановлена: язик — у 2, гортань — у 4, щито
подібна залоза — в 1. Після операції у 3 пацієнтів виник
ли помірно виражені набряк і ціаноз обличчя, що зник
ли через 7 — 14 діб; у 2 — набряк ротової частини глот
ки, з приводу чого тимчасово накладено трахеостому; у
2 — часткове розходження країв рани; в 1 — транзитор
на гіпоксична енцефалопатія.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Результати лікування залежать не тільки від ло
калізації пухлини, а й від розмірів метастазів, їх кілько
сті, рухливості, сторони і рівня ураження, що необхідно
мати на увазі, визначаючи тактику лікування.
2. Хворим з поширеним пухлинним процесом (пер
винна пухлина і ураження регіонарних лімфатичних
вузлів), які перебувають у тяжкому стані, коли виконан
ня оперативного втручання вже практично неможливе,
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показане проведення симптоматичного або паліативно
го лікування. Застосування навіть короткого курсу
паліативної променевої терапії може зменшити вира
женість симптомів захворювання, хоча необхідно брати
до уваги, що побічні реакції можуть бути досить тяжки
ми і справляти негативний вплив на якість життя хворо
го, іноді більш виражений, ніж прояви основного захво
рювання.
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ЗМІНИ РІВНЯ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ І ФАКТОРУ
НЕКРОЗУ ПУХЛИН ПРИ КРОВОВТРАТІ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ
М. В. Кінах, В. В. Михайлович, О. Я. Ястремська
²íñòèòóò ïàòîëîã³¿ êðîâ³ òà òðàíñôóç³éíî¿ ìåäèöèíè, ì. Ëüâ³â,
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
âèðàçêîâà
õâîðîáà øëóíêà;
òðàâìà;
êðîâîâòðàòà;
âì³ñò
ïðîçàïàëüíèõ
öèòîê³í³â ³
ôàêòîðó
íåêðîçó
ïóõëèí-α.

РЕФЕРАТ

Ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ 30 ïàö³ºíò³â ç âèðàçêîâîþ õâîðîáîþ (ÂÕ) øëóíêà, óñêëàäíåíîþ øëóíêîâî—êèøêîâîþ êðîâîòå÷åþ (ØÊÊ), ³ 16 ïîòåðï³ëèõ ç òðàâìîþ, ùî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ êðîâîâòðàòîþ, âèÿâëåíèé ñèíäðîì äèñåì³íîâàíîãî
âíóòð³øíüîñóäèííîãî çñ³äàííÿ êðîâ³ (ÄÂÇ) — â³äïîâ³äíî ó 20 ³ 37,5% ç íèõ. Â îáîõ ãðóïàõ â³äçíà÷åíå ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ïðîçàïàëüíèõ öèòîê³í³â òà ôàêòîðó íåêðîçó ïóõëèí—α (ÔÍÏ—α), îñîáëèâî âèðàæåíå çà íàÿâíîñò³ ÄÂÇ—
ñèíäðîìó ³ òðàâìè ç êðîâîâòðàòîþ.
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SUMMARY

At investigation of 30 patients with peptic ulcer complicated by gastrointesinal bleeding and 16 injured persons with trauma, covering with blood loss, the disseminated intravascular blood coagulation syndrome revealed in 20 and 37.5% of
them accordingly. At both groups revealed the proinflammatory cytokines and tumours necrosis factor—α level increased,
especially expressed at patients with disseminated intravascular blood coagulation syndrome and trauma with blood loss.

Гостра крововтрата супроводжує численні по
шкодження, травми, захворювання, пологи. Кро
вовтрата зумовлює невідповідність між об'ємом
циркулюючої крові та ємністю судинного русла,
що супроводжується кількісними і якісними змі
нами гомеостазу [5, 6]. Виражені зміни відбува
ються також у системі гемостазу, основною
функцією якого є припинення кровотечі і збере
ження крові у рідкому стані [1, 4]. Стан гемостазу
при крововтраті недостатньо вивчений. Біль
шість досліджень присвячені визначенню об'єму
крововтрати та її корекції [3], спостерігали також
гіперкоагуляційні зміни [2]. На зміни гемостазу
при крововтраті впливають всі форменні еле
менти крові, стінка судин, а також тканинні фак
тори. Зв'язуючим ланцюгом всіх чинників, що
впливають на гемостаз, є поліпептиди з молеку
лярною масою 10 — 25 кД, які секретують лейко
цити, моноцити, ендотеліоцити [7].
Цитокіни — протеїни з плейотропною актив
ністю, які відіграють важливу роль у міжклітин
ній комунікації та активації клітин. За функцією
цитокіни класифікують як прозапальні (стиму
люючі цитокіни Тh 1 типу) і гальмівні — ци
токіни Th 2 типу. В основу цієї класифікації по
кладено їх дію на імунну систему [8, 9]. Проте, ци
токіни включаються не тільки до імунної

відповіді, а й до багатьох фізіологічних і пато
логічних реакцій [8, 10]. Контроль продукції ци
токінів здійснює центральна і периферійна нер
вова система, баланс цитокінів регулюють ней
ромедіатори [8, 9]. Інтерлейкіни (ІЛ) здатні впли
вати не тільки на імунну відповідь, а й на систе
му гемостазу [8]. Найбільш виражений вплив на
систему гемостазу справляють прозапальні ци
токіни — ІЛ—1β та ІЛ—6. Ці ІЛ діють на судин
но—тромбоцитарний гемостаз, коагуляцію і
фібриноліз, зокрема, активують адгезію та агре
гацію тромбоцитів, а також вторинний гемостаз
[8].
Мета дослідження — виявлення взаємозв'язку
між порушенням гемостазу і рівнем прозапаль
них цитокінів у хворих при крововтраті різного
генезу.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Обстежені 30 хворих (5 жінок і 25 чоловіків)
з ВХ, ускладненою ШКК, віком від 38 до 62 років.
Діагноз ВХ і ступінь гемостазу (за Форест)
підтверджені за даними ендоскопічного дослід
ження. Під час езофагогастрофіброскопії трива
юча кровотеча виявлена у 10,7% (Форест—І),
тромб на виразці — у 57,1% (Форест—ІІ), залиш
ки "кровавої гущі"— у 21,4%, звичайний вміст
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шлунка — у 3,6% (Форест—ІІІ) обстежених. Виконане
дослідження також у 16 потерпілих з травмою, що су
проводжувалася гострою крововтратою (4 жінок і 12 чо
ловіків, віком від 18 до 60 років). Тяжкість крововтрати
оцінювали за клінічним аналізом крові: гематокрит 0,23
у нормі 0,37 — 0,43, кількість еритроцитів (2,12 ± 0,11) ×
1012 в 1 л, у нормі (3,7 — 4,5) × 1012 в 1 л, вміст гемоглобіну
(78,4 ± 4,1) г/л, у нормі 120 — 150 г/л. Крововтрата у по
терпілих з травмою поєднувалась з великими гематома
ми (у 10), у 12 — здійснені термінові оперативні втру
чання. До контрольної групи включені 20 практично
здорових о
Стан системи гемостазу оцінювали за наступними
показниками: кількість тромбоцитів; час зсідання крові
— за Лі Уайтом; автокоагулограма (АКТ) — за методом
Berkard та співавторів в модифікації Е. П. Иванова
(1977); вміст фібриногену — за методом Р. А. Рутберг
(1962); протромбіновий час (ПЧ) і індекс (ПІ) — за мето
дом Квіка (1954); тромбіновий час (ТЧ) — за методом
Сірмаі (1964); активність фібринази (АФ) — за методом
В. П. Балуди і співавторів (1968); активований час ре
кальцифікації (АЧР) — за методом Беркергофа і Рокка
(1954); активований частковий тромбопластиновий час
(АЧТЧ) — за допомогою наборів реактивів "Технология
Стандарт"; активність антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ) — з вико
ристанням наборів реактивів "Технология Стандарт"; ре
тракція кров'яного згортка (РКЗ) і спонтанний лізис
(СЛ) — за методом Е. П. Иванова, лізис еуглобулінів (ЛЕ)
— за методом Е. Ковальські (1954); паракоагуляційні те
сти (з етанолом, β—нафтолом і протамін—сульфатом) —
за методом Ліпінські (1952); у деяких хворих проводили
тест з фенантроліном з використанням наборів реак
тивів "Технология Стандарт"; визначали вміст розчин
них комплексів мономерів фібрину (РКМФ) і продуктів
деградації фібрину/фібриногену (ПДФ) стафілококовим
клампінг—тестом — за допомогою наборів реактивів
"Simko". Рівень ІЛ—1β і ІЛ—6 та ФНП—α визначали за до
помогою імуноферментного аналізатора та реактивів
фірми Сytelisa (USA).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Зміни гемостазу у пацієнтів з ВХ, ускладненою ШКК,
свідчили про наявність гіперкоагуляції: виявлене змен
шення часу зсідання крові до (302,4 ± 11,3) с, у контролі
— (442,7 ± 12,6) с (Р < 0,05), а також АЧР — до (58,24 ±
2,85) с, у контролі — (67,52 ± 0,93) с (Р < 0,05), проте, се
редньоарифметичне значення перебувало у межах нор
ми (50 — 70 с). Гіперкоагуляцію виявлено також за по
казниками АКТ, зокрема, параметр А — (46,52 ± 3,33)%, у
контролі — (23,46 ± 1,33)% (Р < 0,001). У контрольній
групі максимальна зсідальна активність (МА) АКТ стано
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вила (98,14 ± 1,83)%, проте, зменшувався час її досягнен
ня: Т1 — (2,4 ± 0,19) хв, у контролі — (3,7 ± 0,09) хв (Р <
0,001), Т2 — (8,83 ± 0,23) хв, у контролі — (9,91 ± 0,09) хв
(Р < 0,001). Ці показники свідчили про підвищення ак
тивності протромбінази, що є фізіологічною реакцією
організму на крововтрату.
Не виявлене зниження рівня загального фібриноге
ну, який становив (3,4 ± 0,16) г/л, у контролі — (3,74 ±
0,11) г/л. АФ становила (68,44 ± 3,69) с, не відрізнялась
від такої у контролі — (70,10 ± 2,74) с.
Основним маркером наявності ДВЗ— синдрому було
підвищення титрів ПДФ і РКМФ, що виявлене у 20%
пацієнтів. Десятковий логарифм величини титрів ПДФ
при ВХ з ШКК дорівнював 0,35 ± 0,09 і достовірно
відрізнявся від такого у контролі. Максимальні значення
ПДФ і РКМФ не перевищували 1:16. Наявність в крові
ПДФ і РКМФ підтверджували позитивні показники пара
коагуляційних проб: з β—нафтолом —у 40% хворих, з
протамін—сульфатом — у 20%, з етанолом — у 14,3%, у
контрольній групі позитивні показники паракоагу
ляційних проб не виявлені.
Антикоагулянтна здатність крові була знижена —
відзначене зменшення активності АТ ІІІ до (73,67 ±
2,49)%, у контролі — (100,0 ± 3,02)% (Р < 0,0001).
Фібринолітична активність крові пригнічена у 67,8%
хворих, що характеризувалося подовженням ЛЕ до
(400,0 ± 12,8) хв, у контролі — (326 ± 7,8) хв (Р < 0,01), а
також низьким СЛ, який становив (8,12 ± 0,8)%, у кон
тролі — (14,3 ± 1,2)% (Р < 0,01). На підставі показників
аналізу гемостазу ДВЗ—синдром діагностований у 20,1%
хворих.
У потерпілих з травмою порушення коагуляції
свідчили про наявність гіперкоагуляції: зменшення часу
зсідання крові за Лі Уайтом до (296,12 ± 10,2) с (Р <
0,001), зміни параметрів АКТ — збільшення А, МА та
зменшення часу їх досягнення, підвищення АФ до (82,3 ±
3,1) с (Р < 0,01), вмісту фібриногену — до (5,6 ± 0,2) г/л (Р
<
0,01).
Гіперкоагуляцію виявлено також за зменшенням АЧР —
до (46,4 ± 1,2) с у порівнянні з таким у контролі — (58,6
± 3,2) с (Р < 0,01) та АЧТЧ — до (30,3 ± 1,4) с, у контролі —
(35,7 ± 1,0) с (Р < 0,05).
Відзначене підвищення титрів ПДФ і РКМФ у 33% по
терпілих і їх кореляцію з тяжкістю травми, низькою ве
личиною гематокриту, обширністю гематом. Десятковий
логарифм величини титрів ПДФ у потерпілих з травмою
становив 0,52 ± 0,1 і достовірно відрізнявся від такого у
контролі. Максимальні значення ПДФ і РКМФ не переви
щували 1 : 32. Наявність в крові ПДФ і РКМФ підтверджу
вали позитивні показники паракоагуляційних проб, а
також показники тесту з фенантроліном.
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Òàáëèöÿ 1. Âì³ñò ïðîçàïàëüíèõ ³íòåðëåéê³í³â ó ïàö³ºíò³â ç ÂÕ, óñêëàäíåíîþ ØÊÊ
Ïîêàçíèê

êîíòðîëüí³é
(n=15)

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)
ÂÕ ç ØÊÊ
(n=15)

ÂÕ ç ØÊÊ ³ ÄÂÇ –ñèíäðîìîì
(n=15)

²Ë–1β, ïêã/ìë
²Ë–6, ïêã/ìë
ÔÍÏ–α, ïêã/ìë

60,0±5,40
60,0±5,40
60,0±5,40

210,6±12,8*
198,8±8,4 *
230,6±11,6 *

308,4±16 ,6* ∆
230,3± 8,7 *
320,5±18,4 *∆

Ïðèì³òêà.

Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: *

Òàáëèöÿ 2. Âì³ñò ïðîçàïàëüíèõ ³íòåðëåéê³í³â ó
Ïîêàçíèê

²Ë–1β, ïêã/ìë
²Ë–6, ïêã/ìë
ÔÍÏ–α, ïêã/ìë
Ïðèì³òêà.

– ó êîíòðîë³;

∆

– ó ïàö³ºíò³â áåç ÄÂÇ –ñèíäðîìó (Ð < 0,05)

ïîòåðïûëèõ ç òðàâìîþ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ ( õ ± m)

êîíòðîëüí³é ( n=15)

ïîòåðï³ëèõ ( n=16)

60,0±5,40
60,0±5,40
60,0±5,40

318,6±16,5*
224,7±14,6*
363,6±21,3*

* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèêûâ äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ó êîíòðîë³ (Ð < 0,001)

Антикоагулянтна здатність крові була знижена — ви
явлене зменшення активності АТ ІІІ до (68,8 ± 2,2)% (Р <
0,0001).
Фібринолітична активність крові пригнічена у 62,5%
хворих з від'ємними маркерами ДВЗ—синдрому і харак
теризувалась подовженням ЛЕ до (412,7 ± 10,6) хв, у кон
тролі — (326 ± 7,8) хв, (Р < 0,01); у 37,5% хворих відзначе
но активацію ЛЕ — (304,7 ± 8,6) хв у порівнянні з таким
у хворих без маркерів ДВЗ—синдрому (при порівнянні з
контролем активація ЛЕ не виявлена), а також низький
СЛ — відповідно (7,3 ± 0,4) і (21,6 ± 1,4)% (Р < 0,01). За по
казниками гемостазу ДВЗ —синдром діагностований у
37,5% хворих.
У пацієнтів з ВХ, ускладненою ШКК, виявлене підви
щення рівня ІЛ—1β і ІЛ—6 та ФНП—α, проте, в групі хво
рих з ДВЗ—синдромом ці показники значно відрізняли
ся від таких за наявності лише компенсаторної гіперко
агуляції (табл. 1).
Аналогічні зміни виявлені у потерпілих з травмою,
проте, рівень прозапальних інтерлейкінів у них був ви
щим (табл. 2).
Як свідчать дані таблиць, крововтрата не тільки спри
чиняє порушення гемостазу, а й зумовлює надмірну про
дукцію прозапальних цитокінів, які є зв'язковим ме
ханізмом гемостазу та імунної системи. При крововт
раті, особливо якщо вона супроводжується больовим
синдромом, їх рівень значно вищий, що можна поясни
ти як відповідь на стрес. Збільшення концентрації про
запальних цитокінів зумовлює ще більшу активацію си
стеми зсідання крові і виникнення гіперкоагуляції.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Кровотеча у пацієнтів з ВХ шлунка сприяє виник
ненню гіперкоагуляції, у 20,1% з них спостерігають
ДВЗ—синдром.

2. Крововтрата у потерпілих з травмою спричиняє
гіперкоагуляцію, у 37,5% з них виникає ДВЗ—синдром.
3. У хворих з виразковою кровотечею виявлене
підвищення рівня прозапальних ІЛ і ФНП—α, особливо
виражене за наявності ознак ДВЗ—синдрому.
4. У потерпілих з травмою рівень прозапальних ци
токінів і ФНП—α значно вищий, ніж у пацієнтів з ВХ, ус
кладненою ШКК.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УДК : 616—005.1—08—092.4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО
МЕТОДУ ГЕМОСТАЗУ
О. Є. Швед, С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, О. В. Лебедев, А. Г. Дубко
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1,
²íñòèòóò åëåêòðîçâàðþâàííÿ ³ì. ª. Î. Ïàòîíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
РЕФЕРАТ

Ðîáîòà îñíîâàíà íà ðåçóëüòàòàõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ç çâàðþâàëüíîãî ïåðåêðèòòÿ ïðîñâ³òó àðòåð³àëüíèõ
òà âåíîçíèõ ñóäèí ä³àìåòðîì â³ä 2 äî 12 ìì, â òîìó ÷èñë³ 998 ñòåíäîâèõ äîñë³äæåíü ç âèäàëåíèìè ñóäèíàìè òâàðèí, 256 ñòåíäîâèõ äîñë³äæåíü ç âèäàëåíèìè ñóäèíàìè ëþäèíè, åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü íà 42 æèâèõ òâàðèíàõ (ñâèí³), ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ çàãàëîì çä³éñíåíå ïåðåêðèòòÿ ïðîñâ³òó 748 ñåãìåíò³â àðòåð³é ³ âåí. Âèêîðèñòàííÿ ðó÷íîãî ðåæèìó çâàðþâàííÿ äëÿ ïåðåêðèòòÿ ïðîñâ³òó ñóäèí ó òâàðèí äîçâîëèëî äîñÿãòè ãåðìåòè÷íîãî çàâàðþâàííÿ ñóäèí ó ñåðåäíüîìó ó 66,4% ñïîñòåðåæåíü, íåñòàá³ëüíèé ðåçóëüòàò â³äçíà÷åíèé ó 22%, â 11,6% — íå âäàëîñÿ äîñÿãòè ç'ºäíàííÿ. Ïðè ï³äáîð³ îïòèìàëüíîãî àâòîìàòè÷íîãî ðåæèìó íàéêðàù³ ³ íàéñòàá³ëüí³ø³ ðåçóëüòàòè äîñÿãíóò³ ïðè çä³éñíåíí³ åëåêòðîçâàðþâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìè ¹ 6. Ñåðåäíÿ ì³öí³ñòü øâà, îòðèìàíîãî ó
98,2% ñïîñòåðåæåíü, ñòàíîâèëà ó ñåðåäíüîìó (1066,7 ± 215,2) ìì ðò.ñò. Íåñòàá³ëüíèé ðåçóëüòàò çâàðþâàííÿ â 1,8%
ñïîñòåðåæåíü ïðè âèêîðèñòàíí³ ïðîãðàìè ¹6 ïîÿñíþâàëè çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ òèï³â çâàðþâàëüíèõ ³íñòðóìåíò³â,
êðàù³ ðåçóëüòàòè çà äîñòàòíüî¿ ì³öíîñò³ ç'ºäíàíü, ó ñåðåäíüîìó (1324 ± 258) ìì ðò. ñò., îòðèìàí³ ïðè ñòèñêàíí³ åëåêòðîä³â çâàðþâàëüíîãî çàòèñêà÷à ç êðåìàëüºðîþ íà îäíó çàù³ïêó, ñèëà ñòèñíåííÿ (1,9 ± 0,2) ÌÏà. Âñòàíîâëåíî, ùî
çà êîðîòêî÷àñíîãî âïëèâó íà òêàíèíè ï³äâèùåíî¿ òåìïåðàòóðè ç ìàêñèìàëüíèìè çíà÷åííÿìè â³ä (56 ± 1,9) äî (81 ±
2,7)°Ñ âèíèêàº äåíàòóðàö³ÿ òà êîàãóëÿö³ÿ ìîëåêóë á³ëêà, ùî º îñíîâîþ óòâîðåííÿ çâàðþâàëüíîãî ç'ºäíàííÿ áåç êîàãóëÿö³éíîãî íåêðîçó.

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
ãåìîñòàç;
åëåêòðîçâàðþâàííÿ;
àâòîìàòè÷íèé
ðåæèì;
ì³öí³ñòü øâà;
åêñïåðèìåíò.

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE NEW METHOD
OF HEMOSTASIS
O. E. Shved, S. E. Podpryatov, Yu. M. Gupalo, O. V. Lebedev, A. G. Dubko
SUMMARY

The article provides the results of experimental welding occlusion of arterial and venous vessels 2 — 12 mm in diameter,
including 998 bench tests of resected animal vessels, 256 bench tests of resected human vessels, and also experiments
involving 42 live animals (pigs). During the above—mentioned tests 748 vessel obturations were performed. Manual regimen of welding enables the leakproof obturation of the vessel in 66.4% of animals, the result was instable in 22% of
cases, no obturation was achieved in 11.6%. Selecting the optimal automatic regimen, we obtained the best results during whelming with the use of the program N.6. The mean strength of the suture obtained in 98.2% of cases was 91066.7±
215.20 mm Hg. The instable outcome of welding in 1.8% of cases of the use of program N 6 was the result of the use of
different welding instruments. The best results (1324 ± 258) mm Hg were obtained when the electrodes of the welding
clamp were compressed at one peg and the force of compression was 91.9 ± 0.2) MPa. We have established that the
short—term impact of increased temperature (from (56 ± 1.9) to (81 ± 2.7)°Ñ enables denaturation and coagulation of
protein molecules, which results in welding connection without coagulation necrosis.

Співробітниками Інституту електрозварювання ім.
Є. О. Патона НАН України створений універсальний еле
ктрозварювальний хірургічний комплекс, обгрунтуван
ня доцільності застосування якого в хірургічній прак
тиці здійснене на базі Національного інституту хірургії
та трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України [1
— 10].

KEY
WORDS:
hemostasis;
electric welding;
automatic
regimen;
suture
strength;
experiment.

Проте, в усіх проведених експериментальних дослід
женнях під час зварювання хірург орієнтувався на зов
нішні ознаки повноцінного заварювання, що робило цю
процедуру операторозалежною.
Мета дослідження — в експерименті встановити оп
тимальний автоматичний режим роботи нового елект
розварювального комплексу для здійснення гемостазу
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та надійного заварювання судин середнього і великого
діаметра.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В основу роботи покладені результати експеримен
тального дослідження з зварювального перекриття
просвіту артеріальних і венозних судин діаметром від 2
до 12 мм, в тому числі 998 стендових досліджень з вида
леними судинами тварин, 256 стендових досліджень з
видаленими судинами людини, експериментальних
досліджень на 42 живих тваринах (свині), під час прове
дення яких загалом здійснене перекриття просвіту 748
сегментів артерій і вен.
Основною ідеєю роботи було опрацювання автома
тичного режиму зварювання для здійснення гемостазу
та надійного перекриття судин середнього і великого
діаметра з використанням електрозварювального ком
плексу, розробленого співробітниками Інституту елект
розварювання ім. Є. О. Патона НАН України та Міжна
родної Асоціації "Зварювання" (свідоцтво про державну
реєстрацію зварювального хірургічного устаткування
для застосування його в медичній практиці № 1105—193
від 11.01.01 та № 3383/2004 від 28.10.04 від Державного
Департаменту з контролю за якістю, безпекою та вироб
ництвом лікарських засобів і виробів медичного при
значення МОЗ України). На підставі аналізу результатів
експериментальних, гістологічних та клінічних дослід
жень доведено ефективність, безпечність та надійність
методу електротермоадгезії (електрозварювання) під
час виконання оперативних втручань, отриманий Сер
тифікат відповідності UA1.012.0036349—07 від 27.03.07.
На початковому етапі стендових досліджень, прове
дених на видалених судинах тварин та людини, викори
стовували лабораторну модель зварювального прист
рою, що складався з джерела живлення та комп'ютера з
монітором, на якому відображалися криві (осцилогра
ми) напруги та сили електричного струму, імпедансу
тканин в місці зварювання, що необхідне для контролю
за процесом зварювання та підбору оптимального ре
жиму для надійного перекриття просвіту артерій і вен
діаметром від 3 до 12 мм. Крім того, це давало мож
ливість змінювати параметри напруги, сили електрич
ного струму, часу проходження імпульсу, характеру мо
дуляції електричного імпульсу. На основі даних, отрима
них на етапі стендових досліджень на судинах, спільно з
інженерною групою опрацьована автоматизована про
грама для надійного перекриття просвіту судин.
При зварюванні артерій і вен оцінювали зовнішній
вигляд місця з'єднання, забарвлення тканин, наявність
почорніння, обвуглення тканин, межі поширення тепло
вого впливу на навколишні тканини, ступінь виділення

пари під час проходження електричного імпульсу, сту
пінь прилипання тканин до електродів, наявність само
го з'єднання.
При отриманні з'єднання його перевіряли на герме
тичність шляхом нагнітання в просвіт судини ізо
тонічного розчину натрію хлориду за допомогою кате
тера з шприцем, для чого сегмент судини наповнювали
розчином шляхом підвищення тиску з швидкістю 20 мм
рт. ст. за 1 с і встановлювали ту величину тиску, під впли
вом якої виникала неспроможність шва. Тиск вимірюва
ли за допомогою електронного манометра DPG8000
M4026/1203 фірми Omega (США), сертифікованого за
ISO 9001.
Під час проведення стендових дослідів на видалених
судинах відзначено, що параметри електричного струму,
необхідного для створення надійного з'єднання, різ
няться залежно від часу, який минув з моменту видален
ня судини. Тому і результат електрозварювання видале
них (післяопераційних) тканин значно відрізнявся від
результату зварювання живих тканин.
Встановлення цього факту започаткувало досліджен
ня електрозварювання судин на живих тваринах в гос
трих експериментах (у 42 свиней, 19 самців і 23 самок
породи "біла господарська" масою тіла 35 — 50 кг).
Використовували аорту, нижню порожнисту вену,
хвостову, обидві загальні, зовнішні та внутрішні клубові,
обидві стегнові, обидві загальні сонні, обидві ниркові
артерії та відповідні вени. У кожної тварини для
дослідження використовували 16 — 24 сегментів судин.
Загалом досліджено 748 сегментів судин: 527 артерій
(198 — діаметром 3,0 — 4,9 мм, 194 — діаметром 5 — 6,9
мм, 135 — діаметром 7 — 12 мм) та 221 вена (109 —
діаметром 3 — 5,9 мм, 112 — діаметром 7 — 12 мм).
В ручному режимі, з використанням лабораторної
моделі зварювального комплексу, експериментальні
дослідження з заварювання сегментів артерій і вен про
ведені у 19 тварин з метою підбору оптимального режи
му для надійного перекриття просвіту судин. Для цього
змінювали параметри високочастотного електричного
імпульсу (напругу, характер модуляції) та час проход
ження імпульсу. Метою дослідження в експерименталь
них тварин першої групи було: відкоригувати опти
мальні режими зварювання судин, підібрані в стендових
дослідах, зважаючи на те, що зварювання буде відбува
тися на судинах живих тварин, та зібрати дані для ство
рення автоматичної програми управління процесом
зварювання. Обрані режими використані під час зава
рювання 356 сегментів судин (з 748), в тому числі 207
артерій (81 — діаметром 3,0 — 4,9 мм, 67 — діаметром 5
— 6,9 мм, 59 — діаметром 7 — 12 мм) і 149 вен (76 —
діаметром 3 — 5,9 мм, 73 — діаметром 7 — 12 мм).
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У 23 тварин для електрозварювання судин в автома
тичному режимі використаний автоматизований елект
розварювальний комплекс, запрограмований для зва
рювання судин, який працював з 6 автоматичними про
грамами подання струму. Обрані режими використані
під час заварювання 392 сегментів судин (з 748), в тому
числі 258 артерій (113 — діаметром 3,0 — 4,9 мм, 86 —
діаметром 5 — 6,9 мм, 59 — діаметром 7 — 12 мм) і 134
вен (63 — діаметром 3 — 5,9 мм, 71— діаметром 7 — 12
мм). Проаналізовані результати зварювального пере
криття просвіту судин різного діаметра з використанням
цих 6 автоматичних програм з метою обрання опти
мальної (табл. 1).
Беручи до уваги отримані дані, автоматична програ
ма №6 введена в пам'ять зварювального комплексу для
перекриття просвіту судин, і всі наступні експерименти
проводили з її використанням.
Для безпечного застосування встановленої автома
тичної програми в клінічній практиці проведені експе
риментальні дослідження з метою встановлення впливу
параметрів електрозварювального імпульсу на якість
зварного з'єднання, форми та площі електродів, розта
шованих на хірургічних інструментах, сили стискання
тканин між електродами, температури в місці зварюван
ня, міцності зварних з'єднань судин залежно від їх виду
та діаметра.
При вивченні параметрів електрозварювального
імпульсу під час його проходження на моніторі фіксува
ли криву — осцилограму, на якій відображалися задані
параметри режиму зварювання (напруга, сила струму,
тривалість та модуляція електричного імпульсу) та отри
мана крива імпедансу тканин під час зварювання.
Аналізуючи вплив параметрів зварювального імпуль
су на якість отриманого з'єднання, ми виділили наступні
характеристики електричного імпульсу, які забезпечува
ли задовільний результат зварювання. Для артерій сила
струму 2,2 — 4,0 мА, напруга 35 — 60 В, швидкість
збільшення напруги змінного струму на першій стадії
нагрівання (∆Т) 0,05 — 0,09 с, тривалість імпульсу 5 — 9
с за наявності модуляції струму низькочастотними
імпульсами; для вен сила струму 2,0 — 3,2 мА, напруга 20
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— 35 В, ∆Т 0,04 — 0,08 с, тривалість імпульсу 3 — 8 с за на
явності модуляції струму низькочастотними імпульсами.
З метою встановлення оптимальної конструкції
інструмента для зварювання судин проводили експери
менти з затискачами різної форми. За зміни форми еле
ктрода змінювалася площа його робочої поверхні від 30
до 180 мм2. Вплив форми та площі робочої поверхні за
тискачів на якість зварювального з'єднання вивчали в
експерименті на аорті і артеріях свині та на видалених
венах людини.
Оскільки за ручного дозування сили стискання тка
нин між електродами результат зварювання не
стабільний, з метою визначення сили стискання тканин
між браншами зварювального інструмента та оцінки
впливу сили стискання на якість та міцність зварного
з'єднання використовували лабораторну модель зварю
вального інструмента з динамометром. З огляду на до
вжину робочого плеча інструмента та площу електродів
обчислювали питомий тиск в Н/мм2. Встановлено, що
при стисканні бранш затискача без кремальєри до обме
жувача створюється тиск (0,4 ± 0,28) × 106 Н/мм2; при
стисканні затискача на одну защіпку бранші — (1,9 ± 0,2)
× 106 Н/мм2, на дві защіпки — (3,6 ± 0,24) × 106 Н/мм2.
Вимірювали температуру тканин в зоні, що безпосе
редньо прилягала до робочої частини бранші зварю
вального інструмента, за допомогою безконтактного
термометра RS 465—9173 фірми "Raytek" під час зварю
вання та протягом першої хвилини після припинення
проходження зварювального імпульсу з інтервалом 10 с.
Наступним етапом дослідження було проведення
серії експериментів з вивчення міцності зварних з'єд
нань судин залежно від їх виду та діаметра. Перед почат
ком досліджень вивчали природну міцність стінок судин
у 84 спостереженнях і встановили, що природна
міцність стінок артеріальних судин становить від (1864
± 237) до (2700 ± 95) мм рт. ст., венозних — від (1473 ±
372) до (1932 ± 185) мм рт. ст. залежно від діаметра су
дин. Для вивчення міцності зварних з'єднань здійснене
зварювальне перекриття просвіту 342 судин живих тка
нин в гострих експериментах з подальшим визначен
ням міцності зварних з'єднань.

Òàáëèöÿ 1. Ì³öí³ñòü çâàðíîãî ç'ºäíàííÿ ñóäèí
Àâòîìàòè÷íèé
ðåæèì, ¹

Ê³ëüê³ñòü
äîñë³äæåíü

1
2
3
4
5
6

39
41
44
54
47
167

Îòðèìàíî ç’ºäíàíü (çà â³çóàëüíîþ îö³íêîþ)
ïîâíîö³ííèõ
íåïîâíîö³ííèõ
àáñ.
%
àáñ.
%

28
22
36
25
42
164

72
53,7
81,8
46,3
89,4
98,2

11
19
8
29
5
3

28
46,3
18,2
53,7
10,6
1,8

Ñåðåäíÿ ì³öí³ñòü â³çóàëüíî ïîâíîö³ííèõ
ç’ºäíàííü ,
ìì ðò. ñò. ( õ ± m)

245,7± 163
100,8± 46
198,2± 81
412,4± 226
615,2± 281
1066,7±215,2
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Під час виконання стендових досліджень результати
візуальної оцінки отриманих з'єднань співставляли з да
ними перевірки отриманого з'єднання на герметичність
та міцність та кривими—осцилограмами. На підставі
цього виділені візуальні критерії повноцінного та непо
вноцінного заварювання судин. Ознаками повноцінно
го зварювання були: помірне виділення водяної пари,
незначне скорочення стінки судини під час проходжен
ня електричного імпульсу, електроди легко знімаються з
тканини після припинення проходження електричного
імпульсу, зона термічного впливу поза електродами
відсутня, межа зони електрозварювання чітко відрізня
ється від навколишньої стінки судини, тканини в місці
зварного з'єднання коричневого забарвлення, однорід
ні, з гладенькою блискучою поверхнею. Повноцінним
вважали з'єднання стінок судин, яке зберігало герме
тичність при гідравлічному тиску понад 500 мм рт. ст.
На підставі аналізу даних першого етапу дослідження
доведена принципова можливість герметичного пере
криття просвіту судин діаметром від 3 до 12 мм, встанов
лені візуальні ознаки повноцінності отриманих з'єднань
судин. Проте, на етапі підбору режиму зварювання гер
метичне з'єднання досягнуте у 49,5% дослідів з заварю
вання видалених вен та у 37,8% — артерій. В інших спо
стереженнях з'єднання не досягнуте або результат не
стабільний. Встановлено, що успішне заварювання су
дин суттєво не залежить від їх діаметра, а більше зале
жить від адекватності підібраного режиму зварювання.
Великі розбіжності параметрів електричного струму,
необхідного для створення надійного з'єднання, і не
можливість відпрацювати автоматичну програму для
надійного зварювання судин змусили перейти до прове
дення експериментальних досліджень на тваринах.
Використання ручного режиму зварювання для пере
криття просвіту судин у тварин загалом дозволило до
сягти герметичного заварювання судин у середньому у
66,4% спостережень, нестабільний результат відзначе
ний у 22%, в 11,6% — з'єднання не досягнуте. Таким чи
ном, навіть при застосуванні "оптимальних" параметрів
імпульсу результат зварювального перекриття просвіту
судин в "ручному режимі" не можно вважати стабільним,
що зумовлене впливом можливих перешкод (збурю
вань), пов'язаних з умовами виконання операції. Крім
того, використання ручного режиму зварювання під час
виконання оперативного втручання в клінічній прак
тиці потребує багато часу на зміну параметрів налашту
вання зварювального пристрою та ускладнює роботу
хірурга. Тривалість зварювального імпульсу в "ручному
режимі" обирали на основі візуальних ознак з'єднання
під час проходження імпульсу, що вносило певний

суб'єктивізм, процедура зварювання була оператороза
лежною. Єдиний шлях, що забезпечує можливість вико
ристання зварювання в практичній хірургії та поліпшує
його результати — це автоматизація процесу зварюван
ня з можливістю автоматичної корекції режиму під час
зварювання з огляду на особливості тканини та зазна
чені збурювання.
Система автоматичного управління через відповідні
зворотні зв'язки змінює режим нагрівання так, що вплив
збурень мінімальний. У зв'язку з цим, у пам'ять управля
ючого пристрою інженерами внесені необхідні відо
мості для судин різних типів та діаметра. До них нале
жать: змінний струм високої частоти, частота модуляції
змінного струму, швидкість збільшення напруги змінно
го струму на першій стадії нагрівання ∆Т, зменшення на
пруги на тканині (друга стадія нагрівання), тривалість
нагрівання.
Таким чином, на основі аналізу отриманих нами ек
спериментальних даних під час зварювання судин в руч
ному режимі з використанням лабораторної моделі зва
рювального комплексу співробітниками Інституту елек
трозварювання ім. Є. О. Патона НАН України підібраний
автоматичний режим, який працює за наступним алго
ритмом: перекриття судини за допомогою зварювально
го затискача та стискання її електродами, видача трьох
пробивних імпульсів для руйнування міжклітинних
мембран в зоні контакту поверхневих шарів тканин, що
зварюються, поступове підвищення напруги між елект
родами, обчислення імпедансу тканини, значення якого
поступово зменшується через поступове часткове руй
нування клітинних мембран, які погано проводять елек
тричний струм, що зумовлює розширення провіднико
вого простору, імпеданс досягає мінімуму, цей момент
відповідає початку швидкої денатурації білка, що прояв
ляється розбуханням білкових молекул та сприяє
збільшенню опору руху легких іонів. Це є кінцем першо
го етапу, на якому завершується самоналаштування сис
теми на стан тканини, і з якого розпочинається процес
швидкої денатурації. Далі система продовжує стежити за
значенням імпедансу. Якщо воно залишається постій
ним, вплив процесу збільшення білкових ниток та підви
щення температури на активну складову імпедансу ком
пенсує один одного. Якщо імпеданс знижується, темпе
ратура тканини підвищується, отже, напругу необхідно
зменшити. Завершують зварювання через мінімальний,
але достатній для полімерізації молекул білка, інтервал
часу.
Найкращі і найбільш стабільні результати отримані
при здійсненні електрозварювання з використанням
програми № 6. Міцність шва, отриманого у 98,2% спосте
режень, становила у середньому (1066,7 ± 215,2) мм рт.

Клінічна хірургія. — 2008. — № 7

53

Òàáëèöÿ 2. Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ çàëåæíîñò³ ì³öíîñò³ ç’ºäíàííÿ â³ä ñèëè ñòèñêàííÿ ñò³íîê ñóäèí åëåêòðîäàìè
Ïðåïàðàò

Ñèëà ñòèñ êàííÿ åëåêòðîä³â, êã

Ïèòîìèé òèñê, ÌÏà

Ì³öí³ñòü îòðèìàíîãî ç’ºäíàííÿ
(ã³äðàâë³÷íèé òèñê ðîçðèâó) ,
ìì ðò. ñò. ( õ ± m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,1
0,4
0,8
1,3
1,5
2
2,6
3,2
4
4,5

0,08
0,3
0,5
1
1,25
1,7
2
2,6
3,3
3,75

–
120±56
365±107
615±74
996±170
1066 ± 215
472±48
10 7 ±93
–
0 ( êîðîòêå çàì èêàííÿ )

ст. Нестабільний результат зварювання в 1,8% спостере
жень при використанні програми № 6 пояснювали ви
користанням різних типів зварювальних інструментів, а
саме, інструментів з ручним дозуванням сили стискання
тканин електродами (пінцети або затискачі без кре
мальєри), що досліджене в подальших експериментах.
Проаналізовані результати зварювального перекрит
тя просвіту судин з застосуванням різних типів біполяр
них зварювальних інструментів.
При використанні електрозварювальних затискачів
з'єднання стінок судин досягнуте у 84,8% спостережень.
Незадовільний результат у 15,2% спостережень зумовле
ний використанням затискачів без кремальєри, при цьо
му силу стискання тканин електродами дозували вручну,
що спричиняло коротке замикання або вислизування
стінок судин. Через проколювання стінок судин та ви
никнення короткого замикання при використанні
пінцетів з зубчастими електродами від їх використання
для зварювання судин в подальшому відмовились.
Пінцети з гладенькими електродами можуть бути реко
мендовані для використання тількі при зварюванні су
дин діаметром до 3 мм. Встановлено, що міцність отри
маних з'єднань суттєво не залежить від форми та площі
електродів. Тому для подальших експериментальних
досліджень з метою зменшення кількості інструментів,
необхідних для з'єднання судин різного діаметра, обрані
дві базові моделі — затискач № 1 з поперечним січенням
робочої частини електродів 15 × 3 мм та №2 (25 × 3 мм).
В усіх подальших експериментальних дослідженнях для
судин діаметром від 1 до 7 мм використовували затискач
№ 1, діаметром від 8 до 15 мм — затискач № 2. Обрані за
тискачі обладнані обмежувачами висотою 0,12 мм, що
захищають тканини від перетискання та запобігають ви
никненню короткого замикання під час проходження
електричного імпульсу. Конструкція електродів передба
чає ізоляцію їх бокових поверхонь, що попереджає бо
кове поширення теплової дії.

Наступним етапом було вивчення залежності
міцності зварювального з'єднання від сили стискання
тканин електродами. Для цього використовували щойно
видалені артерії та вени свині (табл. 2).
Отримані дані свідчать, що при використанні затис
качів без кремальєри у 22,3% спостережень утворюються
неповноцінні з'єднання, а візуально повноцінні з'єднан
ня мають недостатню міцність через недостатньо та не
завжди точно дозовану силу стискання стінок судин еле
ктродами. При стисканні тканин електродами на 2
защіпки в 7,2% спостережень виникає пересічення суди
ни під час проходження електричного імпульсу з утво
ренням неповноцінного з'єднання.
Таким чином, найбільш стабільні результати за до
статньої міцності з'єднань — міцність у середньому
(1324 ± 258) мм рт. ст. отримані при стисканні елект
родів зварювального затискача з кремальєрою на одну
защіпку, сила стискання (1,9 ± 0,2) МПа.
Саме така сила стискання електродів визначена як
оптимальна.
Температуру тканин вимірювали до початку зварю
вання та в момент проходження зварювального імпуль
су.
Максимальна температура при зварюванні стінок
аорти більша, ніж при зварюванні артерій, і становить у
середньому (75 ± 1,8)°С — для аорти діаметром (9,5 ± 0,3)
мм та (81±2,7)°С — для аорти діаметром (11 ± 0,8) мм.
Таким чином, температура тканин біля поверхні еле
ктродів зварювальних затискачів під час проходження
електричного імпульсу не досягає 100°С (температури
кипіння води) і тому не спричиняє опік навколишніх
тканин внаслідок термічної дії водяної пари. Коротко
часний вплив на тканини підвищеної температури з
максимальним значенням від (56 ± 1,9) до (81 ± 2,7)°С зу
мовлює денатурацію та коагуляцію молекул білка, що є
основою утворення зварювального з'єднання, без коагу
ляційного некрозу.
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. На основі проведених експериментальних дослід
жень встановлений оптимальний автоматичний режим
для здійснення гемостазу та електрозварювання артерій
і вен діаметром від 2 до 12 мм.
2. При використанні розробленого автоматичного
електрозварювального режиму зварний шов судин вит
римує тиск не менше 500 мм рт.ст. в усіх спостережен
нях.
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ВПЛИВ ЕСТРОГЕНІВ ТА ЛІПОСОМ НА ПЕРЕБІГ ГНІЙНОЇ
РАНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр
Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà àêàäåì³ÿ, ì. Ïîëòàâà
РЕФЕРАТ

Åñòðîãåíè òà ôîñôàòèäèëõîë³íîâ³ ë³ïîñîìè ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ïåðåá³ã ðàíîâîãî ïðîöåñó, ïðîòå, ñòóï³íü ¿õ
âïëèâó íà ïåðåá³ã ãí³éíîãî ðàíîâîãî ïðîöåñó íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèé. Â äîñë³äæåíí³ âèâ÷åíî äèíàì³êó ïåðåá³ãó åêñïåðèìåíòàëüíîãî ãí³éíîãî ðàíîâîãî ïðîöåñó ó ì'ÿêèõ òêàíèíàõ â óìîâàõ âèêîðèñòàííÿ â êîìïëåêñ³ ë³êóâàííÿ åñòðîãåí³â òà ë³ïîñîì. Â åêñïåðèìåíò³ ó òâàðèí, ÿêèì ìîäåëþâàëè ãí³éíèé ðàíîâèé ïðîöåñ, â ãîìîãåíàò³ á³îïòàòó ðàí
âèçíà÷àëè âì³ñò îêñèïðîë³íó, ÐÍÊ, ÄÍÊ, ³íäåêñ ÐÍÊ/ÄÍÊ. Âèêîðèñòàííÿ â êîìïëåêñ³ ë³êóâàííÿ åñòðîãåí³â òà ë³ïîñîì ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ ñèíòåçó êîëàãåíó, ï³äâèùåííþ á³îñèíòåòè÷íî¿ àêòèâíîñò³ êë³òèí òà ³íòåíñèâíîñò³ ðåïàðàòèâíèõ ïðîöåñ³â â ä³ëÿíö³ ðàíè â äðóã³é òà òðåò³é ôàçàõ ðàíîâîãî ïðîöåñó, á³ëüø âèðàæåíèõ çà ¿õ ïîºäíàíîãî çàñòîñóâàííÿ.

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
åñòðîãåíè;
ë³ïîñîìè;
ãí³éíà ðàíà;
åêñïåðèìåíò.

INFLUENCE OF ESTROGENS AND LIPOSOMES
ON THE EXPERIMENTAL PURULENT WOUNDS HEALING
A. V. Ligonenko, I. I. Digtyar
SUMMARY

Estrogens and liposomes positively influence current wounds healing. But a degree of their influence as separately, and in
a combination with each other, on current of purulent wounds are investigated insufficiently. The purpose of research —
to estimate dynamics of current of experimental purulent wounds of soft fabrics at use in complex treatment estrogens
and liposomes. Modelled a purulent wound. All animals treated according to standard techniques. An animal of the first
group to complex treatment added estrogens, the second — liposomes, the third —simultaneously estrogens and liposomes. Determined a level oxyproline, RNA, DNA, index RNA/DNA in wounds. Use in complex treatment of purulent
wounds estrogens and liposomes leads to increase in synthesis of collagen, increase of biosynthetic activity and repair
processes in the field of a wound in the second and a third phase of current wounds process which are more expressed
at their combined application.

Частота гнійно—запального ураження м'яких
тканин у жінок менше, ніж у чоловіків, перебіг
ран у хворих похилого віку — триваліший, ніж у
молодих [5, 7 — 10]. Пояснення цьому — вплив на
перебіг ранового процесу статевих гормонів, зо
крема, естрогенів [5, 11], а також зниження ре
зервних можливостей та функціональної ефек
тивності багатьох систем організму, відповідаль
них за продукування необхідних клітин, що бе
руть участь у різних фазах ранового процесу [1].
Крім того, пригнічення багатьох фізіологічних
та біохімічних процесів, що супроводжують ста
ріння організму, спричинене послабленням
функціонування клітинних мембран. Тому сба
лансоване введення в організм відповідних фос
фоліпідів (основних структурних компонентів
клітинних мембран) та корекція гіпоестроге
немії можуть бути перспективним доповненням
під час лікування ран різного походження у
пацієнтів похилого віку [2, 3, 5, 6, 11 — 13].

Естрогени справляють позитивний вплив на
всі фази ранового процесу: пригнічують мігра
цію нейтрофільних гранулоцитів в рану за умови
активації їх фагоцитарної функції, зменшують
синтез прозапальних цитокінів, зокрема, інтер
лейкіну—6 (ІЛ—6), фактору некрозу пухлин—α
(TNF—α), MIF, зменшують експресію протеаз, по
кращують ангіогенез завдяки збільшенню екс
пресії вазоендотеліального фактору росту
(VEGF), збільшують синтез колагену внаслідок
стимуляції мітогенезу фібробластів, прискорю
ють реепітелізацію шляхом стимуляції мітогене
зу кератиноцитів, прискорюють загоєння рани
та покращують міцність її стінок завдяки стиму
ляції утворення фібробластами епідермального
фактору росту (EGF), трансформуючого фактору
росту—β1 (TGF— β1) та колагену [6, 9].
Фосфатидилхолінові ліпосоми також пози
тивно впливають на процеси загоєння ран: змен
шують набряк та пошкодження м'яких тканин,
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нормалізують тканинне дихання, відновлюють ак
тивність клітин ендотелію, синтез та виділення ендоте
ліального фактору розслаблення (оксиду азоту), покра
щують мікроциркуляцію та реологічні властивості крові,
уповільнюють перекисне окиснення ліпідів, підтриму
ють активність антиоксидантних систем, мають мембра
нопротекторну дію, підвищують природний імунітет,
швидкість дифузії кисню з крові в тканини, пригнічують
ріст умовно патогенної мікрофлори [2, 3].
Проте, ступінь впливу естрогенів та ліпосом на пе
ребіг гнійних ран недостатньо вивчений.
Мета дослідження — оцінити динаміку загоєння гній
них ран м'яких тканин в експерименті при викорис
танні в комплексі лікування естрогенів та ліпосом.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Експериментальне дослідження проведене на 21
вівці сокільської породи, нерепродуктивного віку, ма
сою тіла 40 — 50 кг. Тварин утримували та проводили у
них маніпуляції відповідно до положень "Загальноетич
них принципів виконання експериментів на тваринах",
ухвалених Першим національним конгресом з біоетики
(Київ, 2001), міжнародних принципів Європейської кон
венції "Про захист хребетних тварин, яких використову
ють для експериментальних та інших наукових цілей"
(Страсбург, 1985) та Закону України "Про захист тварин
від жорстокого поводження" № 3447—IV від 21.02.06.
Гнійно—запальний процес моделювали шляхом на
несення тваринам листоподібного розрізу м'яких тка
нин у ділянці стегна, під місцевою анестезією з викори
станням 0,5% розчину новокаїну, за допомогою
спеціально виготовленого шаблона, з подальшим роз
чавлюванням м'язів зажимом Кохера та введенням в ра
ну суміші калових мас та ізотонічного розчину натрію
хлориду у співвідношенні 1:10. Утворювались рани до
вжиною 10 см, шириною 2 см, глибиною 1 см.
На 3—тю добу експерименту рана була вкрита згорт
ками крові, фібрином, під якими містилися гнійні
виділення та некротично—змінені тканини. М'які ткани
ни на відстані 2 см навколо рани були набряклі, підняті
над загальним рівнем шкіри. Третю добу експерименту
вважали початком перебігу експериментального гнійно
го ранового процесу.
Тварини розподілені на чотири групи: три — дослідні
(по 6 тварин у кожній) та одну — контрольну (3 твари
ни). Всім тваринам проводили загальноприйняту те
рапію. Тваринам першої дослідної групи до комплексу
лікувальних заходів включали препарат синтетичного
естрадіолу в гелевій формі "Дівігель" ("Orion Corpora
tion", Швейцарія, реєстраційне посвідчення №П.02.03/
06011), який наносили на кожу навколо рани в дозі 1 мг
естрадіолу 1 раз на добу протягом 5 діб, починаючи з

3—ї доби експерименту; другої дослідної групи — фос
фатидилхоліновий ліпосомальний препарат вітчизня
ного виробництва "Ліпін" ("Біолік", реєстраційне посвід
чення № UA/3528/01/01), який вводили внутрішньовен
но крапельно в дозі 500 мг, розведений у 50 мл ізо
тонічного розчину натрію хлориду, 1 раз на добу протя
гом 5 діб, починаючи з третьої доби експерименту; тре
тьої дослідної групи — одночасно естрогени та ліпосоми
(препарати "Дівігель" та "Ліпін") за наведеною методи
кою; у тварин контрольної групи застосовували загаль
ноприйняте лікування.
Динаміку ранового процесу оцінювали шляхом виз
начення в субклітинних фракціях клітин ділянки рани
рівня РНК і ДНК з обчисленням індексу РНК/ДНК та
вмісту вільного оксипроліну (основної амінокислоти ко
лагенових білків) за стандартними методиками в мо
мент нанесення рани, а також на 3—тю, 9—ту, та 16—ту
добу експерименту (у 1—шу, на 7—му та 14—ту добу пе
ребігу експериментального гнійного ранового процесу)
[4].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Вихідний рівень РНК в біоптатах ран тварин усіх
груп достовірно не різнився і становив у середньому
(0,37 ± 0,01) мг в 1 г тканини. На 3—тю добу експеримен
ту (1—шу добу перебігу гнійного ранового процесу)
відзначене зниження рівня РНК в першій дослідній групі
— до (0,26 ± 0,03) мг в 1 г тканини (Р < 0,001), у другій —
до (0,28 ± 0,01) мг в 1 г тканини (Р < 0,001), у третій — до
(0,27 ± 0,03) мг в 1 г тканини (Р < 0,001), у контролі — до
(0,28 ± 0,01) мг в 1 г тканини (Р < 0,01) в порівнянні з
вихідними; достовірної різниці показників між групами
не було. На 7—му добу перебігу гнійного процесу спос
терігали збільшення рівня РНК у порівнянні з вихідним:
у першій дослідній групі — до (0,55 ± 0,02) мг в 1 г ткани
ни (Р < 0,001), у другій — до (0,52 ± 0,02) мг в 1 г ткани
ни (Р < 0,001), у третій — до (0,52 ± 0,02) мг в 1 г ткани
ни (Р < 0,001), у контролі — до (0,4 ± 0,01) мг в 1 г ткани
ни (Р < 0,05), причому в дослідних групах — достовірно
більше (Р < 0,001), ніж у контролі. На 14—ту добу пе
ребігу експериментального гнійного процесу відзнача
ли подальше збільшення вмісту РНК у порівнянні з
вихідним: у першій дослідній групі — до (0,81 ± 0,03) мг
в 1 г тканини (Р < 0,001), у другій — до (0,8 ± 0,03) мг в 1
г тканини (Р < 0,001), у третій — до (0,92 ± 0,02) мг в 1 г
тканини (Р < 0,001), у контролі — до (0,5 ± 0,006) мг в 1 г
тканини (Р < 0,01), причому, в дослідних групах — до
стовірно більше (Р < 0,001) ніж у контролі, у третій
дослідній групі — достовірно більше (Р < 0,001), ніж у
першій і другій групах.
Вихідний рівень ДНК становив: в першій дослідній
групі — (0,69 ± 0,06) мг в 1 г тканини, у другій — (0,59 ±
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0,05) мг в 1 г тканини, у третій — (0,54 ± 0,08) мг в 1 г тка
нини, у контрольній — (0,69 ± 0,02) мг в 1 г тканини, до
стовірної різниці показників між групами не було. У 1—
шу добу перебігу експериментального гнійного процесу
відзначене зниження рівня ДНК: в першій дослідній
групі — до (0,46 ± 0,03) мг в 1 г тканини (Р < 0,01), у
другій — до (0,48 ± 0,06) мг в 1 г тканини (Р < 0,05), у
третій — до (0,46 ± 0,06) мг в 1 г тканини, у контролі — до
(0,47 ± 0,03) мг в 1 г тканини (Р < 0,05) у порівнянні з
вихідними даними, достовірної різниці показників між
групами не було. На 7—му добу перебігу експеримен
тального гнійного процесу спостерігали збільшення
рівня ДНК у порівнянні з вихідним: у першій дослідній
групі — до (0,86 ± 0,05) мг в 1 г тканини (Р < 0,01), у
другій — до (0,81 ± 0,05) мг в 1 г тканини (Р < 0,01), у
третій — до (0,84 ± 0,09) мг в 1 г тканини (Р < 0,01), у кон
тролі — до (0,74 ± 0,03) мг в 1 г тканини, причому, в
першій дослідній групі — достовірно більше (Р < 0,05),
ніж у контролі.
На 14—ту добу перебігу експериментального гнійно
го процесу виявляли подальше збільшення рівня ДНК у
порівнянні з вихідним: у першій дослідній групі — до
(0,85 ± 0,04) мг в 1 г тканини (Р < 0,05), у другій — до
(0,87 ± 0,06) мг в 1 г тканини (Р < 0,001), у третій — до
(0,87 ± 0,03) мг в 1 г тканини (Р < 0,001), у контролі — до
(0,72 ± 0,02) мг в 1 г тканини, причому, в дослідних гру
пах — достовірно більше, ніж у контролі (Р < 0,01).
Індекс РНК/ДНК в момент нанесення рани становив:
у першій дослідній групі — у середньому 0,53 ± 0,06, у
другій — 0,62 ± 0,05, у третій — 0,67 ± 0,11, у контрольній
— 0,52 ± 0,03, достовірної різниці показників між група
ми не було. У 1—шу добу перебігу ранового процесу
індекс РНК/ДНК в першій дослідній групі становив 0,58
± 0,1, у другій — 0,59 ± 0,07, у третій — 0,58 ± 0,05, у кон
тролі — 0,6 ± 0,06, достовірна різниця показників між
групами не виявлена. На 7—му добу індекс РНК/ДНК в
першій дослідній групі становив 0,63 ± 0,04, у другій —
0,65 ± 0,05, у третій — 0,63 ± 0,07, у контролі — 0,54 ± 0,03,
причому, в першій і другій дослідних групах — до
стовірно більше (Р < 0,05), ніж у контролі. На 14—ту добу
перебігу гнійного ранового процесу індекс РНК/ДНК
підвищився у порівнянні з вихідним: у першій дослідній
групі — до 0,95 ± 0,06 (Р < 0,001), у другій — до 0,92 ± 0,09
(Р < 0,01), у третій — до 1,05 ± 0,06 (Р < 0,01), у контролі
— до 0,68 ± 0,01 (Р < 0,05), причому, в дослідних групах —
достовірно більше, ніж у контролі (Р < 0,001), а в третій
групі — достовірно більше (Р < 0,05), ніж у першій та
другій дослідних групах.
Отже, в 1—шу добу перебігу експериментального
гнійного ранового процесу відбувається зниження рівня
РНК та ДНК на 25% (Р < 0,05) в субклітинних фракціях
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біоптату ран у тварин усіх груп, що свідчить про знижен
ня біосинтетичної активності клітин та переважанні де
структивних процесів в рані над відновними в першу
фазу. Під час загоєння рани відбувається поступове
збільшення рівня РНК: на 7—му добу — на 24% (Р <
0,001), на 14—ту добу — на 40% (Р < 0,001); ДНК на 7—му
добу — на 12% (Р < 0,05), на 14—ту добу — на 16% (Р <
0,01) в субклітинних фракціях біоптату ран та збільшен
ня індексу РНК/ДНК на 7—му добу — на 16% (Р < 0,05), на
14—ту добу — на 30% (Р < 0,001) в дослідних групах в
порівнянні з таким у контролі, що свідчить про підви
щення біосинтетичної активності клітин та репаратив
них процесів у другій та третій фазах перебігу гнійного
процесу при використанні естрогенів і фосфатидил
холінових ліпосом як окремо, так і в поєднанні.
Вихідний рівень оксипроліну в першій дослідній
групі становив (6,16 ± 1,02) мг в 1 кг тканини, у другій —
(7,33 ± 1,96) мг в 1 кг тканини, у третій — (5,43 ± 1,57) мг
в 1 кг тканини, у контрольній групі — (5,63 ± 1,31) мг в 1
кг тканини, достовірної різниці показників між групами
не було. У 1—шу добу перебігу експериментального
гнійного ранового процесу відзначали зниження рівня
оксипроліну: в першій дослідній групі — до (4,71 ± 1,7)
мг в 1 кг тканини, у другій — до (5,43 ± 0,93) мг в 1 кг тка
нини, у третій — до (5,25 ± 2,5) мг в 1 кг тканини, у кон
тролі — до (4,58 ± 0,36) мг в 1 кг тканини, достовірна
різниця показників між групами не виявлена. На 7—му
добу спостерігали збільшення рівня оксипроліну у
порівнянні з вихідним: у першій дослідній групі — до
(14,99 ± 1,7) мг в 1 кг тканини (Р <0,001), у другій — до
(17,5 ± 5,56) мг в 1 кг тканини (Р < 0,05), у третій — до
(21,26 ± 4,3) мг в 1 кг тканини (Р < 0,001), у контролі — до
(9,51 ± 5,1) мг в 1 кг тканини, причому в дослідних гру
пах — достовірно більше, ніж у контрольній, а в третій
дослідній групі — достовірно більше (Р < 0,05), ніж у
першій і другій групах. На 14—ту добу відзначали по
дальше збільшення вмісту оксипроліну у порівнянні з
вихідним: у першій дослідній групі — до (21,81 ± 2,9) мг
в 1 кг тканини (Р < 0,001), у другій — до (22,91 ± 5,5) мг в
1 кг тканини (Р < 0,01), у третій — до (22,58 ± 3,05) мг в 1
кг тканини (Р < 0,001), у групі контролю — до (14,7 ±
3,67) мг в 1 кг тканини, причому, в першій і третій
дослідній групах — достовірно більше (Р < 0,05), ніж у
контролі.
Отже, на 7—му та 14—ту добу перебігу експеримен
тального гнійного ранового процесу спостерігають до
стовірне збільшення рівня оксипроліну в біоптатах ран:
у першій дослідній групі — відповідно на 36,5% (Р < 0,05)
та 32,5% (Р < 0,05), у третій дослідній групі — на 55,3% (Р
< 0,01) та 35% (Р < 0,05) у порівнянні з цими показника
ми у контрольній групі, що свідчить про посилення син
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тезу колагену у другій та третій фазах перебігу гнійного
ранового процесу при використанні естрогенів окремо
та в комплексі з ліпосомами.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Використання в комплексі лікування експеримен
тальної гнійної рани м'яких тканин естрогенів та ліпо
сом сприяє збільшенню синтезу РНК на 23% (Р < 0,001)
— на 7—му добу та на 45% (Р < 0,001) — на 14—ту добу;
ДНК — на 17% (Р < 0,001) — на 14—ту добу, оксипроліну
— на 55,3% (Р < 0,01) — на 7—му добу та на 35% (Р < 0,05)
— на 14—ту добу в порівнянні з цими показниками у
контрольній групі.
2. Поєднане використання естрогенів та ліпосом
більш ефективне, ніж їх окреме застосування.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРАРЕКТАЛЬНОГО СВИЩА
Н. Н. Милица, Ю. Д. Торопов, Н. В. Лазарева
Êàôåäðà õèðóðãèè è ïðîêòîëîãèè (çàâ. — ïðîô. Í. Í. Ìèëèöà)
Çàïîðîæñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ

MODERN POSSIBILITY OF DIAGNOSIS AND OPERATIVE INTERVENTION
OF PARARECTAL FISTULA
N. N. Militsa, Yu. D. Toropov, N. V. Lazareva

Свищ прямой кишки (СПК) — одно из наиболее рас
пространенных проктологических заболеваний, часто
та которого составляет от 7,6 до 32% в структуре заболе
ваний прямой кишки [1, 3, 6].
Существуют несколько классификаций СПК, в соот
ветствии с которыми их разделяют в зависимости от
расположения внутреннего отверстия (передний, зад
ний, боковой); количества свищевых отверстий (пол
ный, неполный); отношения к волокнам сфинктера зад
него прохода (интрасфинктерный, транссфинктерный,
экстрасфинктерный). В зависимости от выраженности
локальных гнойно—воспалительных и рубцовых изме
нений различают четыре степени сложности экстрас
финктерного свища [4, 5]; выделяют еще супрасфинк
терный свищ [18].
Единственным радикальным методом лечения СПК
является хирургическое вмешательство, выбор метода
которого является актуальной проблемой. Об этом сви
детельствует то, что при наличии более ста способов хи
рургического лечения СПК частота рецидивов, по дан
ным литературы, составляет от 4,7 до 35% [1, 17, 19, 22,
25, 27]. При этом высока частота послеоперационной
инконтиненции — от 5 до 83% [1, 12, 16, 23, 27]. Таким об
разом, совершенствование оперативного лечения СПК
направлено на разработку методов, обеспечивающих
устранение хронической инфекции и сохранение функ
ции держания сфинктера заднего прохода.
Каждый из способов хирургического лечения таких
больных предусматривает решение трех основных за
дач: иссечение свищевого хода, вскрытие и дренирова

ние гнойных полостей в параректальной клетчатке, уст
ранение внутреннего отверстия свища. Неадекватное
выполнение одной из составляющих оперативного вме
шательства чревато возникновением рецидива заболе
вания. В связи с этим непрерывно ведется поиск более
совершенных методов предоперационной диагностики
СПК, которые позволили бы точно установить локализа
цию свищевых отверстий, четко описать взаимосвязь
свищевого хода и волокон сфинктера заднего прохода,
диагностировать вторичные свищевые ходы и гнойные
затеки.
Рентгеноконтрастная фистулография являлась од
ним из первых инструментальных методов визуализа
ции свищевого хода. Проведение этого исследования
может быть затруднено при облитерации свищевого хо
да или его обтурации детритом, что нарушает пассаж
контрастного вещества. Помимо этого, невозможно оп
ределить взаимоотношения свищевого хода и сфинкте
ра заднего прохода, поскольку сфинктер не визуализи
руется при рентгенографии. Н. С. Kuijpers, Т. Schulpen
[21] определяли диагностическую ценность фистулогра
фии путем ретроспективного анализа 25 снимков. Внут
реннее отверстие свища и вторичные свищевые ходы
точно визуализированы только в 16% наблюдений. Не
правильное определение локализации первичного от
верстия и супралеваторное расположение свищевого
хода отмечены у 12% пациентов. Исследователи пришли
к заключению, что фистулография является неточным и
ненадежным методом исследования СПК. В то же время
другие авторы [13, 31] констатировали достоверность и
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надежность информации, полученной при этом иссле
довании, у 50% больных.
Эндоректальное ультразвуковое исследование (ЭР
УЗИ) является стандартным методом диагностики хро
нического парапроктита. Впервые метод разработан и
внедрен C. Bartram, он сразу привлек внимание специа
листов, поскольку являлся простым и быстрым в испол
нении, хорошо переносился пациентами, имел высокую
пространственную разрешающую способность. ЭР УЗИ
проводят с использованием радиального или секторно
го датчика с различной частотой (5, 7 и 10 МГц) и, соот
ветственно, различными фокусными зонами [8, 15, 20].
При оценке свищей и затеков специалисты отмечают
ограничения возможностей ЭР УЗИ. Прежде всего, труд
на визуализация отверстия свища, мышц, поднимаю
щих задний проход, и области седалищно—прямоки
шечной ямки, что обусловлено давлением датчика и ко
ротким фокусным расстоянием. Интерпретацию резуль
татов ЭР УЗИ осложняет наличие послеоперационного
рубца и деформации при повреждении сфинктера зад
него прохода. Улучшению визуализации свищевых хо
дов способствует введение в их полость перекиси водо
рода, после чего изображение свища становится гипер
эхогенным [8, 15, 20]. Одним из перспективных направ
лений в совершенствовании метода ЭР УЗИ является по
лучение трехмерного изображения, что позволит пре
одолеть невозможность визуализации свищевого хода
во фронтальной или сагиттальной плоскости, наиболее
показательной для хирурга. Дополнительно в некоторых
клиниках применяют эндовагинальное ультразвуковое
исследование, которое позволяет более детально обсле
довать пациентов с передним параректальным свищом
[29, 32].
По данным литературы, информативность ЭР УЗИ
варьирует от равнозначности с пальцевым ректальным
исследованием [10] до чувствительности, равной тако
вой при магниторезонансной томографии (МРТ) [18],
либо уступающей ей на 24% [14]. Такие расхождения свя
зывают, прежде всего, с зависимостью показательности
метода от опыта исследователя. При дооперационном
обследовании 108 больных анатомия свищевого хода
достоверно определена путем пальцевого ректального
исследования в 61% наблюдений, с помощью ЭР УЗИ —
в 81%, МРТ — в 90%. Первичное отверстие свища иденти
фицировано с помощью ЭР УЗИ — у 91%, МРТ — у 97%
пациентов [9].
Метод МРТ, позволяющий визуализировать свище
вой ход в трех плоскостях, активно совершенствуется, в
том числе путем применения контрастирования. На ос
нове анализа признаков МРТ разработана новая класси
фикация СПК (St James's University Hospital Classifi

cation) [26], согласно которой выделяют пять типов сви
ща.
Тип 1 — простой линейный интрасфинктерный
свищ. Свищевой ход распространяется от заднепроход
но—кожной линии в заднепроходный канал, кнутри по
отношению к сфинктеру заднего прохода, ишиорек
тальное клетчаточное пространство не поражено. Свищ
не имеет разветвлений.
Тип 2 — интрасфинктерный свищ с вторичными аб
сцессами или свищевыми ходами, которые могут распо
лагаться как ипсилатерально, так и контралатерально
(подковообразный свищ), но обязательно в пространст
ве, ограниченном снаружи сфинктером заднего прохо
да.
Тип 3 — транссфинктерный свищ, прободает волок
на внутреннего и наружного сфинктеров заднего прохо
да, проникает к коже через ишиоректальное или ишио
анальное клетчаточное пространство. Сообщается с зад
непроходным каналом на уровне его средней трети, что
соответствует локализации прямокишечно—заднепро
ходной линии. Иссечение такого свища в просвет киш
ки угрожает рассечением большой порции сфинктера
заднего прохода и, как следствие, возникновением по
слеоперационной инконтиненции.
Тип 4 — транссфинктерный свищ с вторичными аб
сцессами или свищевыми ходами, локализованными в
ишиоректальном или ишиоанальном клетчаточном
пространстве, что по данным МРТ визуализируется в ви
де расширения свищевого хода, который также может
иметь форму "песочных часов". Обязательным призна
ком такого свища является поражение обоих сфинкте
ров заднего прохода.
Тип 5 — супралеваторный или транслеваторный
свищ. Такой свищ обязательно прободает ишиоректаль
ное или ишиоанальное клетчаточное пространство, на
рушает целостность мышц, поднимающих задний про
ход, возможны вторичные абсцессы и свищевые ходы в
пельвиоректальном пространстве (контралатерально и
ипсилатерально), сообщается с просветом кишки как на
уровне прямокишечно—заднепроходной линии, так и
атипично.
Результаты МРТ полностью соответствуют интраопе
рационным данным [26].
Метод компьютерной томографии (КТ) позволяет
визуализировать СПК, особенно при дополнительном
контрастировании. Тем не менее, сравнительные иссле
дования в этом направлении немногочисленны. По дан
ным КТ СПК точно классифицирован только у 4 из 17
больных, что уступает эффективности ЭР УЗИ, по дан
ным которой у 14 из тех же 17 пациентов четко опреде
лена анатомия свища до операции [13]. Потенциально
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недостатки метода КТ могут быть преодолены путем
внедрения мультидетекторной КТ—фистулографии.
Все методы хирургического лечения СПК разделяют
на три группы в зависимости от способа устранения
внутреннего отверстия: лигатурный, иссечение свища в
просвет кишки, пластическое оперативное вмешатель
ство. Помимо бесспорных преимуществ, каждый метод
имеет ряд недостатков.
Лигатурный метод не теряет актуальности, о чем сви
детельствуют многочисленные работы, посвященные
его совершенствованию. Этот метод наиболее часто ис
пользуют при лечении "высокого" и рецидивного СПК.
После иссечения свища проводят лигатуру через его
внутреннее отверстие, и снаружи от заднего прохода ее
затягивают над волокнами сфинктера заднего прохода.
Под давлением лигатуры происходит прорезывание тка
ней, внутреннее отверстие свищевого хода перемещает
ся в дистальном направлении, тем самым происходит
его устранение. За прорезывающейся лигатурой щеле
подобная рана стенки заднепроходного канала и
сфинктера заднего прохода заполняется грануляцион
ной тканью, формируется соединительнотканный ру
бец, удерживающий волокна сфинктера от расхожде
ния. Одновременно вдоль стенки прямой кишки неза
шитая часть параректальной раны заполняется грануля
циями изнутри кнаружи. Продолжительность послеопе
рационного периода у таких больных обусловлена дли
тельным отхождением лигатуры и заживлением опера
ционной параректальной раны. Пациент на длительное
время утрачивает трудоспособность [3]. Частота возник
новения рецидива свища после выполнения такой опе
рации составляет 13,1% [2, 11], если в качестве лигатуры
применяли эластичную, растягивающуюся нить, ослож
нений не наблюдали [12].
Одной из модификаций этого метода является про
ведение двойной лигатуры через свищ, который не иссе
кают. При этом одну из нитей затягивают более туго,
чем другую, которая служит дренажем. Такой метод лече
ния применен у 47 пациентов, в том числе у 15 (32%) —
с рецидивным свищом. У 33 (70%) больных лигатура
проведена без анестезии, у 13 (27,6%) — одновременно
осуществлено дренирование гнойного затека. Длитель
ность наблюдения составила в среднем 15 нед. С исполь
зованием этого способа излечены 37 (78%) пациентов. У
1 (2%) пациента возник рецидив свища, который изле
чен после повторного проведения лигатуры. Возникно
вение инконтиненции не отмечено. Преимуществом
этого метода лечения считают отсутствие перианальной
раны [30].
Среди других тенденций к улучшению лигатурного
метода следует выделить попытки сократить период
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прорезывания лигатуры и одновременно ускорить репа
рацию раны. Так, в клинике Белорусской медицинской
академии последипломного образования проведено ис
следование, в которое включены 99 пациентов основ
ной и 93 — контрольной группы, доказана возможность
сокращения срока прорезывания лигатуры до (14,24 ±
2,42) дня, в контроле — (23,67 ± 4,77) дня. Такой резуль
тат достигнут путем применения для лечения операци
онной раны антибактериальных мазей на гидрофиль
ной основе, активных в отношении микроорганизмов,
вегетирующих в СПК. При сочетанном применении это
го метода лечения с воздействием магнито—лазерного
облучения перианальной раны длительность лечения
удалось сократить до (12,92 ± 3,19) дня (Р < 0,05). В этом
же исследовании обоснованы показания к применению
модифицированного лигатурного метода, который пре
дусматривает иссечение свища и затеков с экономным
иссечением поврежденных волокон сфинктера заднего
прохода, первичную сфинктеропластику и, одновремен
но, проведение лигатуры через внутреннее отверстие
свищевого канала с тоническим затягиванием ее над не
измененным участком сфинктера. Показанием к ис
пользованию такого метода оперативного вмешательст
ва является местная деструкция сфинктера заднего про
хода или его замещение рубцовой тканью в зоне распо
ложения СПК.
Иссечение свища в просвет кишки (операция Гарби
еля) является оптимальным методом при лечении ин
трасфинктерного или низко расположенного транс
сфинктерного свища. Операция предусматривает иссе
чение свищевого хода и его внутреннего отверстия в
просвет кишки, ориентируясь по проведенному через
свищ зонду, с приданием кожно—слизистой ране вида
треугольника или лепестка с широким основанием на
заднепроходно—кожной линии. При этом размеры ра
ны в просвете кишки значительно меньше, чем на коже,
что позволяет достичь равномерного заживления раны
по всей длине или ранней эпителизации слизистой обо
лочки [4, 5]. Во время выполнения операции Габриеля
возможно два способа ее завершения: сшивание раны
или оставление ее открытой. У 103 пациентов с нео
сложненным интрасфинктерным и транссфинктерным
СПК произведено иссечение свища в просвет кишки. У
52 пациентов операционная рана оставлена открытой
(1—я группа), у 51 — на нее наложены отдельные узло
вые швы рассасывающейся нитью по принципу марсу
пиализации (2—я группа). Группы сопоставимы по полу,
возрасту, типу свища, длительности заболевания. Пери
од наблюдения составил в среднем 9 мес — в 1—й груп
пе и 10,2 мес — во 2—й. Раны у пациентов 2—й группы
заживали быстрее, в среднем в течение (6 ± 0,4) нед, в 1—
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й группе — (10 ± 0,5) нед (Р < 0,001). Лишь у 1 (2%) паци
ента 2—й группы отмечена послеоперационная инкон
титенция II степени, в 1—й группе такое осложнение
возникло у 6 (12%) пациентов. Длительность операции
во 2—й группе превышала таковую в 1—й группе, про
должительность госпитализации пациентов обеих
групп оказалась одинаковой [24].
F. Perez и соавторы [28] обобщили опыт выполнения
операции Габриеля по поводу сложного рецидивного
свища, после его иссечения осуществляли первичную
сфинктеропластику. Такое вмешательство произведено
13 (81,3%) пациентам по поводу высокого транссфинк
терного свища, 2 (12,5%) — супрасфинктерного, 1
(6,25%) — экстрасфинктерного. У 25% пациентов отме
чено более 2 рецидивов заболевания, у 50% — наруше
ние функции держания. После операции у этих больных
континенция, в соответствии со шкалой Векснера, уве
личилась в среднем с 8,5 до 1,875 ед. При анальной ма
нометрии до операции обнаружены следующие разли
чия у пациентов без признаков недержания и с наруше
нием держания: максимальное давление в покое — соот
ветственно 86,3 и 57,6 мм рт. ст., максимальное давление
сокращения — 196,5 и 138,6 мм рт. ст. После операции
эти показатели улучшились: максимальное давление в
покое составило соответственно 81,9 и 63,7 мм рт. ст.,
максимальное давление сокращения — 179,8 и 159,3 мм
рт. ст. У больных без нарушения функции держания до
операции после вмешательства клинические признаки
инконтиненции не наблюдали. У одного больного через
6 мес возник рецидив свища. На основании анализа
приведенных данных авторы сделали вывод, что иссече
ние свища в просвет кишки в сочетании с первичной
сфинктеропластикой является эффективным методом
оперативного вмешательства по поводу рецидивного
свища с поражением большой порции сфинктера задне
го прохода, при котором можно улучшить функцию дер
жания у пациентов с имеющимся нарушением, а при его
отсутствии — избежать этого осложнения.
Пластические методы операции предусматривают
иссечение свищевого хода с его интрамуральной час
тью, вторичными ответвлениями, полостями, рубцово—
измененными тканями при максимальном сохранении
волокон сфинктера заднего прохода и последующую
мобилизацию слизисто—мышечного лоскута, которым
закрывают внутреннее иссеченное отверстие свищевого
хода путем смещения трапециеподобного лоскута по
или против часовой стрелки (метод Блинничева) либо в
дистальном направлении (метод Масляка). Основным
показанием к выполнению пластики внутреннего отвер
стия путем смещения слизисто—мышечного лоскута яв
ляется наличие высокого транссфинктерного и экстрас

финктерного свища I — III степени сложности [4, 5]. Ре
зультаты применения таких оперативных методов раз
личны. Так, H. Ortiz и J. Marzo [27] при обследовании 91
пациента с высоким транссфинктерным свищом и 12 с
экстрасфинктерным через 1 год после выполнения пла
стической операции у 96 (93%) из них отметили излече
ние, у 7 (7%) — рецидив свища, у 8 (8%) — нарушение
функции держания. При этом наличие ранее произве
денных операций и уровень сложности свища на исход
не влияли. В аналогичном исследовании [25], в которое
включены 26 больных, частота возникновения рециди
ва свища составила 23%.
Наиболее часто причинами рецидива свища являют
ся ретракция смещенного лоскута и его некроз [1, 19].
Предприняты попытки оценки кровоснабжения переме
щаемого лоскута стенки прямой кишки до операции, во
время ее выполнения и в различные сроки после нее с
использованием лазерной допплеровской флоуметрии
[1]. Функциональные результаты пластических опера
тивных методов, по данным большинства хирургов, оп
тимальные. M. E. Kreis и соавторы [16] провели анальную
манометрию у 24 пациентов до операции, в раннем пе
риоде и через 3 мес после нее. Значительные различия
показателей до и после операции не выявлены. Так, мак
симальное давление в покое составило до операции
(56,6 ± 4,3) мм рт. ст., после нее — (52,8 ± 4,1) мм рт. ст.,
максимальное давление сокращения — соответственно
(100,0 ± 9,7) и (118,0 ± 12,7) мм рт. ст. У 2 пациентов с по
мощью опросника Векснера выявлены минимальные
признаки инконтиненции.
При изучении локальной персистирующей инфек
ции в свищевом ходе и бактериального загрязнения па
раректальной клетчатки во время операции как причи
ны несостоятельности пластики предприняты попытки
улучшить результаты лечения путем аппликации препа
рата коллагена в сочетании с гентамицином под сме
щенный лоскут [17]. В исследование включены 83 паци
ента (52 мужчины и 31 женщина) в возрасте от 17 до 71
года, в среднем 47 лет. В 1—й группе из 42 пациентов, ко
торым произведена аппликация коллагена с гентамици
ном под смещенный лоскут, успешно излечены 26 (62%);
во 2—й группе из 41 пациента, которым произведена не
модифицированная операция, излечен 21 (51%).
Лечение экстрасфинктерного свища высокой слож
ности является важной проблемой колопроктологии в
связи с высоким риском возникновения анальной ин
континенции, а также высокой частотой рецидивирова
ния, что требует выполнения повторного оперативного
вмешательства и обусловливает инвалидизацию боль
ного. В целях улучшения результатов лечения такого
сложного свища разработан и внедрен в практику метод
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сегментарной проктопластики, предусматривающий
иссечение свища и устранение внутреннего отверстия
свищевого хода путем низведения полнослойного сег
мента стенки прямой кишки в заднепроходный канал и
его фиксации с помощью двухрядных швов. Из 60 паци
ентов после такой операции (основная группа) рецидив
свища возник в раннем послеоперационном периоде у 2
(3,3%) вследствие ретракции перемещенного транс
плантата. В контрольной группе из 57 пациентов, опе
рированных с использованием лигатурного метода, ре
цидив свища возник у 3 (5,2%). По данным физиологи
ческого исследования недостаточность сфинктера зад
него прохода I степени в основной группе выявлена в
5,6% наблюдений, в контрольной — инконтиненция I
степени — в 21,8%, II степени — в 12,5%, III степени — в
3,1%. Клинически анальная инконтиненция отмечена у 2
(5,6%) пациентов основной группы и у 5 (15,6%) — кон
трольной группы [1].
Из других направлений лечения экстрасфинктерно
го свища III — IV степени сложности выделяют амбула
торные способы, предусматривающие пломбирование
свищевого хода аутотромбиновым клеем [7].
Таким образом, оптимальным в отношении инфор
мативности и объема затрат дооперационным методом
обследования пациентов с СПК является ЭР УЗИ. Выбор
тактики оперативного лечения высокого транссфинк
терного и экстрасфинктерного свища обсуждается, не
обходимо дальнейшее изучение причин рецидивирова
ния с учетом применения новых оперативных методов.
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