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СИНДРОМ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ
ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ СЕПСИСІ
І. А. Криворучко, Ю. В. Іванова, М. С. Повеліченко, С. А. Андреєщев
Харківський національний медичний університет,
Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України, м. Харків,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

INTRAABDOMINAL HYPERTENSION SYNDROME IN PATIENTS
WITH ABDOMINAL SEPSIS
І. А. Kryvoruchko, Yu. V. Ivanova, М. S. Povelichenko, S. А. Аndreyeshchev
индром внутрішньочерев
ної гіпертензіі (ВЧГ, Abdo
minal Compartment Syndro
me — ACS) — симптомо
комплекс, що виникає внаслідок
підвищення ВЧТ і характеризується
формуванням у подальшому поліор
ганної недостатності. За даними
Всесвітнього товариства з ACS
(World Society of the Abdominal
Compartment Syndrome — WSACS),
ВЧГ — це тимчасове або постійне
патологічне підвищення ВЧТ до 12
мм рт. ст. і більше. ВЧГ відзначають у
хворих, які перебувають у критич
ному стані, коли ВЧТ підвищується
до рівня, за якого переривається
нормальне кровопостачання ор
ганів [1]. Величина такого ВЧТ оста
точно не встановлена, оскільки
провідну роль у формуванні ВЧГ в
кожній конкретній ситуації відігра
ють індивідуальні фізіологічні особ
ливості організму.
Метою дослідження було вивчен
ня динаміки ВЧТ у хворих при АС та
оцінка впливу ВЧГ на перебіг цього
патологічного стану.

С

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведене у 53 хво
рих, оперованих у 2013 р. з приводу
перитонеального та панкреатоген
ного АС. Хворі розподілені на групи
за тяжкістю стану, яку визначали за
лежно від вираженості системної за
пальної реакції та поліорганної не

hirurgiya.com.ua

Реферат
Дослідження проведені у 53 хворих, оперованих у 2013 р. з приводу абдоміналь
ного сепсису (АС). Тяжкість стану хворих визначали залежно від вираженості сис
темної запальної реакції та поліорганної недостатності. У 28 хворих (I група) діаг
ностований АС, у 14 (II група) — тяжкий АС, в 11 (III група) — септичний шок. Так
тика хірургічного ведення хворих включала дві основні складові: контроль джере
ла інфекції (source control) та контроль функції ураженого органа і системних за
хисних механізмів (damage control). В усіх хворих при АС виявляли підвищення
внутрішньочеревного тиску (ВЧТ). Синдром внутрішньочеревної гіпертензії (ВЧГ)
відзначений у 10 (18,9%) хворих (у 4 — за тяжкого АС, у 6 — септичного шоку). Ле
тальність була найбільшою при ВЧГ III та IV ступеня (померли 11 з 25 хворих).
Ключові слова: внутрішньочеревний тиск; синдром внутрішньочеревної гіпер
тензії; абдомінальний сепсис; лікування.

Abstract
Investigations were conducted in 53 patients, оperated on in 2013 yr for abdominal sep
sis (AS). The patients state severity was determined in accordance to the systemic
inflammatory reaction and the polyorgan insufficiency severity. In 28 patients (group I)
AS was diagnosed,in 14 (group II) — severe AS, in 11 (group III) — a septic shock. Таc
tics of surgical management of the patients have included two main measures: the
infection origin control (source control), and control of the affected organ function and
systemic defense mechanisms (damage control). In all the patients in AS the intraab
dominal pressure rising was revealed. Syndrome of intraabdominal hypertension was
noted in 10 (18.9%) patients (in 4 — while presence of severe AS, and in 6 — in septic
shock). Lethality was the highest in intraabdominal hypertension degrees III and IV (11
of 25 patients have died).
Key words: intraabdominal pressure; syndrome of intraabdominal hypertension;
аbdominal sepsis; treatment.

достатності (див. таблицю): у 28
хворих (I група) діагностований АС,
у 14 (II група) — тяжкий АС, в 11 (III
група) — септичний шок. Тактика
хірургічного ведення хворих вклю
чала дві основні складові: контроль
джерела інфекції (source control) та
контроль функції ураженого органа
і системних захисних механізмів
(damage control). У пацієнтів I групи
лапаротомне втручання завершува
ли зашиванням рани наглухо з стан

дартним дренуванням; у хворих II та
III груп комплексне лікування до
повнене використанням хірургіч
них прийомів, спрямованих на зни
ження ВЧТ і попередження синдро
му ВЧГ: використання "напіввідкри
тої" методики, зашивання лапаро
томної рани з застосуванням П—
подібних швів, що адаптували тільки
шкіру (у 10 хворих), "відкритої" ме
тодики з тимчасовим закриттям че
ревної порожнини за технологією
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Õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â â ïåðø³ 96 ãîä â³ä ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ
Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ
II (n=14)
III (n=11)

I (n=28)

Â³ê, ðîê³â (x ± m)
×îëîâ³ê³â
Æ³íîê
Ïîøèðåíèé ãí³éíèé ïåðèòîí³ò
²íô³êîâàíèé ïàíêðåîíåêðîç
9
Ê³ëüê³ñòü ëåéêîöèò³â, ? 109 â 1 ë
ó êîíòðîë³ (6,5 ± 0,8) ? 10 â 1 ë
Ñ–ðåàêòèâíèé ïðîòå¿í, ìã/ìë,
ó êîíòðîë³ (2,4 ± 0,3) ïã/ìë
IË–6, ïã/ìë,
ó êîíòðîë³ (2,8 ± 0,6) ìã/ìë
APACHE II, áàë³â (x ± m)
SOFA, áàë³â (x ± m)
Ðåëàïàðîòîì³ÿ
çà ïðîãðàìîþ
– «íàï³ââ³äêðèòà»
– «â³äêðèòà»
Ïîìåðëè

p

49,8 ± 2,3
21
8
19
9

50,1 ± 2,6
12
2
8
6

49,4 ± 3,1
7
4
9
2

0,5
–
–
–
–

14,9 ± 1,2

16,4 ± 1,4

22,1 ± 2,1

0,05

87,8 ± 19,3

193,6 ± 24,5

237,5 ± 39,2

0,05

42,9 ± 8,8

126,4 ± 28,6

245,5 ± 31,3

0,05

13,1 ± 1,4
9,6 ± 0,99

18,1 ± 2,4
12 ± 1,1

25,4 ± 2,3
15,1 ± 1,7

0,05
0,05

–
–
–

6
8
4

4
7
7

–
–
–

2

χ =30,026, p=0,000

ÀÑ
Âèçíà÷åííÿ ôàêòîð³â ðèçèêó Â×Ã òà ðåëàïàðîòîì³¿

Â×Ò 12 ìì ðò. ñò. ³ âèùå

Òàê

Â×Ã

Í³

Áåç Â×Ã

Êîíòðîëü â³òàëüíèõ ôóíêö³é;
ïðîâåäåííÿ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿
ïðè Â×Ò ìåíøå 20 ìì ðò. ñò.
³ Ï×Ò 60 ìì ðò. ñò. ³ âèùå (Ï×Ò ÀÒñåð.-Â×Ò)
êîíòðîëü ÷åðåç êîæí³ 6 ãîä
ïðîòÿãîì 24 ãîä ³ â íàñòóïí³ 3 — 4 äîáè

Õ³ðóðã³÷íà äåêîìïðåñ³ÿ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè
ïðè Â×Ò âèùå 20 ìì ðò. ñò., Ï×Ò ìåíøå 60 ìì ðò. ñò.,
ïîÿâ³ ïîë³îðãàííèõ ïîðóøåíü

Ïåðâèííà îïåðàö³ÿ — ïëàíîâà ÷è óðãåíòíà (ÎØ 3,3).
Ãîñòðèé ðåñï³ðàòîðíèé äèñòðåñ—ñèíäðîì äîðîñëèõ
(ÎØ 11,6).
Ãîñòðà êàðä³îâàñêóëÿðíà íåäîñòàòí³ñòü (ÎØ 3,26).
Ãåïàòîðåíàëüíèé ñèíäðîì (ÎØ 1,7).
Ïàðåç òðàâíîãî êàíàëó ïðîòÿãîì ïîíàä 72 ãîä (ÎØ 3,3).
Ïîðóøåííÿ ñâ³äîìîñò³ (ÎØ 2,2).
Ìàñèâíà òðàíñôóç³ÿ ðîç÷èí³â — ïîíàä 5 ë íà 1 äîáó
(ÎØ 1,8).
²íôåêö³éí³ óñêëàäíåííÿ â çîí³ îïåðàö³¿ (ÎØ 7,71).
Ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é ðåëàïàðîòîì³¿, ùî ïëàíóºòüñÿ
(ÎØ 7,84).

Êîíòðîëü â³òàëüíèõ ôóíêö³é;
ë³êóâàííÿ çà ïðèéíÿòèìè ïðîòîêîëàìè

Ìåäè÷íà é ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³ æèòòÿ õâîðèõ

Алгоритм діагностики ВЧГ.
ПЧТ 3 перфузійний черевний тиск;
АТсер. 3 середній артеріальний тиск = АТдіаст. + 1/3АТпульс. (АТпульс.=АТсист. 3 АТдіаст.);
ОШ 3 оцінка шансів.
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"Bogota bag" (у 15 хворих) [2]. При
оцінці ступеня ВЧГ використовува
ли класифікацію WSACS, прийняту
консенсусом (2007): ВЧГ I ступеня
діагностували при ВЧТ 12 — 15 мм
рт. ст.; II ступеня — ВЧТ 16 — 20 мм
рт. ст.; III ступеня — ВЧТ 21 — 25 мм
рт. ст.; IV ступеня — ВЧТ вище 25 мм
рт. ст. При ВЧТ вище 20 мм рт. ст.,
асоційованому з поліорганною не
достатністю, відзначали синдром
ВЧГ [3]. Дослідження проводили до
операції, через кожні 6 год протягом
першої доби після операції, у по
дальшому — протягом 3 — 4 діб ран
нього післяопераційного періоду в
усіх хворих. Для діагностики синд
рому ВЧГ використовували адапто
ваний до умов клініки алгоритм з
визначенням факторів ризику шля
хом оцінки шансів кожного з них за
допомогою математичних методів
(схема).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
З приводу перитонеального АС
оперовані 36, панкреатогенного —
17 хворих. У 28 хворих виявлені оз
наки сепсису, у 14 — тяжкого сепси
су, в 11 — септичного шоку. При ви
користанні "напіввідкритої" методи
ки лікування проведено від 1 до 5
процедур лапаросанації протягом
(7 ± 1,5) доби; "відкритої" методики
— від 1 до 4 планових процедур ла
паросанації, після чого через (4 ±
1,2) доби вшивали тільки клапоть

Рис. 1.
Динаміка змін ВЧТ у хворих при АС.

шкіри без натягу м'язово—апонев
ротичного шару.
У хворих I групи при госпіталі
зації ВЧТ становив у середньому
(14,6 ± 2,3) мм рт.ст., що відповідало
ВЧГ I ступеня (рис. 1). У 1—шу добу
ВЧТ недостовірно знижувався, на
2—гу добу — підвищувався у серед
ньому до (18,4 ± 2,9) мм рт.ст., що
відповідало ВЧГ II ступеня. До 3 —
4—ї доби після операції ВЧТ знижу
вався у середньому до (11,4 ± 1,9) мм
рт. ст. При цьому ПЧТ до операції
становив у середньому (72,4 ± 6,9)
мм рт.ст., на 2—гу добу після опе
рації — (76,3 ± 7,2) мм рт.ст. на 3 —
4—ту добу — (74,8 ± 6,1) мм рт.ст. Та
ким чином, в ранні строки після
операції ПЧТ не був нижче 60 мм
рт.ст., що свідчило про адекватний
рівень перфузії органів черевної по
рожнини на тлі корекції гіповолемії
(рис. 2).
За тяжкого АС ВЧТ до операції
достовірно не різнився при застосу

Рис. 3.
Динаміка змін ВЧТ у хворих за тяжкого АС
та септичного шоку.
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Рис. 2.
Динаміка змін ПЧТ у хворих при АС.

ванні "напіввідкритої" (у 6 хворих)
та "відкритої" (у 8) методики хірур
гічного лікування і становив у серед
ньому (19,8 ± 3,9) та (20,3 ± 2,2) мм
рт. ст. (рис. 3). При цьому ПЧТ до
операції становив відповідно (53,7 ±
3,1) та (52,4 ± 3,5) мм рт. ст. (рис. 4).
Вихідні значення ВЧТ відповідали
ВЧГ II та III ступеня зі зниженням
рівня перфузії внутрішніх органів у
більшості з них. На 3—тю і 4—ту до
бу після операції ВЧТ становив у се
редньому відповідно (21,8 ± 2,1) та
(11,2 ± 1,6) мм рт.ст., ПЧТ — (65,2 ±
2,6) та (76,8 ± 3,1) мм рт.ст., що
свідчило про збереження адекват
ного рівня перфузії органів черевної
порожнини у більшості хворих за
тяжкого АС.
При септичному шоку ВЧТ при
госпіталізації хворих достовірно не
різнився і становив у середньому
відповідно (22,7 ± 3,3) і (23,2 ± 2,9)
мм рт.ст. при застосуванні "напів
відкритої" (у 4 хворих) та "відкритої"

Рис. 4.
Динаміка змін ПЧТ у хворих за тяжкого АС
та септичного шоку.
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(у 7) методики хірургічного лікуван
ня. При цьому ПЧТ до операції ста
новив у середньому відповідно (37,6
± 1,3) і (38,8 ± 1,6) мм рт.ст. Таким чи
ном, у хворих при АС виникла ВЧГ
III і IV ступеня з значним порушен
ням перфузії внутрішніх органів. До
3 — 4—ї доби після операції у хво
рих, яких лікували з використанням
"напіввідкритих" хірургічних мето
дик, ВЧТ становив (21,8 ± 3,3) мм рт.
ст., ПЧТ — (68,7 ± 2,1) мм рт. ст. У
хворих, яких лікували з приводу сеп
тичного шоку з використанням "від
критих" хірургічних методик, ВЧТ
на 3 — 4—ту добу після операції ста
новив (12,8 ± 2,3) мм рт. ст., спос
терігали адекватну перфузію органів
черевної порожнини — ПЧТ стано
вив (74,2 ± 2,7) мм рт.ст.
Отже, АС в усіх хворих супровод
жується підвищенням ВЧТ і форму

Рис. 5.
Криві виживання хворих за тяжкого
АС та септичного шоку.

ванням ВЧГ. ВЧГ спостерігали у 10
(18,9%) пацієнтів (у 4 — за тяжкого
сепсису, у 6 — септичного шоку).
Підвищення ВЧТ у хворих при АС є
одним з патологічних механізмів

підтримки системного запалення і
може спричинити необоротні мор
фофункціональні зміни у життєво
важливих органах і системах вна
слідок механічного і гуморального
впливу підвищеного ВЧТ. Виконан
ня лапаростомії під час лікування
хворих забезпечує достовірне зни
ження ВЧТ. Лікування найбільш тяж
ко хворих (за тяжкого АС та септич
ного шоку), зокрема, застосування
"напіввідкритих" чи "відкритих" ме
тодик достовірно не впливало на по
казники їх виживання (критерій Ге
хана з поправкою Йєтса: р=0,408, z
=0,781, р=0,435, рис. 5). Найбільша
летальність відзначена за ВЧГ III і IV
ступеня (померли 11 з 25 хворих),
цей синдром є незалежним факто
ром летальності у хворих при АС.
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ЕНДОСКОПІЧНА РЕЗЕКЦІЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ І ПІДСЛИЗОВА
ДИСЕКЦІЯ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН ТРАВНОГО КАНАЛУ
В. О. Яковенко, О. Г. Курик
Медичний центр "Універсальна клініка "Оберіг", м. Київ,
Науково—практичний центр профілактичної та клінічної медицини Департаменту управління справами, м. Київ

ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION AND SUBMUCOSAL
DISSECTION OF THE GUT NEUROENDOCRINE TUMOURS
V. О. Yakovenko, О. G. Kuryk
ейроендокринні пухлини
(НЕП) травного каналу —
досить рідкісне захворю
вання. Вони виникають з
дифузної нейроендокринної систе
ми, виділяють кілька пептидів і
біологічно активних амінів (серо
тонін, гістамін, дофамін, норадре
налін, кортикотропін, кальцитонін,
брадикінін, калікреїн, гастрин, холе
цистокінін, простагландини) [1, 2].
НЕП частіше локалізуються у клу
бовій кишці [3], відомості про НЕП
ДПК в науковій літературі нечис
ленні. НЕП ДПК частіше виявляють
під час ендоскопічного дослідження
верхніх відділів травного каналу. Ре
тельне ендоскопічне дослідження та
ендоскопічна біопсія сприятимуть
поліпшенню виявлення НЕП ДПК. За
даними спостереження [4], з 14
пацієнтів, у яких виявлена НЕП ДПК,
ЕРСО виконана у 12, з них у 10
(83,3%) — діагноз НЕП встановле
ний до операції шляхом ендо
скопічної біопсії. В одного хворого
виконана хірургічна резекція, один

Н

Рис. 1.
Ендофото.
Етап ЕРСО шлунка з НЕП.
Маркування країв резекції аргоно3
плазмовою коагуляцією.
Підслизова ін'єкція розчину
індигокарміну.
Дослідження у білому світлі.

hirurgiya.com.ua

Реферат
Вивчено ефективність мініінвазивного ендоскопічного видалення шляхом ендо
скопічної резекції слизової оболонки (ЕРСО) та підслизової дисекції (ЕПД) нейро
ендокринних пухлин (НЕП) травного каналу. В період 2009 — 2013рр. в клініці ліку
вали 5 хворих з приводу НЕП, у 2 — вона локалізувалася у шлунку, в 1 — в ампулі
дванадцятипалої кишки (ДПК), в 1 — у термінальному відділі клубової кишки
(ТВКК), в 1 — у прямій кишці. Всі хворі оперовані з використанням ендоскопічних
технологій: новоутворення шлунка видалені шляхом ЕРСО з застосуванням дис
тального ковпачка, новоутворення ДПК і прямої кишки — шляхом ЕПД, новоутво
рення ТВКК — шляхом ЕРСО.
Мініінвазивне ендоскопічне видалення НЕП є ефективним методом лікування.
Ключові слова: нейроендокринна пухлина; ендоскопічне ультразвукове
дослідження; ендоскопічна резекція слизової оболонки; ендоскопічна підслизова
дисекція.

Abstract
Efficacy of miniinvasive endoscopic mucosal resection (EMR) and submucosal dissec
tion (SD) of the gut neuroendocrine tumours (NET) was studied up. In the clinic in 2009
— 2013 yrs 5 patients were treated for NET. In 2 patients it was localized in stomach, in
1 — in duodenal ampulla, in 1 — in terminal portion of ileum (TPI), in 1 — in rectum. All
the patients were operated on, using endoscopic technologies: gastric tumours were
excised using EMR with the help of a distal cap, duodenal and rectal tumours — using
SD, and tumours of TPI — using EMR. Miniinvasive endoscopic excision of NET is an
effective method of treatment.
Key words: neuroendocrinal tumour; еdoscopic ultrasound investigation; еndoscopic
mucosal resection; еndoscopic submucosal disection.

—відмовився від операції. Рецидиви
або віддалене метастазування не
спостерігали. Більшість НЕП ДПК бу
ли високодиференційованими, не
функціонуючими. Зроблений вис
новок, що НЕП ДПК, обмежені сли
зовою оболонкою і підслизовим
прошарком, можливо ефективно
лікувати шляхом ендоскопічної ре
зекції.
В іншому дослідженні [5] пред
ставлені результати ЕРСО та ЕПД з
приводу НЕП шлунка у 50 хворих.
Повна резекція здійснена у 80% спо
стережень, неповна бічна або верти
кальна резекція — у 14,6% хворих
після ЕРСО та в 11,1% — після ЕПД,
різниця недостовірна (р=0,249).
Інвазія лімфатичних судин виявлена
у 22,2% хворих після ЕРСО та у 2,4%

— після ЕПД, різниця недостовірна
(р=0,08). У строки спостереження
від 13 до 60 міс рецидиви, метастазу
вання або смерть хворих після по
вної і неповної резекції не виявлені.
Отже, ЕРСО і ЕПД можуть бути за
стосовані як початкове лікування з
приводу НЕП діаметром менше 2 см
без лімфоваскулярної інвазії. По
дібні дані про відсутність леталь
ності після ЕРСО за відсутності мета
стазування пухлини наведені в
інших дослідженнях при НЕП шлун
ка і прямої кишки [6, 7].
У теперішній час ефективність
ЕРСО і ЕПД при НЕП недостатньо
вивчена [8, 9].
Мета дослідження: вивчення
ефективності ендоскопічного вида
лення НЕП травного каналу.
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Рис. 2.
Ендоскопічне зондове УЗД.
НЕП шлунка у вигляді гіпоехогенного
утворення з чіткими контурами
у підслизовому прошарку, лімфатичні
вузли не збільшені.
Стадія uT1b N0.

Рис. 3.
Ендофото.
Етап ЕПД НЕП ампули ДПК.
Підслизова ін'єкція розчину
індигокарміну.
Початок розрізу навколо
новоутворення.
Дослідження у білому світлі.

Рис. 4.
Ендоскопічне зондове УЗД.
НЕП ампули ДПК у вигляді
гіпоехогенного утворення з чіткими
контурами у підслизовому прошарку,
лімфатичні вузли не збільшені.
Стадія uT1b N0.

Рис. 5.
Ендофото.
НЕП ТВКК. Збільшення,
акваендоскопія.
Дослідження у білому світлі.

Рис. 6.
Ендоскопічне зондове УЗД.
НЕП ТВКК у вигляді гіпоехогенного
утворення з чіткими контурами
у підслизовому прошарку, лімфатичні
вузли не збільшені.
Стадія uT1b N0.

Рис. 7.
Мікрофото.
НЕП (карциноїд).
Забарвлення гематоксиліном
та еозином,
Зб. ×200.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2009 — 2013 рр. в клініці з при
воду НЕП лікували 5 хворих, з них у
2 (40%) — пухлина локалізувалася у
шлунку (Olympus Exera II, GIF Q—
160Z), в 1 (20%) — в ампулі ДПК
(Olympus Exera III, GIF HQ—190), в 1
(20%) — у ТВКК (Olympus CF Q—
150), в 1 (20%) — у прямій кишці [10,
11]. Вік пацієнтів від 33 до 67 років.
Більшість (4) хворих жінки. Пацієн
там проводили ендоскопічне зондо
ве біпланове ультразвукове дослід
ження (УЗД) для встановлення стадії
захворювання. В усіх хворих діагно
стовано НЕП у стадії uT1bN0
(Olympus EUS EXERA EU—M60, дат
чик UM DP20—25R). Всі новоутво
рення видалені з використанням ен
доскопічних технологій: новоутво

рення шлунка — шляхом ЕРСО з за
стосуванням дистального ковпачка
(рис. 1, 2), новоутворення ДПК —
шляхом ЕПД (рис. 3, 4), новоутво
рення ТВКК (рис. 5, 6) і прямої киш
ки — шляхом ЕРСО (апарат арго
но—плазмової абляції ERBR VIO
200D).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За даними макроскопічного
дослідження всі новоутворення ви
далені в межах неуражених тканин,
що підтверджене результатами мор
фологічного дослідження (рис. 7).
Всі новоутворення розташовані у
підслизовому прошарку, без інвазії
м'язової пластинки слизової обо
лонки, кровоносних і лімфатичних
судин. Діаметр НЕП від 3 до 10 мм, у
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середньому 5 мм. Період спостере
ження від 4 міс до 3 років. Ознаки ре
цидиву, віддаленого метастазування
відсутні.
Під час спостереження всі паці
єнти живі.
Своєчасна діагностика й лікуван
ня НЕП травного каналу є актуаль
ною проблемою. Виявлення НЕП ус
кладнене відсутністю характерних
ознак і симптомів.
Найбільш ефективним методом
діагностики є ендоскопічне дослід
ження з прицільною біопсією. Для
визначення стадії НЕП застосовують
ендоскопічне УЗД. За умови обме
ження пухлини слизовою оболон
кою і підслизовим прошарком ефек
тивне лікування забезпечують ендо
скопічні мініінвазивні втручання
ЕРСО та ЕПД.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ
НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНИХ
ТА ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
А. С. Лаврик, О. І. Мітченко, А. О. Шкрьоба, В. Ю. Романов, І. В. Чулаєвська
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,
Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска НАМН України, м. Київ

DYNAMICS OF INDICES OF THE CARBOHYDRATE METABOLISM
IN PATIENTS, SUFFERING MORBID OBESITY,
AFTER CONSERVATIVE AND SURGICAL METHODS OF TREATMENT
А. S. Lavryk, О. І. Міtchenko, А. О. Shkryoba, V. Yu. Romanov, І. V. Chulayevska
станнім часом поширення
ожиріння досягло рівня
епідемії як у розвинених
країнах, так і в країнах, що
розвиваються. Всесвітня організація
охорони здоров'я (ВООЗ) оголоси
ла ожиріння глобальною епідемією,
яка сьогодні є однією з найбільш
важливих проблем медицини. Ожи
ріння в країнах Західної Європи ви
являють у 30% населення, у деяких
країнах Східної Європи — у 38%. В
Україні, за даними популяційного
дослідження, проведеного в Дніпро
петровську, надмірна МТ виявлена у
39%, ожиріння I—III ступеня — у 31%
пацієнтів [1].
Поширення МО (ІМТ понад 40
кг/м2) також стрімко зростає. В США
МО відзначають у 2,8% чоловіків і
6,9% жінок; в Росії — у 2 — 4% дорос
лого населення; в Україні в популяції
мешканців міст — майже в 1,4% жі
нок та 1,03% чоловіків [1].
Масштаби епідемії прийняло і
поширення ЦД ІІ типу. За оцінками
експертів ВООЗ, сьогодні в світі ЦД
діагностований у 285 млн. хворих
[2]. Прогнозують, що до 2025 р. цей
показник досягне 380 млн. хворих,
тобто, 6,3% населення планети.
ЦД ІІ типу має пряму залежність
від ожиріння: майже у 90% хворих
виявляють надмірну МТ або ожи
ріння. Ризик виникнення ЦД підви
щується залежно від ступеня й три
валості ожиріння: за ІМТ 35 кг/м2 — у
40 разів, за ІМТ понад 35 кг/м2 — у
60,9 разу. Фактично ожиріння і ЦД ІІ
типу є глобальною медичною про
блемою, вони мають характер пан

О

Реферат
Вивчено динаміку показників вуглеводного обміну у 164 хворих на морбідне
ожиріння (МО), у яких індекс маси тіла (ІМТ) перевищує 40 кг/м2, до і через 6 міс
після консервативного та хірургічного лікування. У 81 пацієнта (І група) для ліку
вання ожиріння застосовували дієту та лікарський засіб "Стифімол"; у 83 (ІІ група)
виконані баріатричні операції (бандажування або шунтування шлунка). Через 6 міс
лікування у пацієнтів обох груп спостерігали достовірне зменшення маси тіла (МТ)
та ІМТ, в тому числі І групи — на 5,5 кг (4,6%), ІІ групи — на 35 кг (22,8%). Внаслідок
цього відзначали зниження рівня інсуліну та індексу НОМА, що сприяло зменшен
ню частоти порушення толерантності до глюкози (ПТГ) та цукрового діабету (ЦД)
ІІ типу. Більш суттєві зміни вуглеводного обміну спостерігали у пацієнтів ІІ групи,
зокрема, частоти виявлення ПТГ — на 41%, ЦД ІІ типу — на 75%.
Ключові слова: морбідне ожиріння; цукровий діабет; серцево—судинний ризик;
консервативне лікування; хірургічне лікування.

Abstract
The dynamics of indices of the carbohydrate metabolism was studied in 164 patients,
suffering morbid obesity (MO) (body mass index — BMI over 40 kg/м2), before and in 6
mo after conservative and surgical treatment. In 81 patients (І group) for treatment of
MO a diet and medicine "Styfimol" were used, and in 83 (ІІ group) — bariatric opera
tions (gastric banding or shunting). In 6 mo after the treatment in patients of both
groups a trustworthy reduction of body mass and BMI was observed, including in a
group І — by 5.5 kg (4.6%), and in a group ІІ — by 35 kg (22.8%). As a consequence of
this a level of insulin and a НОМА index was noted, what have had promoted a reduc
tion of a revealing rate of glucose tolerance violation (GTV) and diabetes mellitus (DM)
type ІІ. More essential changes in carbohydrate metabolism were observed in a group
ІІ, including a rate of revealing of HGTV — by 41%, DM type ІІ — by 75%.
Кey words: morbid obesity; diabetes mellitus; cardio—vascular risk; conservative
treatment; surgical treatment.

демії та асоційовані з збільшенням
ризику захворюваності й смерт
ності [3].
В основі патофізіологічного ме
ханізму ЦД ІІ типу лежить резис
тентність до інсуліну — стан зниже
ної реактивності інсулін—опосеред
кованого поглинання глюкози та
неможливість β—клітин підшлунко
вої залози (ПЗ) забезпечити достат
ню кількість інсуліну для потреб ор
ганізму. Жирова тканина є важливим
ендокринним органом, який взає
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модіє з головним мозком і пери
ферійними тканинами, регулює апе
тит і метаболізм. За надмірної кіль
кості жирової тканини, особливо
вісцерального жиру, відбувається
вивільнення вільних жирних кислот
і прозапальних цитокінів, зокрема,
фактору некрозу пухлин—α, інтер
лейкіну—6, лептину, що зумовлює
інсулінорезистентність ключових
метаболічних органів (печінки, ске
летних м'язів, жирової тканини). Та
ким чином, ожиріння запускає кас
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кад метаболічних і запальних роз
ладів. Спочатку β—клітини ПЗ здатні
адаптуватися до метаболічного на
вантаження (секретувати достатню
кількість інсуліну для потреб ор
ганізму), проте, з часом адаптаційні
можливості ПЗ вичерпуються, вна
слідок чого зменшується маса β—
клітин, в основному через апоптоз,
або запрограмовану смерть клітин.
У міру прогресування ЦД поглиб
люється погіршення стану β—
клітин, точка неповоротності вини
кає, коли для лікування ЦД призна
чають інсулін. Метаболічний стрес
при ожирінні і ЦД ІІ типу пов'язаний
з ліпотоксичністю, глюкотоксич
ністю, дією запальних цитокінів та
лептину, всі ці чинники утворюють
"хибне коло", що спричиняє змен
шення маси β—клітин та недо
статність функції ПЗ. Збереження та
посилення функції β—клітин має бу
ти основною метою у профілактиці
та лікуванні ЦД ІІ типу [4].
Контроль МТ є, мабуть, найваж
ливішим способом профілактики та
лікування ЦД ІІ типу. Стійке змен
шення МТ сприяє зниженню ризику
виникнення ЦД ІІ типу на 58% за йо
го високого ризику, про що свідчать
дослідження з профілактики ЦД у
США. Зменшення МТ сприяє поліп
шенню контролю ЦД, зменшенню
частоти ускладнень, зниженню
смертності. Як свідчать численні
дослідження, поліпшення контролю
рівня глюкози в крові тісно пов'яза
не з ступенем зменшення МТ [5].
На жаль, зміна способу життя
шляхом корекції харчування та
збільшення фізичного навантажен
ня в комплексі з фармакотерапією
не забезпечують значне і стійке
зменшення МТ у хворих на МО та
ЦД ІІ типу. За даними Національного
інституту здоров'я США, у 95% хво
рих на МО не вдається утримати
зменшену МТ протягом 5 років спо
стереження [6]. Недостатня ефек
тивність консервативних методів
лікування зумовила стрімкий розви
ток хірургічних методів.
Баріатрична хірургія (гр. barys —
тяжкий, iatrike — медицина) —
розділ хірургії, що передбачає змен
шення МТ хворого на МО шляхом
оперативного втручання на травно
му каналі. За рекомендаціями IFSO
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(International Federation for the
Surgery of Obesity), показанням до
хірургічного лікування пацієнтів є
МО (ІМТ понад 40 кг/м2). За наяв
ності тяжких супутніх захворювань,
зокрема, ЦД II типу, неконтрольова
ної артеріальної гіпертензії, серце
вої недостатності оперативне ліку
вання можливе за ІМТ 35 кг/м2 [7].
Мета дослідження: вивчити ди
наміку показників вуглеводного
обміну у хворих на МО до і через 6
міс після консервативного й хірур
гічного лікування.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На базі відділення дисліпідемій
Національного Наукового центру
"Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска" НАМН України об
стежені 164 пацієнта з приводу МО
(ІМТ понад 40 кг/м2), у 81 з них (І
група), в тому числі 50 жінок та 31
чоловіка, віком у середньому (41,1 ±
1,6) року, ІМТ у середньому (43,2 ±
0,6) кг/м2 для лікування ожиріння
використовували дієту (збільшене
споживання злаків, круп, харчових
волокон, овочів, фруктів, заміну про
дуктів з високим вмістом жирів на
м'ясо з низьким вмістом жирів та
морепродукти, зменшення енергос
поживання до 6280 кДж (1500 ккал)
на добу, а також призначали лікарсь
кий засіб Стифімол (Київський
вітамінний завод) по 3 капсули на
добу. У 83 пацієнтів (ІІ група), в тому
числі 52 жінок, 31 чоловіка, віком у
середньому (42,2 ± 1,1) року, ІМТ у
середньому (52,1 ± 1,2) кг/м2 в
клініці Національного інституту
хірургії
та
трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України

Òàáëèöÿ 1.

виконані баріатричні операції (бан
дажування або шунтування шлунка).
Бандажування шлунка забезпе
чує зменшення об'єму шлунка без
порушення його цілісності, обме
ження кількості їжі, яку може спожи
ти пацієнт за один прийом, та швид
ке насичення. Шлунок за допомо
гою силіконового бандажа перетя
гують так, щоб він був поділений на
дві частини, верхню (так званий "ма
лий " шлунок), меншу за об'ємом (не
більше 30 мл) та нижню. Діаметр
сполучення між двома частинами
шлунка, так зване "співустя", при
близно 15 мм. Регуляція діаметра
співустя можлива шляхом введення
ізотонічного розчину натрію хло
риду в порт бандажа [8, 9].
Шунтування шлунка — операція,
яка включає рестриктивний компо
нент і передбачає реконструкцію
тонкої кишки, спрямовану на обме
ження всмоктування компонентів
їжі. Кількість їжі обмежується шля
хом створення у верхній частині
шлунка "малого" шлунка об'ємом 20
— 30 мл, який з'єднують безпосеред
ньо з тонкою кишкою. Решту шлун
ка не видаляють, а повністю виклю
чають з пасажу їжі разом з дванадця
типалою та порожньою кишкою.
Шлунковий сік, жовч та панкреатич
ний сік змішуються з їжею безпосе
редньо в порожній кишці [10].
Всі пацієнти обстежені до і через
6 міс після консервативного та
хірургічного лікування ожиріння.
На першому і другому етапах
дослідження всім пацієнтам прово
дили загальноклінічне обстеження,
визначали МТ та ріст. Наявність і
ступінь ожиріння оцінювали за ве
личиною ІМТ (табл. 1).

Êàòåãîð³¿ ²ÌÒ (ÂÎÎÇ, 1997)
Êàòåãîð³ÿ

ÌÒ
íåäîñòàòíÿ
íîðìàëüíà
íàäì³ðíà
Îæèð³ííÿ, ñòóïåíÿ
²
²²
²²²

²ÌÒ, êã/ì 2

Ìåíøå 18,5
18,5 – 24,9
25 – 29,9
30 – 34,9
35 – 39,9
Á³ëüøå 40
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Òàáëèöÿ 2.

Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ÌÒ òà ²ÌÒ
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)

Ïîêàçíèê

ÌÒ, êã
2
²ÌÒ, êã/ì
Ïðèì³òêà.

Òàáëèöÿ 3.

âèõ³äíà

² (n = 81)
÷åðåç 6 ì³ñ

Δ, %

âèõ³äíà

²² (n = 83)
÷åðåç 6 ì³ñ

Δ, %

120,5 ± 2,1
43,2 ± 0,6

115 ± 1,8*
41,2 ± 0,5*

4,6
4,6

153,9 ± 3,8
52,1 ± 1,2

118,9 ± 3,4*
40,2 ± 1,0*

22,8
22,8

* – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç âèõ³äíèìè (ð < 0,05). Òå æ ó òàáë. 3.

Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â âóãëåâîäíîãî îáì³íó
Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)

Ïîêàçíèê

Ãëþêîçà, ììîëü/ë
²íñóë³í, ÌÎä/ìë
²íäåêñ ÍÎÌÀ

âèõ³äíà

² (n = 81)
÷åðåç 6 ì³ñ

Δ, %

âèõ³äíà

²² (n = 83)
÷åðåç 6 ì³ñ

Δ, %

6,2 ± 0,3
24,6 ± 1,9
7,2 ± 0,8

6,1 ± 0,2
19,2 ± 1,0*
5,4 ± 0,5

1,6
22,0
25,0

6,4 ± 0,2
30,0 ± 2,0
9,7 ± 1,1

5,1 ± 0,1
14,4 ± 0,7
3,4 ± 0,2

20,3
52,0
65,0

Під час дослідження вуглеводно
го обміну визначали вміст глюкози у
сироватці венозної крові натще. За
рівня глюкози натще 5,6 — 7,0
ммоль/л і відсутності раніше діагно
стованого ЦД проводили перораль
ний глюкозотолерантний тест. Як
інформативний метод тривалого
контролю глікемії використовували
визначення вмісту глікозильованого
гемоглобіну (HbA1c) за показника
ми реакції з тіобарбітуровою кисло
тою. За імуноферментним методом
визначали рівень інсуліну з викори
станням набору фірми "DRG
Diagnostics" (Німеччина). Інсуліно
резистентність (ІР) оцінювали з ви
користанням гомеостатичної мо
делі визначення — критерію НОМА
(Homeostasis Model Assessment
Insulin Resistance): концентрація
інсуліну (мкОД/мл) × вміст глюкози
натще (ммоль/л) / 22,5. ІР вважали
доведеною за умови, що величина
НОМА більше 2,77.
Статистична обробка отрима
них результатів проведена за стан
дартними методами варіаційної ста
тистики з використанням пакета
прикладних програм Statistica 6.0.
Достовірність відмінностей між по
казниками визначали за двовибірко
вим критерієм Ст'юдента.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
До початку лікування МТ у паці
єнтів І групи становила у середньо

му (120,5 ± 2,06) кг, ІМТ (43,2 ± 0,6)
кг/м2, у пацієнтів ІІ групи —
відповідно (153,9 ± 3,75) кг та
(52,1±1,2) кг/м2 (табл. 2). Через 6 міс
після лікування в обох групах спос
терігали достовірне зменшення МТ
та ІМТ у порівнянні з вихідними по
казниками (р<0,05). У пацієнтів І
групи МТ зменшилася на (5,5 ± 0,6)
кг (4,6%) (р<0,05), ІІ групи — на (35 ±
1,6) кг (22,8%) (р<0,001).
Таким чином, більш суттєве
зменшення МТ спостерігали у паці
єнтів ІІ групи.
На початковому етапі досліджен
ня ІР виявлена у 67 (83%) пацієнтів І
групи та у 76 (92%) — ІІ групи. Через
6 міс у пацієнтів обох груп, які до
тримували всіх лікувальних реко
мендацій, спостерігали достовірне
зниження рівня інсуліну у сироватці
венозної крові натще (у пацієнтів І
групи — на 22%, ІІ групи — на 52%).
Індекс НОМА знизився на 25% — у
пацієнтів І групи та на 65% — у
пацієнтів ІІ групи (р<0,05; р<0,001
відповідно) (табл. 3).
На початку дослідження ПТГ
відзначене у 38% пацієнтів І групи та
у 41% — ІІ групи; ЦД ІІ типу —
відповідно у 17 та 28%. Через 6 міс
лікування в обох групах спостеріга
ли зменшення частоти виявлення
ПТГ, а у ІІ групі — також ЦД ІІ типу.
Так, наприкінці лікування ПТГ спос
терігали у 31% пацієнтів І групи і у
24% — ІІ групи, ЦД — у 7% пацієнтів
ІІ групи, тобто, частота виявлення
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ЦД ІІ типу зменшилася на 75%
(р<0,05). Більш значні позитивні
зміни вуглеводного обміну спос
терігали у пацієнтів ІІ групи, що
пов'язане з більш суттєвим змен
шенням МТ.
Питання ефективності баріат
ричних операцій при ЦД ІІ типу в
останні роки є предметом обгово
рення як серед спеціалістів з баріат
ричної хірургії, так і ендокрино
логів. Виникає питання щодо пато
генетичного обґрунтування отри
маних клінічних результатів. Важли
ву роль в нормалізації глікемії, яку
спостерігали вже через 2 — 3 тиж
після операції, відіграє значне змен
шення об'єму їжі та форсоване пере
ведення хворих на дієту низької та
наднизької енергетичної цінності
після оперативного втручання. Про
порційно зменшенню загальної
енергетичної цінності, зменшується
жирова і вуглеводна складова раціо
ну, що сприяє зменшенню вуглевод
ного навантаження на ПЗ. Також
важливу роль відіграє так званий
"інкреатиновий" ефект, який вини
кає внаслідок раннього досягнення
хімусом клубової кишки та стиму
ляції синтезу глюкагоноподібного
пептиду (GLP—1), PYY та інших пеп
тидів кишечнику, які активізують ме
таболізм глюкози. Також встановле
на роль зменшення об'єму загальної
і вісцеральної жирової маси у ліку
ванні ЦД ІІ типу. В цьому плані
баріатричні операції
мають
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найбільш виражений, а головне —
найбільш стабільний ефект у порів
нянні з таким за інших методів ліку
вання ожиріння.
Отримані нами результати змен
шення МТ після баріатричних опе
рацій відповідають даним зарубіж
них авторів.
Як свідчать дані літератури, бага
торічний досвід виконання баріат
ричних операцій, основною метою
яких є лікування МО, відкрив нові
можливості хірургії в лікуванні ЦД ІІ
типу. Висока ефективність баріат
ричних операцій є доказом оборот
ності стану ІР, як і досягнення шля
хом хірургічного втручання стійкої
ремісії ЦД ІІ типу без додаткової цу
крознижувальної терапії. Проте,

умовами ефективності баріатрич
них операцій щодо лікування ЦД ІІ
типу є збереження пулу функціону
ючих β—клітин ПЗ і виконання
втручання до виникнення тяжких
необоротних ускладнень.

ВИСНОВКИ
1. МО тісно пов'язане з ІР, яка ви
явлена у 83% пацієнтів І групи та 92%
— ІІ групи, а також вираженими по
рушеннями вуглеводного обміну
(ПТГ виявлене відповідно у 38 та 41%
пацієнтів І і ІІ груп, ЦД ІІ типу — у 17
та 28%).
2. Застосування медикаментоз
них методів лікування ожиріння
сприяло зменшенню МТ на 4,6%,
зниженню рівня інсуліну та індексу

НОМА, зменшенню частоти вияв
лення ПТГ на 18%.
3. Більш суттєве зменшення МТ
спостерігали у пацієнтів ІІ групи (на
22,8%), у яких виконували баріат
ричні операції, що супроводжува
лось значним зниженням рівня
інсуліну (на 52%) та індексу НОМА
(на 65%), сприяло оптимізації показ
ників вуглеводного обміну, що про
являлося зменшенням частоти вияв
лення ПТГ — на 41% та ЦД ІІ типу —
на 75%.
4. Хірургічні методи лікування
ожиріння позитивно впливають на
зміни вуглеводного обміну у хворих
на МО і є ефективним методом ліку
вання ЦД ІІ типу.
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ДИНАМІКА ВМІСТУ CD3—ЛІМФОЦИТІВ ЗА ПОДОВЖЕНОГО
ІНТРААБДОМІНАЛЬНОГО СОРБЦІЙНО—ТРАНСМЕМБРАННОГО
ДІАЛІЗУ У ХВОРИХ ПРИ ПОШИРЕНОМУ ПЕРИТОНІТІ
В. П. Кришень, П. В. Лященко, В. В. Задорожний, В. В. Лісічкін, О. М. Бендецкий
Дніпропетровська медична академія МОЗ України,
Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги Дніпропетровської обласної ради

DYNAMICS OF A CD3—LYMPHOCYTES CONTENTS DURING
INTRAABDOMINAL SORPTION—TRANSMEMBRANOUS DIALYSIS
IN PATIENTS WITH EXTENDED PERITONITIS
V. P. Kryshehn, P. V. Lyashchenko, V. V. Zadorozhniy, V. V. Lisichkin, О. М. Bendetskiy
еритоніт посідає одне з
провідних місць в структурі
хірургічних захворювань.
Однією з найбільш склад
них проблем сучасної абдоміналь
ної хірургії є лікування ПП та його
ускладнень.
В останні роки спостерігають
збільшення кількості хворих похи
лого віку з тяжкими формами пери
тоніту, що характеризуються агре
сивним перебігом, високою часто
тою післяопераційних ускладнень.
Летальність при перитоніті стано
вить від 19 до 30%, на тлі прогресу
вання поліорганної недостатності
(ПОН) — досягає 80%, і, на жаль, не
має тенденції до зменшення, що зу
мовлює великі економічні та меди
ко—соціальні втрати.
Однією з основних причин
смерті хворих при ПП є ендотокси
коз [1]. Зменшення його тяжкості
безпосередньо впливає на результа
ти лікування хворих при ПП, що має
важливе значення у профілактиці й
лікуванні ПОН. Основним джерелом
ендогенної токсемії при перитоніті
є вогнище запалення в черевній по
рожнині [2].
Неможливість усунути вогнище
інфекції в черевній порожнині під
час однієї операції стала основою
для розробки концепції етапного
хірургічного лікування тяжких
форм перитоніту.
Проте, лікувальний ефект одно
разової санації черевної порожнини
нетривалий, що свідчить про не
обхідність здійснення повторної
травматичної для хворих са
наційной релапаротомії. Сучасні ме

П

Реферат
Проведений аналіз клінічного та лабораторного матеріалу у хворих при пошире
ному перитоніті (ПП). Встановлено, що використання у комплексі лікування хворих
сорбційнотрансмембранного діалізу для санації черевної порожнини забезпечує
значну протекцію CD3 лімфоцитів та зменшення тяжкості ендотоксикозу.
Ключові слова: перитоніт; CD3 лімфоцити; поліорганна недостатність.

Abstract
The analysis of clinical and laboratory material in patients, suffering extended peritoni
tis,was conducted. There was established, that application of the sorptiontransmem
branous dialysis and abdominal cavity sanation guarantees the CD3 lymphocytes pro
tection and the endotoxicosis severity reduction.
Key words: peritonitis; CD3 lymphocytes; polyorgan insufficiency.

тоди екстракорпоральної детокси
кації у хворих при ПП, коли висна
жені й пошкоджені всі бар'єри
фізіологічної детоксикації і форму
ються виражений ендотоксикоз та
ПОН, забезпечують видалення ток
синів з загального кровотоку [3]. У
зв'язку з цим зрозумілий інтерес до
вивчення існуючих та розробки но
вих способів детоксикації, щоб за
побігти тою чи іншою мірою по
траплянню токсинів з вогнища запа
лення у кровоток [4].
Важливу роль у перебігу запаль
ного процесу за ПП відіграють клі
тинні ланки імунітету, зокрема, CD3
лімфоцити, основною функцією
яких є посилення адаптивної імун
ної відповіді шляхом розпізнавання
антигенів і посилення утворення ан
титіл.
Метою дослідження є вивчення
змін вмісту CD3 лімфоцитів під
впливом інтраабдомінального сорб
ційно—трансмембранного діалізу у
хворих при ПП.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження й хірургічного лікування
108 хворих з приводу ПП у період
2010—2013 рр. Причиною виник
нення перитоніту у більшості спос
тережень були проривна виразка
шлунка та дванадцятипалої кишки,
деструктивні форми гострого апен
дициту, защемлена грижа з резек
цією кишки. Всі хворі госпіталізо
вані в хірургічний стаціонар у не
відкладному порядку.
Після виконання основного ета
пу операції та усунення вогнища за
палення всім хворим здійснювали
санацію й дренування черевної по
рожнини, інтубацію тонкої кишки з
використанням тубажного зонда.
Для тривалого діалізу черевної по
рожнини застосовували дренажі
власної конструкції (пат. України
78374).
Для забезпечення сорбційних
властивостей діалізу застосовували
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новий препарат сорбційно—деток
сикаційної дії Силікс на основі
кремнезему. Встановлено, що засто
сування 4,8% водної суспензії сор
бенту Силікс 0,2 г/(кг × добу) з ме
тою дезінтоксикації у хворих при
ПП завдяки внутрішньочеревного
шляху його введення у напівпро
никні дренажі доцільне в абдомі
нальній хірургії. Розчин замінювали
через кожні 12 год, що зумовлене
сорбційною здатністю препарату.
Після операції діаліз проводили
постійно, припиняли при появі
об'єктивних ознак зникнення пери
тоніту.
В групу спостереження (ГС)
включені 50 хворих, яким після опе
рації проводили сорбційно—транс
мембранний діаліз; у контрольну
групу (КГ) — 58 хворих, у комплексі
лікування яких трансмембранний
діаліз не застосовували. Пацієнти
обох груп зіставні за статтю, віком,
супутніми захворюваннями, тяж
кістю основного патологічного
процесу. Визначали абсолютну кіль
кість лейкоцитів, що експресують
CD3—рецептори, в 1 мкл крові.
Концентрацію CD3 лімфоцитів
вважали нормальною за її величини
1,09 — 3,32 × 109 в 1 л. Наявність по
рушень клітинної ланки імунітету
оцінювали за вмістом у сироватці
крові CD3 лімфоцитів. Його збіль
шення або зменшення розцінювали
як ознаку прогресування запальної
реакції на тлі ендогенної інтокси
кації.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оскільки основним несприятли
вим чинником у хворих при ПП є
порушення клітинної ланки імуніте
ту на тлі токсемії, найбільшу увагу
під час оцінки стану приділяли
вмісту CD3 лімфоцитів у крові.
У хворих КГ концентрацію CD3
лімфоцитів у сироватці крові визна
чали після операції на етапах ком
плексного лікування і в динаміці для
оцінки ефективності терапії на тлі
ендогенної інтоксикації.
До початку лікування і до 3—ї до
би після операції відзначали збіль
шення вмісту CD3 лімфоцитів від
носно норми на тлі прогресування
системного запалення й ендотокси
козу. До початку лікування концент
рація CD3 лімфоцитів становила від
4,19 до 3,93 × 109 в 1 л, у середньому
3,87 ×109 в 1 л; у 1—шу добу — від 4,20
до 3,94 × 109 в 1 л, у середньому 3,88 ×
109 в 1 л; на 3—тю добу — від 4,21 до
3,95 × 109 в 1 л, у середньому 3,89 ×
109 в 1 л (p < 0,001). На 5—ту добу
концентрація CD3 лімфоцитів змен
шилася у порівнянні з початковою
до 4,15 — 3,86 × 109 в 1 л, у середньо
му 3,83 × 109 в 1 л; на 10—ту добу —
становила від 4,13 до 3,86 × 109 в 1 л
(p < 0,001).
У хворих ГС концентрація CD3
лімфоцитів у сироватці крові до по
чатку лікування та у 1—шу добу після
операції різнилася від такої у КГ
(відповідно р = 0,568 та р = 0,512); до
початку лікування і до 3—ї доби

після операції вона перевищувала
показники норми на тлі прогресу
вання системного запалення й ендо
токсикозу. До початку лікування
концентрація CD3 лімфоцитів ста
новила від 4,19 до 3,91 × 109 в 1 л, у
середньому 3,86 × 109 в 1 л; у 1шу
добу — від 4,20 до 3,92 × 109 в 1 л, у се
редньому 3,87 × 109 в 1 л; на 3—тю
добу — від 4,21 до 3,93 × 109 в 1 л, у се
редньому 3,88 × 109 в 1 л (p <0,001).
Тільки на 5—ту добу концентрація
CD3 лімфоцитів була менше почат
кової і становила від 4,12 до 3,84 ×
109 в 1 л, у середньому 3,79 × 109 в 1 л;
на 10—ту добу — від 4,10 до 3,82 × 109
в 1 л, у середньому 3,77 × 109 в 1 л (p
< 0,001). У ГС у порівнянні з КГ на 5—
ту та 10—ту добу після операції спо
стерігали більш стрімке зменшення
концентрації CD3 лімфоцитів у си
роватці крові, що зумовлене викори
станням запропонованого способу
промивання черевної порожнини.
Результати проведеного дослід
ження клітинної ланки імунітету, а
саме вмісту CD3 лімфоцитів у сиро
ватці крові, свідчать про високу
ефективність інтраабдомінального
сорбційно—трансмембранного
діалізу як способу прискорення де
токсикації у комплексі лікування
хворих з приводу ПП.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО И ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ
В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ H. PYLORI У БОЛЬНЫХ
ПРИ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЕ,
ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Дж. Н. Рамазанов, Р. А. Мамедов
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Республика Азербайджан

COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICACY OF HISTOLOGICAL
AND CYTOLOGICAL METHODS OF H.PYLORI PRIMARY DIAGNOSIS
IN PYLORODUODENAL ULCER, COMPLICATED BY HEMORRHAGE
J. N. Ramazanov, R. А. Mamedov
настоящее время всем па
циентам при ЯБ, осложнен
ной кровотечением, прово
дят тест на наличие H.
pylori. Из методов диагностики H.
pylori у таких больных наиболее до
ступны и соответствуют требовани
ям неотложной хирургии гистоло
гическое и цитологическое иссле
дования.
В последнее время для исследо
вания, оценки и сравнения эффек
тивности методов диагностики ге
ликобактерной инфекции применя
ют тесты с уреазой, дыхательный,
микробиологический, серологичес
кий, цепную реакцию с полимера
зой, тест на антиген к H. pylori в кале
у больных и др. На фоне интенсив
ного изучения этих дорогостоящих
и сложных методов, не всегда до
ступных многим клиникам, недо
статочно внимания уделяют гисто
логическому и цитологическому ис
следованиям. Тем не менее, в послед
нее время все больше появляется
публикаций [1 — 7], в которых отме
чена низкая чувствительность теста
с уреазой, гистологического и мик
робиологического исследований
при язвенном кровотечении. Поэто
му представляются актуальными ис
следования для оценки того или
иного способа диагностики гелико
бактерной инфекции у пациентов
при ЯБ, осложненной кровотечени
ем.
Целью исследования явилась
сравнительная оценка эффективно

В

Реферат
У 48 пациентов при язвенной болезни (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки
(ДПК), осложненной кровотечением, проведены цитологические и гистологичес
кие исследования в целях выявления геликобактерной инфекции. Установлено,
что чувствительность, специфичность и точность цитологического метода иссле
дования мазков—отпечатков со слизистой оболочки желудка превосходят тако
вые гистологического исследования биоптатов. Более чем у 80% больных, у кото
рых диагностирована пилородуоденальная язва, осложненная кровотечением, в
слизистой оболочке желудка выявлен Helicobacter pylori (H. pylori).
Ключевые слова: пилородуоденальная язва; кровотечение; диагностика;
H. pylori; гистологическое исследование; цитологическое исследование.

Abstract
In 48 patients, suffering gastroduodenal ulcer disease, complicated by hemorrhage,
cytological and histological investigations were conducted to reveal helicobacter infec
tion. There was established, that sensitivity, specificity and accuracy of smears — the
gastric mucosa imprints — cytological investigation exceeds such of histological inves
tigation of biopsies. In more than 80% patients, in whom pyloroduodenal ulcer, compli
cated by hemorrhage, was diagnosed, Helicobacter pylori (H. pylori) was revealed in
gastric mucosa.
Key words: pyloroduodenal ulcer; hemorrhage; diagnosis; H. pylori; histological inves
tigation; cytological investigation.

сти гистологического и цитологи
ческого методов в первичной диа
гностике и определении степени
колонизации слизистой оболочки
желудка H. pylori у больных при на
личии пилородуоденальной язвы,
осложненной кровотечением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 48 пациентов, у ко
торых диагностирована ЯБ, ослож
ненная кровотечением. Мужчин бы
ло 39 (81,25%), женщин — 9
(18,75%). Возраст больных от 32 до
54 лет, в среднем (43,3 ± 3,2) года. Яз
ва локализовалась в пилорическом
отделе желудка у 11 (22,9%) боль
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ных, в ДПК — у 37 (77,9%). Всем
больным произведена резекция 2/3
желудка по Бильрот—I или Биль
рот—II.
У больных во время эзофагогаст
родуоденофиброскопии забирали
по 2 биоптата из желудка (из при
вратника и тела) для гистологичес
кой диагностики геликобактерной
инфекции. Для цитологического ис
следования собирали слизь с по
верхности слизистой оболочки
привратника и тела желудка с помо
щью специальной эндоскопической
щетки. Во избежание ложноотрица
тельных результатов слизь собира
ли из 4 точек в каждом отделе желуд
ка: по малой и большой кривизне,
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передней и задней стенкам. Для мак
симально точной диагностики гели
кобактерной инфекции проводили
гистологическое исследование био
птатов из резецированных участков
желудка. При этом брали 8 биопта
тов: по 4 — из привратника и тела
желудка (по 1 — из передней и зад
ней стенок, большой и малой кри
визны). Результаты их брали за ос
нову, поскольку вероятность оши
бочного диагностического заклю
чения при такой множественной
биопсии практически нулевая.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным гистологического ис
следования эндоскопических био
птатов H. pylori выявлен у 42 (87,5%)
больных, у 6 (12,5%) — тест был от
рицательным. При цитологическом
исследовании H. pylori обнаружен у
43 (89,6%) больных, в том числе у
всех 42 больных, у которых возбуди
тель выявлен при гистологическом
исследовании, а также у 1 больного
при отрицательном результате гис
тологического исследования. У 5
(10,4%) больных H. pylori не выяв
лен.
При гистологическом исследо
вании послеоперационного мате
риала геликобактерная инфекция
отмечена у 44 (91,7%) больных, у 4
(8,3%) — не обнаружена (табл. 1).
Ложноположительных результатов
не было, ложноотрицательные от
мечены в 2 эндоскопических био
птатах и в 1 наблюдении — при ци
тологическом исследовании.
На основании анализа результа
тов исследования определяли чувст
вительность, специфичность и точ
ность гистологического и цитоло
гического методов. Показатели гис
тологического теста в биоптатах из
резецированных отделов желудка
условно принимали за 100% (см. ри
сунок).
Таким образом, чувствитель
ность, специфичность и точность
цитологического исследования маз
ков—отпечатков слизи превосходят
таковые гистологического исследо
вания эндоскопических биоптатов.
Степень колонизации слизистой
оболочки желудка H. pylori у каждо
го больного оценивали по данным
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как гистологического, так и цитоло
гического исследования.
По данным цитологического ис
следования высокую степень коло
низации H. pylori привратника
отмечали достоверно чаще (р=
0,003), чем при гистологическом ис
следовании. В целом, при цитологи
ческом исследовании частота выяв
ления высокой степени колониза
ции привратника достоверно боль
ше (р = 0,000), чем средней и слабой
степени.
Результаты исследования степе
ни колонизации тела желудка при
ведены в табл. 2.
По данным гистологического и
цитологического исследования в те
ле желудка H. pylori не выявлен соот
ветственно у 8 и 6 больных (р =
0,733), то есть тело желудка инфи
цировано более чем у 80% больных.
Таким образом, полученные ре
зультаты оценки колонизации сли
зистой оболочки желудка при ис
следовании с применением различ
ных методов разноречивы. Поэтому
нам следовало ответить на вопрос,
результат какого метода брать за ос
нову для дальнейших аналитичес
ких суждений. При этом мы исходи
ли из следующих соображений.
При применении обычных мето
дов фиксации препаратов для гис

Òàáëèöà 1.

Диагностическая ценность
гистологического
и цитологического методов
исследования.

тологического исследования в них
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фиксации и обезвоживания био
псийного материала. В результате,
при оценке степени колонизации
по гистологическому препарату
возможны заниженные результаты,
а при низкой, но сохранившейся по
сле эрадикационной терапии, коло
низации — и вовсе ошибочная уве
ренность в эффективности прове
денного лечения. В отличие от мате
риала, взятого для гистологического
исследования, при цитологическом
исследовании слизь не подвергается
фиксации и обезвоживанию. Его ре
зультаты дают истинную картину
колонизации слизистой оболочки
желудка. Кроме того, преимущества
цитологического исследования маз
ков—отпечатков слизи, полученной
с поверхности слизистой оболочки
желудка, в частности, отсутствие не
обходимости проведения биопсии,
возможность отбора материала из
разных точек желудка без нанесе
ния вреда больному, простота и бы
строта приготовления и исследова
ния препаратов обеспечивают его
большее соответствие требованиям
неотложной хирургии.
Не менее важен вопрос, различа
ется ли степень колонизации слизи
стой оболочки желудка при нали
чии рецидива кровотечения и без
такового.
Соответственно, 43 больных рас
пределены на 2 группы: у 21 из них
(I группа) — выявлен рецидив кро
вотечения, у 22 (II группа) — не вы
явлен. По клиническим, эндоскопи
ческим и лабораторным показате
лям, которые могли бы влиять на ча
стоту возникновения рецидива кро
вотечения, группы достоверно не
различались. По данным цитологи
ческого исследования, H. pylori не
обнаружен в теле желудка у 6 боль
ных II группы и выявлен у всех боль
ных I группы (р=0,032). Частота вы
явления инфицированности при
вратника и тела желудка слабой и
средней степени в группах досто
верно не различалась. Так, колони
зация H. pylori привратника слабой
степени в I группе не выявлена, во II

группе — отмечена у 4 (18,2%) боль
ных (р=0,127); тела желудка — соот
ветственно у 1 (4,8%) и 7 (31,8%)
больных (р=0,059). Колонизация
средней степени привратника в I и II
группе обнаружена соответственно
у 1 (4,8%) и 6 (27,3%) больных
(р=0,113); тела желудка — у 6 (28,6%)
и 5 (22,7%) (р=0,929). Колонизацию
высокой степени чаще выявляли в I
группе, чем во II, привратника — со
ответственно у 20 (95,2%) и 12
(54,5%) больных (р=0,007), тела же
лудка — у 14 (66,7%) и 4 (18,2%)
(р=0,009).
Проведенное исследование под
тверждает, что не все пациенты при
ЯБ инфицированы H. pylori. По дан
ным гистологического исследова
ния резецированных участков же
лудка, H. pylori не обнаружен у 4
(8,3%) пациентов. Это подчеркивает
важность первичной диагностики
H. pylori у таких больных, поскольку
проведение эрадикационной тера
пии без прямого подтверждения на
личия H. pylori — это не только нео
боснованные материальные затра
ты, но и риск побочных реакций и
нежелательных последствий.
Приведенные данные свидетель
ствуют о большей достоверности
результатов цитологического иссле
дования мазков—отпечатков слизи.
Так, H. pylori выявляна у 89,6% боль
ных при пилородуоденальной язве,
осложненной кровотечением. Ин
фицированность H. pylori тела же
лудка обнаружена у 86,5% больных,
частота колонизации слизистой
оболочки привратника и тела же
лудка высокой степени достоверно
больше, чем средней и слабой сте
пени.
По нашему мнению, полученные
данные вполне закономерны. Во—
первых, исследованный контингент
— это пациенты с агрессивным те
чением ЯБ, завершившимся возник
новением кровотечения. Во—вто
рых, течение язвенного кровотече
ния было более тяжелым, что требо
вало хирургического вмешательст
ва. Причиной такого агрессивного и

тяжелого течения ЯБ может быть не
столько инфицированность H. py
lori, сколько колонизация слизистой
оболочки желудка высокой степени.
Исследования других авторов
подтверждают наше мнение. Так, у
пациентов при H. pylori—ассоции
рованной пилородуоденальной яз
ве, осложненной кровотечением,
отмечают склонность к особо не
благоприятному течению заболева
ния — с большой кровопотерей и
высоким риском возникновения ре
цидива кровотечения [9]. При инфи
цированности H. pylori высокой сте
пени частота кровотечения из язвы
ДПК больше [10]. Установлена пря
мая корреляция между степенью ко
лонизации H. pylori слизистой обо
лочки желудка и тяжестью кровоте
чения [11, 12].
Патогенетические механизмы
воздействия H. pylori, обитающего в
теле желудка, на частоту возникно
вения и рецидивирования кровоте
чения из язв, расположенных вне
этого отдела, не изучены. Необходи
мо проведение рандомизирован
ных контролируемых исследований
для углубленного изучения этого во
проса.
Таким образом, чувствитель
ность, специфичность и точность
цитологического исследования маз
ков—отпечатков слизи, полученной
из привратника и тела желудка, пре
восходят таковые гистологического
исследования эндоскопических би
оптатов. По сравнению с гистологи
ческим исследованием оно высоко
информативно как в первичной ди
агностике геликобактерной инфек
ции, так и в оценке степени колони
зации. Более чем у 80% больных при
пилородуоденальной язве, ослож
ненной кровотечением, отмечают
инфицированность H. pylori слизис
той оболочки не только привратни
ка, но и тела желудка, с колонизаци
ей этих отделов высокой степени.
При рецидиве кровотечения значи
тельно чаще отмечают колониза
цию H. pylori привратника и тела же
лудка высокой степени.
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МОРФОГЕНЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРОЗНЫХ ОБОЛОЧЕК
ПОЛЫХ ОРГАНОВ И ПАРИЕТАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ
ПРИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
А. А. Орехов
Луганский государственный медицинский университет

MORPHOGENESIS OF DAMAGE OF THE HOLLOW ORGANS
SEROUS MEMBRANES AND PARIETAL PERITONEUM IN
ABDOMINAL ADHESIVE DISEASE
А. А. Оrekhov
дним из важных аспектов
изучения спаечной болез
ни (СБ) считают морфоло
гическое
исследование
спаечного процесса [1]. Проводятся
экспериментальные и клинические
исследования по изучению морфо
логических особенностей спаек и
процесса спайкообразования, а так
же прогнозированию вероятности
образования спаек для разработки
методов их профилактики и лече
ния [2, 3].
С учетом необходимости разра
ботки методов профилактики СБ,
актуально изучение морфогенеза
спаек при хроническом пролифера
тивном воспалении серозных обо
лочек органов брюшной полости и
париетальной брюшины.
Цель исследования: изучить мор
фогенез повреждения серозных
оболочек полых органов и парие
тальной брюшины при хроничес
ком пролиферативном воспалении,
обусловленном СБ.

О

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
У 74 больных в возрасте от 21 до
70 лет проведено морфологическое
исследование спаек и процесса
спайкообразования в серозных обо
лочках полых органов (тонкой киш
ки, червеобразного отростока) и па
риетальной брюшине, взятых во
время оперативного вмешательства.
По поводу острой спаечной непро
ходимости кишечника (СНК) опе
рированы 43 больных; в плановом
порядке по поводу болевой формы
СБ, хронической СНК после ее уст
ранения — 16; адгезиолизис в каче

Реферат
Проведено сравнительное морфологическое и морфометрическое исследование
коллагеновых волокон серозных оболочек органов брюшной полости и парие
тальной брюшины вне и в зоне образования спаек при хроническом экссудатив
но—пролиферативном воспалительном процессе у 74 больных, которым раннее
выполнено оперативное вмешательство на органах брюшной полости и полости
малого таза. По данным морфологических исследований, процессы репаратив
ной регенерации сопровождаются формированием рубцовой соединительной
ткани. Образование плотной волокнистой соединительной ткани обусловливает
частичную нерезко выраженную деформацию и является одной из причин, спо
собствующих прогрессированию спаечного процесса.
Ключевые слова: серозные оболочки; париетальная брюшина; спаечная бо
лезнь; морфогенез.

Abstract
Comparative morphological and morphometric investigation of collagen fibers of
serous membranes of the abdominal cavity organs and parietal peritoneum outside and
inside the zone of the adhesions formation in chronic exudate—proliferative inflamma
tory process was conducted in 74 patients, to whom previously operative intervention
on organs of the abdominal and the small pelvis cavities was performed. In accordance
to the morphological investigations data the processes of reparative regeneration lead
to formation of cicatricial connective tissue. Creation of dense fibrous connective tissue
causes partial expressed mild deformity and constitutes one of the factors, promoting
the adhesive process progress.
Key words: serous layers; parietal peritoneum; abdominal adhesive disease; morpho
genesis.

стве симультанной операции осу
ществлен у 15. Мужчин было 26,
женщин — 48. Миниинвазивное
вмешательство выполнено у 22
больных.
Спайки образовались после от
крытых оперативных вмешательств
на органах брюшной полости и по
лости малого таза, у 31 больного —
на фоне гнойного перитонита раз
личной распространенности. Спай
ки и участки париетальной брюши
ны, к которым они были фиксирова
ны, взяты у всех больных. Резекция
тонкой кишки осуществлена у 16 па
циентов по поводу острой СНК, у 2
— болевой формы СБ, хронической
СНК. Аппендэктомия произведена 2
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больным в связи с деформацией и
вовлечением червеобразного отро
стка в спаечный конгломерат петель
тонкой кишки. Технические аспек
ты адгезиолизиса соответствовали
общепринятым принципам выпол
нения лапароскопических и откры
тых вмешательств в условиях спаеч
ного процесса. Объем рассечения
спаек у каждого пациента определя
ли индивидуально, с учетом степени
спаечной деформации кишечника и
выраженности нарушения пассажа
содержимого.
Для морфологического исследо
вания кусочки спаек фиксировали в
10% растворе нейтрального форма
лина, заливали в парафин по стан
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дартной методике. На ротационном
микротоме МПС—2 изготовляли се
рийные срезы толщиной (5 ± 1)
мкм, которые окрашивали гематок
силином и эозином, по ван Гизон,
Вергоффу, трихромом по Масону, на
фибрин по Шуенинову, толуидино
вым синим при рН 2,6 и 5,3, ставили
ШИК—реакцию с обработкой кон
трольных срезов амилазой. Иссле
дование проводили в световом и по
ляризованном свете. При выполне
нии морфометрических исследова
ний руководствовались общеприня
тыми принципами [4].
С использованием количествен
ной поляризационной микроско
пии оценивали морфофункцио
нальные изменения стромального
компонента спаек [5].
По каждому показателю вычис
ляли среднее отклонение и вариа
цию. По калибровочным графикам
определяли степень зрелости колла
геновых волокон соединительнот
канного компонента спаек сероз
ных оболочек полых органов
брюшной полости. Расчеты прово
дили с помощью статистических па
кетов MedStat [6] и Statistica 5.5
(StatSoft Inc., 1999).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении морфологичес
ких особенностей спаек, а также
морфологических изменений в па
риетальной брюшине и серозной
оболочке удаленных органов у ра
нее оперированных больных в от
сутствие гнойного перитонита оп
ределяли очаговую пролиферацию
соединительнотканных клеточно—
волокнистых структур в серозной
оболочке, при повреждении не
больших участков мезотелиального
покрова и базальной мембраны воз
никали нитевидные, пленчатые,
рыхлые, мягко—эластичные спайки
небольших размеров. По данным
гистологического
исследования
строение спаек аналогично проли
феративным изменениям в сероз
ной оболочке и представлено разра
станием фибробластов и фиброци
тов, местами — с единичными мио
фибробластами. На большом протя
жении эти клетки формируют па
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раллельные и разнонаправленные
пучки, между которыми выявляют
тонкие коллагеновые волокна раз
личной степени зрелости. В цент
ральной части спайки они распола
гаются хаотично и в виде сетчатых
структур, по мере приближения к
периферическим отделам коллаге
новые волокна утолщаются, образу
ют плотные скопления в виде пуч
ков, среди которых в небольшом ко
личестве расположены фиброциты.
У 31 больного, ранее опериро
ванного на фоне гнойного перито
нита, наблюдали выраженные об
ширные пролиферативные процес
сы в серозной оболочке и парие
тальной брюшине, особенно при
наличии в них разрастаний грану
ляционной ткани. Макроскопичес
ки спайки представлены белесова
то—серыми плотными тяжами и
массивными пленчатыми наложе
ниями, которые с трудом отделя
лись от серозных оболочек. При их
гистологическом исследовании от
мечены разнообразные изменения.
В (74,9 ± 6,2)% наблюдений спайки
представлены плотной волокнис
той соединительной тканью из ши
роких гомогенных коллагеновых
волокон. Эти волокна прямой, изо
гнутой или извитой формы, рас
положены плотно одно к другому в
виде мощных параллельных и раз
нонаправленных пучков, которые в
некоторых наблюдениях прораста
ли окружающую жировую клетчатку.
В толще пучков между волокнами
располагались в небольшом количе
стве фиброциты и единичные фиб
робласты. В (26,1 ± 3,8)% наблюде
ний в толще спаек выявляли единич
ные и множественные участки про
лиферации фибробластов с образо
ванием молодых коллагеновых во
локон. Во всех препаратах опреде
ляли разрастания грануляционной
ткани с созреванием ее в волокнис
тую соединительную ткань в сероз
ной оболочке исследованых орга
нов и париетальной брюшине.
Мезотелиальный покров спаек
не выявлен в 83,7% наблюдений, от
мечен в виде небольших участков —
в 11,6%, на обширных участках — в
4,7%. Мезотелиальные клетки на
большом протяжении небольшие,

округлой или овоидной формы, со
скудной эозинофильной цитоплаз
мой, округлым гиперхромным яд
ром, расположены в один слой на
базальной мембране. На некотором
протяжении мезотелиальные клет
ки располагаются в один ряд, упло
щены, приобретают веретеновид
ную форму, ядра их вытягиваются.
Выраженность местных наруше
ний кровообращения в разных
спайках и их участках различна. В
(12,7 ± 3,8)% наблюдений морфоло
гические признаки нарушения кро
вообращения отсутствовали; в (47,2
± 6,9)% — отмечено умеренное кро
венаполнение сосудов, преимуще
ственно капиллярного и синусоид
ного типа, без нарушения реологи
ческих свойств крови, целостности
стенки сосудов и экстравазации
форменных элементов и жидкой ча
сти крови; в (32,8 ± 7,1)% — выявле
ны значительное полнокровие ка
пилляров и венул с выраженным не
равномерным расширением их
просвета, сладж—феномен в сосу
дах микрогемоциркуляторного рус
ла, формирование агглютинацион
ных тромбов, очаговая десквамация
эндотелия, плазматическое пропи
тывание стенок сосудов, выход жид
кой части крови и эритроцитов в
периваскулярное пространство, об
разование отека и кровоизлияний,
некоторые из них были очаговыми,
другие — занимали обширные уча
стки спаек.
При изучении воспалительного
инфильтрата в толще спаек воспале
ние не выявлено в (21,7 ± 3,5)% на
блюдений, очаги воспаления на
блюдали в (63,8 ± 6,4)%, диффузное
распространение — в (8,5 ± 2,1)%, с
признаками как очагового, так и
диффузного распространения — в
(4,4 ± 0,7)%. В составе воспалитель
ных инфильтратов доминировали
клетки лимфоидного ряда, отмече
но различное количество макрофа
гов, плазмоцитов, местами — с при
месью полиморфноядерных лейко
цитов, эозинофильных гранулоци
тов и тканевых базофилов.
В некоторых спайках отмечено
фибриноидное набухание единич
ных коллагеновых волокон и их
пучков, они разволокнены, с нечет

Клінічна хірургія. — 2014. — № 5

24
кими контурами, гомогенны, утол
щены. При дальнейшей дезоргани
зации соединительной ткани обна
руживали очаги фибриноидного
некроза с деструкцией коллагено
вых волокон и основного вещества.
В некоторых полях зрения пучки
коллагеновых волокон теряли фиб
риллярность, формировали сплош
ные поля, представленные гомоген
ными, плотными, ярко эозинофиль
ными массами (гиалиноз).
Структурной основой таких об
разований являются преколлагено
вые волокна. Волокнистый компо
нент в таких участках представлен
нативными фибриллами, низкомо
лекулярными мономерными и по
лимерными цепочками коллагена,
отличающегося по гистофизичес
ким и гистохимическим характери
стикам от коллагена серозной обо
лочки при остром разлитом перито
ните.
Проведен морфометрический
анализ поляризационно—оптичес
ких свойств коллагеновых волокон
серозных оболочек полых органов
и париетальной брюшины вне и в
зоне образования спаек. Количест
венные поляризационно—оптичес

кие параметры волокон, в частнос
ти, исходная оптическая сила двой
ного лучепреломления — (5,1016 ±
0,1439) диоптрий, фенольный ин
декс — 1,4013 ± 0,0237, индекс со
держания нейтральных мукополи
сахаридов — 1,8129 ± 0,08 и гликоза
миногликанов — 1,6740 ± 0,0259
свидетельствовали о выраженных
процессах фиброзирования и гиа
линоза. Кроме того, при формиро
вании рубцовой ткани обнаружены
воспалительные инфильтраты, со
стоящие из полиморфноядерных
лейкоцитов, удельный объем (УО)
которых составлял (0,0132 ± 0,0019)
см3/г, лимфоцитов — УО = (0,0164 ±
0,0027) см3/г, макрофагов — УО =
(0,0105 ± 0,0013) см3/г, плазмоцитов
— УО = (0,0088 ± 0,0010) см3/г, актив
ных дегранулирующих тканевых ба
зофилов — УО = (0,0053 ± 0,008)
см3/г.
С учетом общегистологических
характеристик полученные данные
дают основание полагать, что в этих
коллагеновых волокнах происходят
вторичные изменения, в частности,
гиалиноз. Вероятной причиной
этих вторичных изменений являет
ся тканевая гипоксия, обусловлен

ная относительным уменьшением
кровоснабжения.
По данным морфологического
исследования серозных оболочек
полых органов брюшной полости,
процессы репаративной регенера
ции сопровождаются формирова
нием рубцовой соединительной
ткани. Образование плотной волок
нистой соединительной ткани обус
ловливает частичную, нерезко вы
раженную деформацию и является
одной из причин прогрессирования
спаечного процесса.
Анализ результатов морфологи
ческого и морфометрического ана
лиза поляризационно—оптических
свойств коллагеновых волокон се
розных оболочек органов брюшной
полости и париетальной брюшины
вне и в зоне образования спаек при
хроническом экссудативно—про
лиферативном
воспалительном
процессе позволил установить ос
новные признаки вероятного воз
никновения спаек и СБ при острых
воспалительных
заболеваниях
брюшной полости и полости мало
го таза, а также при гнойном пери
тоните.
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СТЕНОЗУЮЧИЙ ПАПІЛІТ — ПРОБЛЕМА МІНІІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ
П. В. Огородник, О. М. Литвиненко, І. В. Гомоляко, А. Г. Дейниченко, А. С. Калюжка
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

STENOSING PAPILLITIS — A PROBLEM OF MINIINVASIVE SURGERY
P. V. Ogorodnik, О. М. Lytvynenko, І. V. Gomolyako, А. G. Deynychenko, А. S. Kalyuzhka
искінезія сфінктера Одді є
проявом функціональных
змін у великому сосочку
дванадцятипалої
кишки
(ВСДК), що виникають внаслідок
спазму, гіпертрофії чи денервації
м'язових волокон [1, 2]. Стеноз
сфінктера Одді — це органічні змі
ни, що спричиняють звуження час
тини або всього сфінктера вна
слідок хронічного запалення чи
фіброзу [3, 4].
Причинами цих змін можуть бу
ти: міграція конкрементів, мікрохо
ледохолітіаз, біліарний сладж, аде
номатоз ВСДК, його травмування під
час інтраопераційних маніпуляцій
[5, 6].
Термін "дисфункція сфінктера
Одді" об'єднує поняття "дискінезії"
та "стенозу" сфінктера, оскільки їх
клінічне значення практично одна
кове.
За даними вітчизняної та за
рубіжної літератури, дисфункція
сфінктера Одді є причиною виник
нення больового синдрому у 12 —
17% хворих при постхолецистек
томічному синдромі [6].
Аналіз публікацій свідчить, що
ЕТПВ найбільш тривалі й травма
тичні, часто супроводжуються спе
цифічними післяопераційними ус
кладненнями, переважно кровоте
чею та гострим панкреатитом [3, 5].

Д

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами проаналізовані результати
виконання ендоскопічної папіло
сфінктеротомії (ЕПСТ) у 976 хворих
з приводу СП у відділенні лапаро
скопічної хірургії та холелітіазу в
період з 2000 по 2014 р. Вік хворих
від 19 до 89 років. Жінок було 736
(75,4%), чоловіків — 240 (24,6%).
Для діагностики СП використо
вували розроблені нами критерії:
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Реферат
Узагальнені результати виконання ендоскопічних транспапілярних втручань
(ЕТПВ) у 976 пацієнтів з приводу стенозуючого папіліту (СП) в період з 2000 по
2014 р. Ускладнення виникли у 48 (4,9%) хворих, усі пацієнти живі.
Ключові слова: великий сосочок дванадцятипалої кишки; стенозуючий папіліт;
ендоскопічна папілосфінктеротомія.

Abstract
The results of conduction of endoscopic transpapillary interventions in 976 patients,
suffering stenosing papillitis in 2000 — 2014 yrs, were summarized. In 48 (4.9%)
patients complications have had occurr, all the patients are alive.
Key words: duodenal papilla magna; stenosing papillitis; еndoscopic papillosphinc
terotomy.

—рецидивуючий переймоподіб
ний біль у правій підребровій ділян
ці після виконання холецистектомії;
—епізоди гіпербілірубінемії;
—підвищення активності АЛТ,
АСТ, лужної фосфатази;
—дилатація спільної жовчної
протоки (СЖП) понад 10 мм за да
ними ультразвукового дослідження
(УЗД) та ендоскопічної ретроград
ної
панкреатикохолангіографії
(ЕРПХГ);
—функціонуюча зовнішня жовч
на нориця за відсутності органічно
го стенозу жовчних проток та холе
дохолітіазу;
—ендоскопічні ознаки органіч
них змін ВСДК (збільшення, гіпе
ремія вічка, ектопія ампули понад
1/3 поверхні ВСДК, аденоматозні
розростання в ділянці вічка).
Залежно від виявлених ендоско
пічних ознак виділяємо 3 харак
терні форми СП.
1. Аденоматозний папіліт, для
якого характерні аденоматозні,
поліпоподібні розростання ампули,
що пролабують з вічка ВСДК. Каню
лювати такий сосочок дуже складно,
оскільки катетер, як правило, не
вдається провести крізь розростан
ня у термінальний відділ СЖП. По
вторні спроби канюляції зумовлю

ють травматизацію ВСДК, кровоте
чу, підслизове введення контрастної
речовини, що ускладнює подальші
ЕТПВ.
2. Псевдотуморозний папіліт,
який за даними ендоскопічного
дослідження нагадує інтраампуляр
ний тип раку ВСДК. Сосочок значно
збільшений, щільної консистенції.
Виконання торцевої атипової ЕПСТ
(АЕПСТ) з подальшою біопсією доз
воляє диференціювати пухлинний
процес від органічних змін ВСДК,
зумовлених хронічним запаленням
та міграцією мікролітів.
3. Дегенеративний папіліт, ВСДК
зменшений, щільний, ригідний, з
точковим вічком, або вічко не диф
ференцюється. Довготривала каню
ляція та спроби контрастувати
жовчні протоки через вічко ВCДК
спричиняють больовий синдром та
часто — виникнення гострого пан
креатиту.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аденоматозний папіліт діагнос
тований у 620 (63,5%) пацієнтів, при
цьому справжня аденома виявлена у
38 хворих; псевдотуморозний — у
290 (29,7%); дегенеративний — у 66
(6,8%).
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Рис. 1.
Типова субтотальна ЕПСТ.

Типова канюляційна ЕПСТ вико
нана у 440 (45,1%) хворих (рис. 1).
За умови складної чи довготрива
лої канюляції ВСДК у 536 (54,9%)
пацієнтів застосовано АЕПСТ (рис.
2).
Нами розроблений алгоритм ен
доскопічного лікування хворих з
приводу СП (схема), в якому взяті до
уваги тривалість канюляції ВСДК,
форма СП, кількість процедур по
вторної канюляції протоки під
шлункової залози (ППЗ).

Рис. 2.
АЕПСТ.

Відповідно до алгоритму, при ви
явленні дегенеративного папіліту
одразу виконуємо ранню АЕПСТ без
спроб канюляції ВСДК. За інших
форм папіліту беремо до уваги три
валість канюляції та кількість по
вторних канюляцій ППЗ. За трива
лості канюляції СЖП менше 5 хв ви
конуємо ЕРПХГ та типову каню
ляційну ЕПСТ, понад 5 хв чи за три
разової канюляції ППЗ — застосо
вуємо ранню АЕПСТ. Втручання в
усіх хворих завершували ревізією та

Рис. 3.
Балонна дилатація ВСДК.

санацією жовчних проток з обов'яз
ковою біопсією тканини ВСДК.
АЕПСТ включала:
— різновиди торцевої папіло
томії;
— передрозсічення (precut);
— фістулотомію;
— транспанкреатичну септото
мію.
Торцева АЕПСТ здійснена у 358
(36,7%) хворих з використанням
торцевого папілотома власної кон
струкції. У 84 з них виконана торце
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ва дозована АЕПСТ, що передбачала
повторні спроби канюляції, та, при
необхідності, подальше ендоско
пічне препарування сфінктера Одді і
СЖП через 2—3 доби, після відторг
нення коагульованих тканин ампу
ли ВСДК.
У 55 (5,6%) пацієнтів з приводу
СП виконували передрозсічення
(precut), що передбачало часткове
розсічення ВСДК модифікованим
папілотомом з коротким ''носиком'',
який вводили в ампулу ВСДК. Основ
ною умовою виконання передроз
січення вважаємо можливість вве
дення папілотома через вічко ВСДК
в ампулу хоча б на 3 — 5 мм.
Ендоскопічна фістулотомія ви
конана у 72 (7,4%) хворих. Здійсню
вали пункцію чи розсічення верх
ньої третини даху ампули ВСДК та
тканини сфінктера СЖП торцевим
папілотомом, канюляцію СЖП з по
дальшим виконанням ЕТПВ.
У 51 (5,2%) хворого за бе
зуспішної канюляції термінального
відділу СЖП та ''легкої'' селективної
канюляції ППЗ застосовували транс
панкреатичну септотомію. Вводили
струнний папілотом у ППЗ, розсіка
ли ампулу ВСДК через ''septum'' в на
прямку 11 годин за умовним цифер
блатом, далі канюлювали вічко
СЖП, проводили холангіографію та
необхідні ЕТПВ.
У більшості пацієнтів при вико
нанні АЕПСТ її доповнювали типо
вим методом розсічення на 0,5 — 1,5
см, залежно від розмірів ВСДК. У 78
пацієнтів молодого віку та за вира
женої коагулопатії після виконання
АЕПСТ застосовували балонну дила
тацію ВСДК (рис. 3).
В усіх хворих після ЕПСТ здій
снювали ревізію жовчних проток за
допомогою корзинки Дорміа та ба
лонного катетера з подальшою са
нацією проток розчином діоксиди
ну. Втручання завершували біопсією
ВСДК.
Під час типової ЕПСТ ВСДК та
інтрамуральний відділ СЖП розсіка
ли дистальною третиною ріжучої
частини папілотома Демлінга дозо
вано й порційно, короткими імпуль
сами струму, уникаючи блискавич
них та неконтрольованих розрізів
(zipper — cut). Як правило, під час
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виконання папілотомії застосовува
ли режим "різання" електрохірургіч
ного блоку, щоб уникнути "заварю
вання" тканин і травми ПЗ.
Важливе значення в досягненні
успіху ендоскопічного лікування хо
ледохолітіазу має оцінка адекват
ності сформованого папілотомного
отвору.
Критеріями адекватності вико
нання ЕПСТ вважаємо: візуалізацію
слизової оболонки СЖП у верхньо
му куті папілотомного отвору, віль
ний жовчовідток, вільне проходжен
ня частково зігнутого струнного па
пілотома через сформований роз
різ. Вважаємо за необхідне ком
плексно оцінювати ці ознаки для
визначення адекватності та макси
мальної довжини папілотомного от
вору.
Нами проведено суб'єктивну
оцінку якості життя пацієнтів (за
опитувальником SF—36), яка вклю
чала такі параметри.
1. Медична реабілітація хворого
(наявність скарг на біль, диском
форт в ділянці операційної рани,
диспептичні явища, слабість, незду
жання, необхідність дотримання су
ворої дієти, проведення стаціонар
ного або амбулаторного лікування
тощо).
2. Тривалість періоду непрацез
датності після операції (строки від
новлення повноцінного життя та за
вершення активного спостережен
ня за пацієнтом дільничного хірур
га).

Рис. 4.
Аргоно3плазмова коагуляція
зони ЕПСТ.

3. Оцінка результату лікування:
а) відмінний — скарг немає, не
обхідності в дотриманні суворої
дієти немає, пацієнт практично здо
ровий, працездатність відновлена
повністю. За даними об'єктивного та
інструментальних досліджень пато
логічні зміни не виявлені;
б) хороший — скарги на корот
кочасні періодичні диспептичні
явища, біль в животі, в основному в
надчеревній ділянці, пацієнт дієти
не дотримується, працездатність
повністю збережена. За даними
об'єктивного та інструментальних
досліджень виявлені ознаки помір
но вираженого дуоденіту, панкреа
титу, практично здоровий;
в) задовільний — скарги на вира
жений періодичний біль, диспеп
тичні явища, що потребують дотри
мання відповідної дієти та прове
дення медикаментозної терапії. Хво
рого лікують в амбулаторних умо
вах, періодично — у стаціонарі. По
мірно виражений астенічний синд
ром. Часті інфекційні та застудні за
хворювання, ангіна, працездатність
знижена;
г) незадовільний — пацієнт зму
шений дотримувати суворої дієти.
Виражене зниження працездатно
сті, втрата життєвих сил. Часті ін
фекційні та застудні захворювання,
ангіна, рецидивуючий фурункульоз.
Працездатність значно знижена,
встановлюють інвалідність.
Стан як відмінний та хороший
оцінили 792 (81%) пацієнта, ще 89

Рис. 5.
Ендокліпування судин
при кровотечі з ВСДК.
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(9,1%) — як задовільний. У 95 пацієн
тів відзначений незадовільний ре
зультат, про що свідчили тривалий
період реабілітації, втрата працез
датності, виражені астенічний та бо
льовий синдроми, поява пізніх ус
кладнень. У цих хворих відзначені
пухлинний рестеноз та постхолеци
стектомічний синдром, у них ЕПСТ
виконували за відсутності дилатації
жовчних проток (діаметр СЖП мен
ше 8 мм).
Специфічні ускладнення після
ЕТПВ виникли у 48 (4,9%) хворих.
Кровотеча з папілотомної рани
виявлена у 26 (2,6%) хворих. Ендо
скопічний гемостаз методом елект
рокоагуляції застосований у 8
пацієнтів, методом аргоно—плазмо
вої коагуляції — у 10, шляхом ен
докліпування судини — у 5 (рис. 4, 5).
Ще у 3 хворих зону папілотомної
рани обколювали розчином адре
наліну в розведенні 1 : 10 000.
Гострий панкреатит після ЕТПВ
виник у 22 (2,3%) хворих. При засто

суванні розробленої нами діагнос
тичної програми "Prognozpankrea
tit" індекс пошкодження системи
нейтрофільних гранулоцитів відпо
відав І ступеню (у 74,6% хворих) та ІІ
ступеню (у 25,4%).
З огляду на його значення, в усіх
пацієнтів проведене успішне кон
сервативне лікування.
Контрольний огляд зони ЕПСТ з
метою виключення злоякісної пух
лини, навіть за негативних резуль
татів первинної біопсії, проводили
через 3, 6, 12 і 24 міс після виконан
ня папілосфінктеротомії.
Рестеноз пухлинного ґенезу ви
явлений у 43 (4,4%) хворих у строки
від 6 до 24 міс після виконання ЕПСТ.
Пухлинний процес виявлений під
час контрольного огляду зони ЕПСТ
та за самостійного звернення
пацієнтів з приводу виникнення об
тураційної жовтяниці. У 22 хворих з
приводу пухлини ВСДК в подальшо
му виконане радикальне оператив
не втручання, у 7 — накладені біліо

дигестивні анастомози, у 14 — у
зв'язку з дисемінацією пухлинного
процесу — здійснене ендобіліарне
стентування з використанням ніти
нолових стентів.
Після ендоскопічного лікування
з приводу СП всі пацієнти живі.

ВИСНОВКИ
1. ЕПСТ є "золотим стандартом" в
лікуванні СП та дискінезії сфінктера
Одді.
2. Впровадження ранньої АЕПСТ
з приводу СП сприяє підвищенню
успішності канюляції СЖП, дозволяє
у більшості хворих завершити ЕТПВ
в один етап за мінімальної частоти
ускладнень.
3. Обов'язковим елементом ЕТПВ
у хворих при СП є прицільна біопсія
найбільш змінених ділянок ампули
ВСДК та контрольна ЕРПХГ з біоп
сією через 3, 6, 12 і 24 міс після ЕПСТ
з метою своєчасного виявлення пух
лин органів періампулярної зони.
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ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ
ПІСЛЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ
В. М. Копчак, К. В. Копчак, І. В. Хомяк, О. В. Дувалко, С. В. Андронік, Б. В. Борисов,
Н. Г. Давиденко, Я. В. Романів
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

PROPHYLAXIS OF COMPLICATIONS IN PATIENTS
AFTER PANCREATICODUODENAL RESECTION
V. М. Коpchak, К. V. Kopchak, І. V. Khomyak, О. V. Duvalko, S. V. Andronik, B. V. Borysov,
N. G. Davydenko, Ya. V. Romaniv
анкреатодуоденальна ре
зекція (ПДР) є радикальним
оперативним втручанням,
яке широко застосовують
під час лікування пухлинних та
непухлинних захворювань органів
періампулярной зони. Розвиток ме
дичної науки дозволив значно зни
зити післяопераційну летальність. В
останні роки деякі автори повідо
мляють про відсутність летальності
після виконання ПДР [1, 2]. Разом з
тим, частота ускладнень після ПДР,
навіть у спеціалізованих панкреато
логічних центрах, висока — 21—
54% [3—11]. Найчастіше в ранньому
післяопераційному періоді спос
терігають гастростаз, утворення
панкреатичної нориці, нагноєння
операційної рани, кровотечу. У
більшості хворих їх вдається успіш
но лікувати з використанням кон
сервативних, пункційних та ендо
скопічних методів. Лише 2—4% па
цієнтів з приводу ускладнень пока
зане виконання повторних опе
рацій. Летальність при цьому збіль
шується до 8—67% [3, 4, 8].

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 163 паціентів за період з 2005
по 2009 р., яким здійснено ПДР.
Показанням до виконання ПДР
були різні непухлинні та пухлинні
захворювання органів панкреатоду
оденальної зони (див. таблицю).
В групу "інші" включені метастаз
гіпернефроми в головці ПЗ, зло
якісна пухлина антрального відділу
шлунка з проростанням головки ПЗ,
цистаденокарцинома головки ПЗ —
по одному спостереженню.
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Реферат
Узагальнений досвід виконання панкреатодуоденальної резекції (ПДР) у 163 хво
рих за період 2005—2009 рр. З метою зменшення ризику виникнення післяопе
раційного гастростазу дуодено— чи гастроентероанастомоз формували у поло
женні попереду ободової кишки; панкреатогенних ускладнень — накладали
інвагінаційний дуктоєюнальний анастомоз. Зовнішнє дренування протоки
підшлункової залози (ПЗ) та корекція медикаментозної терапії не забезпечують
зменшення ризику виникнення післяопераційних ускладнень.
Ключові слова: панкреатодуоденальна резекція; післяопераційні ускладнення;
гастростаз; гострий післяопераційний панкреатит.

Abstract
Experience of pancreaticoduodenal resection performance was summarized in 163
patients in 2005—2009 yrs. Duodeno(gastro)enterostomy was formed in anterior posi
tion, taking an objective to reduce the risk of postoperative gastrostasis occurrence;
and formation of invagination ductojejunal anastomosis — for prophylaxis of pancre
atogenic complications. External pancreatic duct drainage and medicinal therapy con
duction do not guarantee reduction of the postoperative complications occurrence risk.
Key words: pancreaticoduodenal resection; postoperative complications; gastrosta
sis; acute postoperative pancreatitis.

З метою зменшення частоти
ранніх післяопераційних усклад
нень нами розроблений метод на
кладення інвагінаційного дукто
єюнального панкреатоентероанас
томозу. Під час видалення панкреа
тодуоденального комплексу про
ксимальну частину тонкої кишки
пересікали з використанням ліній
ного зшивального апарата Proxi
mate. Кінець тонкої кишки підводи
ли до кукси ПЗ з метою подальшого
формування панкреатоентероанас
томозу кінець в кінець. Формували
перший ряд окремих швів між киш
кою та куксою ПЗ, відступаючи 3—4
см від країв зрізу для подальшої
інвагінації кукси ПЗ в петлю кишки.
Як правило, використовували атрав
матичні нитки PDS 4.0. На краю
петлі тонкої кишки робили невели
кий отвір, що відповідав діаметру та
розташуванню пересіченої протоки
ПЗ.

Накладали окремі шви, зіставля
ючи слизову оболонку протоки ПЗ
зі слизовою оболонкою тонкої киш
ки. Кількість швів залежала від діаме
тра протоки ПЗ. Використовували
атравматичні нитки PDS 5.0—6.0.
Наступним етапом формували ряд
обвивних швів ниткою PDS 4.0 між
краєм кукси ПЗ та краєм зрізу киш
ки. Окремими швами ниткою PDS
4.0 інвагінували куксу ПЗ в петлю
тонкої кишки.
Попередження післяопераційно
го гастростазу. Післяопераційний
гастростаз є самостійним усклад
ненням оперативного втручання,
який погіршує перебіг раннього
післяопераційного періоду. Усклад
нення діагностували на підставі за
гальноприйнятих критеріїв відпо
відно до рекомендацій Міжнародної
дослідницької групи з хірургії ПЗ
(ISGPS): післяопераційний гастрос
таз визначали як неможливість за
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стосування звичайної дієти протя
гом першого тижня після операції,
необхідність тривалої назогастраль
ної інтубації або встановлення зон
да після операції. Для визначення
тяжкості післяопераційного гастро
стазу використовували такі критерії:
необхідність призначення прокіне
тиків після операції, наявність пере
розтягнення шлунка.
За рекомендаціями ISGPS, виділя
ють 3 ступеня тяжкості цього ус
кладнення: ступінь А — немож
ливість вживання твердої їжі, не
обхідність назогастральної інтубації
або повторного встановлення назо
гастрального зонда у строки 4—7 діб
після операції; перерозтягнення
шлунка, блювання може не бути,
можлива необхідність призначення
прокінетиків. Ступінь В — немож
ливість вживання твердої їжі, не
обхідність назогастральної інтубації
або повторного встановлення назо
гастрального зонда у строки 8—14
діб після операції. Ступінь С — не
можливість вживання твердої їжі,
необхідність назогастральної інту
бації або повторного встановлення
назогастрального зонда у строки 14
діб і більше після операції. За гастро
стазу ступеня В і С виявляють пере
розтягнення шлунка, блювання, не
обхідне призначення прокінетиків
після операції.
У 20 пацієнтів ПДР виконана з
збереженням шлунка, воротаря і по
чаткового відділу ДПК, у 143 — здій
снена стандартна гастропанкреато
дуоденальна резекція.

Реконструктивний етап в усіх
пацієнтів виконували на одній петлі
кишки за Child шляхом послідовно
го формування панкреатоєюно—,
гепатикоєюно— та гастроентеро—
чи дуоденоентероанастомозів.
У 43 пацієнтів гастроентеро— чи
дуоденоєюноанастомоз формували
попереду ободової кишки.
Попередження панкреатоген
них ускладнень. Встановлений ста
тистичний зв'язок між типом фор
мування панкреатоентероанасто
мозу та частотою ранніх післяопе
раційних ускладнень.
Вивчено можливості зниження
ранньої післяопераційної леталь
ності та частоти післяопераційних
ускладнень шляхом формування
панкреатоентероанастомозу з до
датковим зовнішнім дренуванням
протоки ПЗ.
Всім хворим під час реконструк
тивного етапу формували панкреа
тоентероанастомоз. Метод позасли
зового формування панкреатоенте
роанастомозу на зовнішньому дре
нажі протоки ПЗ застосований у 7
(4,3%) пацієнтів, дуктоєюнальний
панкреатоентероанастомоз накла
дений у 5 (3,1%), в тому числі в 1 — з
зовнішнім дренуванням протоки
ПЗ, інвагінаційний дуктоєюнальний
анастомоз за методикою клініки
сформований у 38 (23,3%), інвагіна
ційний панкреатоентероанастомоз
— у 48 (29,4%), двохрядний панкреа
тоентероанастомоз — у 63 (38,7%), в
тому числі у 2 — з зовнішнім дрену
ванням протоки ПЗ; у 2 (1,2%)
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пацієнтів з метою ревізії протоки ПЗ
з приводу внутрішньопротокової
папілярно—муцинозної пухлини
центрального типу розсічено про
току ПЗ, виконано поздовжню пан
креатоентеростомію.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Ускладнення в ранньому післяо
пераційному періоді виникли у 51
(31,3%) пацієнта.
Після позадуободової реконст
рукції різні післяопераційні усклад
нення виникли у 42 (35,0%) пацієн
тів. Післяопераційний гастростаз
діагностований у 16 (13,5%) пацієн
тів: у 10 — як самостійне ускладнен
ня, у 6 — в поєднанні з іншими після
операційними ускладненнями (на
самперед, з гострим панкреатитом
кукси ПЗ різної тяжкості). В усіх
пацієнтів відзначений післяопе
раційний гастростаз А або В ступеня
(за критеріями ISGPS).
Після попередуободової рекон
струкції ускладнення виникли у 9
(20,9%) пацієнтів, з них післяопе
раційний гастростаз — в 1 (2,3%).
При порівнянні результатів в
двох групах дослідження відзначено
достовірну різницю частоти післяо
пераційного гастростазу ( 2=4,1, р <
0,05); різниця загальної частоти всіх
післяопераційних ускладнень недо
стовірна (χ2=2,9, р > 0,05).
Ми не виявили збільшення ризи
ку виникнення післяопераційного
гастростазу у пацієнтів при застосу
ванні пілорусзберігальної методики
ПДР (ППДР) у порівнянні з стан
дартною. У той же час, у більшості
пацієнтів при виконанні ППДР дуо
деноентероанастомоз формували в
положенні попереду ободової киш
ки, що сприяло достовірному зни
женню ризику виникнення післяо
пераційного гастростазу.
Ускладнення виникли у 2 (28,6%)
хворих після виконання позаслизо
вої
панкреатоентеростомії
на
зовнішньому дренажі протоки ПЗ
(χ2=0,02, р > 0,05), у 3 (60%) — при
формуванні дуктоєюнального (χ2=
1,98, р > 0,05), у 9 (23,7%) — інвагіна
ційного дуктоєюнального (χ2=4,97, р
< 0,05), у 15 (31,25%) — стандартно
го інвагінаційного (χ2=4,65, р < 0,05),

hirurgiya.com.ua

31
у 22 (34,9%) — двохрядного анасто
мозу, панкреатоентероанастомозу
(χ2=0,12, р > 0,05), після поздовжньої
панкреатоентеростомії ускладнень
не було (χ2=0,92, р > 0,05).
У 24 (14,7%) пацієнтів виникли
ускладнення загоєння кукси ПЗ. Час
тота панкреатогенних та змішаних
післяопераційних ускладнень ста
новила 47,0% всіх ранніх післяопе
раційних ускладнень. Залежно від
типу сформованого панкреатоенте
роанастомозу, вони виникли у 2
(28,6%) хворих — після виконання
позаслизової панкреатоентерос
томії на зовнішньому дренажі про
токи ПЗ (χ2=1,11, р > 0,05), у 2 (40,0%)
— дуктоєюнального (χ2=2,62, р >
0,05), у 2 (5,3%) — інвагінаційного
дуктоєюнального (χ2=6,04, р < 0,05),
у 8 (16,7%) — стандартного інвагі
наційного анастомозу (χ2=0,33, р >
0,05), у 10 (15,9%) — двохрядного
панкреатоентероанастомозу
(χ2=0,11, р > 0,05). Панкреатогенних
ускладнень не було після поздовж
ньої панкреатоентеростомії, що не
мало достовірного зв'язку з методи
кою формування анастомозу (χ2=
0,35, р > 0,05).
Отримані дані свідчать, що метод
панкреатоентеростомії в більшості

спостережень не мав впливу на час
тоту ранніх післяопераційних ус
кладнень. З усіх сформованих анас
томозів достовірний зв'язок між ти
пом панкреатоентероанастомозу та
частотою ранніх післяопераційних
ускладнень встановлений в двох
групах хворих — після накладання
інвагінаційного дуктоєюнального та
стандартного інвагінаційного пан
креатоентероанастомозу. При цьо
му вірогідний зв'язок з ризиком ви
никнення панкреатогенних усклад
нень відзначений лише в групі хво
рих, у яких сформований інвагіна
ційний дуктоєюнальний панкреато
ентероанастомоз. У решти хворих
частота ранніх післяопераційних
ускладнень не залежала від типу
сформованого анастомозу.
Частота ранніх післяоперацій
них ускладнень була меншою у хво
рих, яким накладений інвагінацій
ний дуктоєюнальний панкреатоен
тероанастомоз, і зіставна з такою у
хворих після формування стандарт
ного інвагінаційного анастомозу.
Виконання інвагінаційної дукто
єюнальної панкреатоентеростомії
також сприяло достовірному змен
шенню частоти ранніх панкреато
генних ускладнень.

Ми проаналізували вплив зо
внішнього дренування протоки ПЗ
під час виконання панкреатоенте
ростомії на частоту ранніх післяопе
раційних ускладнень. При цьому не
брали до уваги групу пацієнтів, у
яких формували позаслизовий анас
томоз на зовнішньому дренажі,
оскільки за такої ситуації дренуван
ня протоки ПЗ є обов'язковим ета
пом оперативного втручання. Ус
кладнення виникло в 1 пацієнта
після формування двохрядного пан
креатоентероанастомозу (χ2=0,07, р
> 0,05) — гострий післяопераційний
панкреатит кукси ПЗ. Отже, зовніш
нє дренування протоки ПЗ немає
достовірного впливу на частоту
ранніх післяопераційних усклад
нень.
Профілактика ранніх післяопе
раційних ускладнень має передба
чати формування гастро— або дуо
деноентероанастомозу в положенні
попереду ободової кишки, під час
реконструкції перевагу слід віддава
ти формуванню інвагінаційного
дуктоєюнального панкреатоентеро
анастомозу.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ДОНОРОВ ПЕЧЕНИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ CLAVIEN
П. А. Аббасов, С. Йылмаз, Дж. Кайалп
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ESTIMATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
IN DONORS OF LIVER IN ACCORDANCE
TO CLAVIEN CLASSIFICATION
P. А. Аbbasov, S. Yilmaz, J. Kayalp
реимуществом ТП от ЖД яв
ляется отсутствие возника
ющего при ТП от трупа дли
тельного периода ожида
ния. Начиная с 1990 г., трудности ис
пользования органов от доноров—
трупов, а также повышение в по
следнее время смертности больных,
ожидающих ТП от трупов, вследст
вие печеночной недостаточности
обусловили внедрение в клиниках
ТПЖД [1, 2].
Наиболее распространенным
осложнением у доноров при ТПЖД
являются повреждения желчных
протоков [3—5]. Большинство из
них устраняют во время проведения
эндоскопической ретроградной хо
лангиопанкреатографии (ЭРХПГ)
или с помощью радиологических
способов [6, 7]. Риск возникновения
таких осложнений, как тромбоз глу
боких вен (ТГВ) и эмболия легочной
артерии (ЭЛА) такой же, как при
других объемных абдоминальных
операциях [8].
Частота осложнений после пра
восторонней гепатэктомии при
ТПЖД составляет приблизительно
31% [8—10], в различных источни
ках литературы этот показатель со
ставляет от 0 до 67% [6, 10—12]; ле
тальность после ТПЖД — от 0,2 до
1% [10, 13—15]. Для оценки тяжести
послеоперационных осложнений
использовали различные классифи
кации, наиболее известной из них
является классификация Р. А. Clavien
[8, 11].
Осложнения I степени тяжести
— возникают после обычной опера
ции (плевральный выпот, диарея,

П

Реферат
Проведен ретроспективный анализ послеоперационных осложнений у 250 паци
ентов, которым осуществлена гепатэктомия для трансплантации печени (ТП). Для
оценки тяжести послеоперационных осложнений использовали классификацию
Р. А. Clavien. Установлено, что ТП от живого донора (ЖД) является безопасной
процедурой, эффективной при лечении заболеваний печени в терминальной ста
дии.
Ключевые слова: трансплантация печени от живого донора; послеоперацион
ные осложнения.

Abstract
Retrospective analysis of postoperative complications was conducted in 250 patients,
to whom hepatectomy was performed for hepatic transplantation. Р. А. Clavien classi
fication was used for estimation of the postoperative complications severity. There was
established, that hepatic transplantation from a living donor constitutes a secure pro
cedure, which is effective in treatment of hepatic diseases in terminal stage.
Key words: hepatic transplantation from a living donor; postoperative complications.

ателектаз, рвота, гипокалиемия и
др), не требуют хирургического, эн
доскопического или радиологичес
кого вмешательства, устранимы с
помощью
фармакологических
средств. Рекомендованные фарма
кологические препараты: антипире
тики, аналгетики, электролиты, диу
ретики, физиотерапия. В эту группу
включены и раневые инфекции.
II степени — не требуют хирур
гического, эндоскопического и ра
диологического вмешательства, од
нако, кроме фармакологических
препаратов, необходимо дополни
тельное лечение (переливание кро
ви, свежезамороженной плазмы, ан
тигипертензивные препараты, ан
тибиотики и др.), в частности, пнев
мония, кровотечение, не требующее
оперативного вмешательства и уст
ранимое путем трансфузии крови,
тахикардия, требующая примене
ния бета—блокаторов, и др.
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III степени — требуют хирурги
ческого, эндоскопического или ра
диологического вмешательства:
а — не требующие общей анесте
зии во время выполнения вмеша
тельства;
b — требующие применения об
щей анестезии.
IV степени — опасные для жизни:
а — дисфункция одного органа
(почечная недостаточность, требу
ющая диализа, легочная недостаточ
ность, требующая интубации, пан
креонекроз и др.);
b — дисфункция нескольких ор
ганов.
V степени — смерть больного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективно проанализиро
ваны послеоперационные осложне
ния у 250 пациентов, которым осу
ществлена гепатэктомия для ТПЖД
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в период с января 2012 по май 2013
г. в Инонунском Университете в Ме
дицинском Центре имени Тургуда
Озала.
У всех доноров после физичес
кого и психиатрического осмотра
определяли группу крови, анализи
ровали гемограмму, проводили био
химический анализ крови, выявляли
вирусы и инфекции в крови, прово
дили бактериологические исследо
вания крови и мочи, ультразвуковое
исследование (УЗИ) и компьютер
ную томографию (КТ) печени для
выявления жировой дистрофии.
ЭРХПГ при исследовании желчных
протоков проводили по показани
ям. При увеличении индекса массы
тела (ИМТ) более 30 кг/м2 и ожире
нии по данным КТ у 20% больных
проводили биопсию печени. За ис
ключением экстренных ситуаций,
не использовали доноров при несо
впадающей группе крови, остаточ
ном объеме менее 25%, гепатостеа
тозе более 10%.
При правосторонней гепатэкто
мии в качестве трансплантата ис
пользовали СV—CVIII сегменты, лево
сторонней — CII—CIV сегменты, при
латеральной — СІІ—СІІІ сегменты.
Доноры находились под наблюде
нием в отделении реанимации, как
минимум, одни сутки после опера
ции. Через 12—24 ч после операции
извлекали назогастральный зонд и
катетер Фолея. На следующие сутки
начинали энтеральное (через рот)
питание. Если при наблюдении в те
чение 1 сут после операции про
блем не было, доноров переводили в
отделение трансплантации органов.
Низкомолекулярные гепарины на
значали не всем донорам. После
операции при отсутствии патологи
ческих изменений по данным осмо
тра, выделении из дренажа менее
100 мл дренажные трубки извлека
ли. На протяжении первой недели
ежедневно контролировали актив
ность аланинаминотрансферазы
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы
(АСТ), протромбиновое время, уро
вень билирубина. Через 1 и 3 мес по
сле выписки пациентов проводили
печеночные пробы. Тяжесть ослож
нений оценивали по классифика
ции Р. А. Clavien.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Правосторонняя гепатэктомия
выполнена у 226 (90%) доноров, ле
восторонняя — у 7 (2,8%), латераль
ная (сегментэктомия) — у 17 (6,8%).
Возраст доноров в среднем 32,1 го
да. Характеристика оперированных
пациентов для ТПЖД приведена в
таблице.
У 48 (19,2%) доноров обнаруже
но в общей сложности 76 различ
ных осложнений, все доноры живы.
У 44 (19,5%) доноров осложнения
возникли после правосторонней ге
патэктомии, у 2 (28,5%) — левосто
ронней, у 2 (11,7%) — латеральной
сегментэктомии.
При сравнительном анализе час
тота осложнений у больных после
левосторонней гепатэктомии и ле
вой латеральной сегментэктомии
достоверно различалась (p=0,02),
после правосторонней и левосто
ронней гепатэктомии, а также пра
восторонней гепатэктомии и левой
латеральной сегментэктомии раз
личия
недостоверны
(p=0,19,
p=0,07). Из 76 осложнений (по клас
сификации Clavien) 38 (50%) — бы
ли I степени тяжести, 5 (6,6%) — II
степени; из тяжелых осложнений 14
(18,4%) — IIIа степени, 17 (22,4%) —
IIIb степени, 2 — IVа степени. Ос
ложнений IVb и V степени тяжести
не наблюдали. Необходимость по
вторной операции возникла у 5,4%
пациентов. Чаще выявляли ослож
нения с повреждением желчных
протоков — у 27 (35,5%) больных;
инфицирование раны — у 24
(31,6%), скопление жидкости в плев
ральной полости — у 7 (9,3%). Из
редких осложнений у одного боль

ного отмечены лимфорея в брюш
ную полость, синдром Бадда — Киа
ри и ЭЛА.
Наиболее частыми осложнения
ми I степени тяжести были инфици
рование раны — у 24 (31,6%) боль
ных, повреждение желчных прото
ков — у 9 (8%), скопление жидкости
в плевральной полости — у 7 (9,3%).
Инфицирование раны лечили мест
ными средствами, при повреждении
желчных протоков применяли ди
намическое наблюдение, при выяв
лении скопления жидкости в плев
ральной полости назначали диуре
тики.
Наиболее частыми осложнения
ми II степени тяжести были пневмо
ния — у 3 (3,9%) больных, поврежде
ние чревного сплетения — у 1
(1,3%), лимфорея в брюшную по
лость — у 1 (1,3%). Больным по пово
ду пневмонии назначали антибио
тики, при повреждении чревного
сплетения в течение 3 нед применя
ли физиотерапию. При лимфорее в
брюшную полость пациент переве
ден с энтерального на тотальное па
рентеральное питание, в результате
лимфорея спонтанно прекратилась.
Частым осложнением IIIa степе
ни тяжести было повреждение
желчных протоков — у 11 (14,5%)
больных. У 3 пациентов по поводу
плеврального выпота в грудную по
лость установлена дренажная труб
ка. При истечении желчи и образо
вании биломы применяли различ
ные лечебные манипуляции: у 4 па
циентов проведена ЭРХПГ или эн
доскопическая папиллосфинктеро
томия, у 1 — во время ЭРХПГ уста
новлен назобилиарный дренаж, у 1
— путем эндоскопии установлен
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стент, у 5 — после аспирации под
контролем УЗИ осуществлено на
ружное дренирование.
Осложнения IIIb степени выявле
ны у 18 доноров: желчеистечение и
билома — у 6 (7,8%), послеопераци
онная грыжа передней брюшной
стенки — у 6 (7,8%), абдоминальное
кровотечение — у 3 (3,9%), непрохо
димость тонкого кишечника — у 1
(1,3%), доброкачественная стрикту
ра желчных протоков — у 2 (2,6%). У
2 из 6 пациентов по поводу грыжи
произведена герниопластика с ис
пользованием проленовой сетки, 4
— отказались от операции. У 3 паци
ентов при возникновении абдоми
нального кровотечения в раннем
послеоперационном периоде осу
ществлен гемостаз. У 2 из них источ
ником кровотечения явились участ
ки над желчными протоками. У па
циента, оперированного по поводу
непроходимости тонкого кишечни
ка, устранены спайки. Шесть доно

ров по поводу истечения желчи и
образования биломы повторно опе
рированы, у одного — наложен ге
патикоеюноанастомоз, у одного —
истечение желчи из раневой по
верхности печени устранено путем
наложения швов и установления Т—
образного дренажа в общий желч
ный проток; у 4 — раневая поверх
ность печени зашита. У 2 доноров
по поводу стриктуры желчных про
токов произведена операция гепа
тикоеюностомия.
Наиболее частыми осложнения
ми IV степени тяжести были оста
новка дыхания — у 1 (1,3%) больно
го, синдром Бадда — Киари — у 1
(1,3%), эмболия ветвей легочной ар
терии — у 1 (1,3%). У одного пациен
та непосредственно после опера
ции при переводе из операционной
в отделение реанимации возникла
остановка дыхания. Донор подклю
чен к аппарату искусственного ды
хания, на следующие сутки после

операции переведен на самостоя
тельное дыхание. При ЭЛА пациенту
в течение длительного времени на
значали низкомолекулярные гепа
рины. У одного донора при синдро
ме Бадда — Киари в конце операции
правосторонней
гепатэктомии
вследствие недостаточной фикса
ции серповидной связки к передней
брюшной стенке возникли перекрут
левой доли печени и сдавление ниж
ней полой вены, вследствие чего
произошла обструкция левой пече
ночной вены. Больной повторно
оперирован, серповидная связка
прочно фиксирована к передней
брюшной стенке, проблема устра
нена.
Таким образом, ТПЖД является
безопасной процедурой и эффек
тивна при лечении заболеваний пе
чени в терминальной стадии. Совер
шенствование хирургической тех
ники обеспечит лучшие результаты.
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ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА
И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА,
ОСЛОЖНЕННЫХ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ:
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Э. А. Алиева, Г. Б. Исаев
Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчибашева, г. Баку, Республика Азербайджан

THE WAYS OF PROPHYLAXIS OF THE PANCREATIC GLAND
AFFECTION, OCCURRING ON BACKGROUND OF CHOLANGITIS
AND CHOLEDOCHOLITHIASIS,
COMPLICATED BY OBTURATION JAUNDICE:
АLGORITHM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
E. А. Аliyeva, G. B. Isayev
роблемы диагностики и ле
чения различных форм
панкреатита актуальны. Ве
дущими этиологическими
факторами панкреатита являются
алиментарный (алкогольный) и
камнеобразование в желчных про
токах [1 — 3].
Одной из частых причин воз
никновения билиарного панкреати
та является гнойный холангит, при
котором патологический процесс в
желчных протоках сопровождается
инфицированием; вторая причина
— наличие конкрементов в желч
ных протоках с формированием
ОЖ без бактериального загрязне
ния желчи [4 — 5].
Поражение ПЖ на фоне желчно
каменной болезни, осложненной
ОЖ, становится доминирующей
проблемой. Многие вопросы лечеб
но—диагностической тактики при
сочетанном поражении желчевыво
дящих путей и ПЖ обсуждаются [6,
7].
Несмотря на многочисленные
исследования, проблемы, связанные
с выявлением ОЖ, осложненной би
лиарным панкреатитом, до опера
ции, которые могут усугубить тече
ние послеоперационного периода,
не решены.
Это побудило нас разработать
алгоритм лечебно—диагностичес
кой тактики при ОЖ и провести

П

hirurgiya.com.ua

Реферат
Обобщены результаты лечения 45 пациентов, у которых на фоне гнойного холан
гита и желчнокаменной болезни возникла обтурационная желтуха (ОЖ). Больным
до операции проводили консервативную терапию, включая озонотерапию (ОТ), в
течение 9 — 10 сут (основная подгруппа) и 2 — 4 сут (контрольная подгруппа). Все
больные оперированы. Проведение консервативной терапии в течение 9 — 10 сут
способствовало улучшению клинических и лабораторных показателей в более ко
роткие сроки после операции, позволило прогнозировать вероятность поврежде
ния поджелудочной железы (ПЖ), возникновения панкреатита, а также его обост
рения в будущем.
Ключевые слова: поджелудочная железа; обтурационная желтуха; диагностика;
лечение.

Abstract
The results of treatment of 45 patients, in whom obturation jaundice have occurred on
background of purulent cholangitis and biliary calculous disease, were summarized.
Preoperatively conservative therapy was conducted to the patients, including
ozonotherapy during 9 — 10 days (main group) and 2 — 4 days (control group). All the
patients were operated on. Conservative therapy, conducted during 9 — 10 days, have
permitted to improve clinical and laboratory indices more rapidly postoperatively, to
prognosticate possibilities of the pancreatic gland damage, pancreatitis occurrence, аs
well as its exacerbation in future.
Key words: pancreatic gland; оbturation jaundice; diagnosis; treatment.

сравнительную оценку частоты воз
никновения панкреатита при гной
ном холангите и ОЖ для преду
преждения послеоперационного
билиарного панкреатита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Больные распределены на 2
группы, каждая из которых поделе
на на подгруппы. У 20 больных (1—я
группа) причиной ОЖ был гнойный
холангит. У 10 больных (основная

подгруппа) проводили консерва
тивную терапию, в том числе ОТ в
течении 9 — 10 сут до операции. У
10 больных (контрольная подгруп
па) лечение проводили в течение от
2 до 4 сут до операции. У 25 пациен
тов (2—я группа) диагностировали
желчнокаменную болезнь, у 15 из
них (основная подгруппа) до опера
ции проводили консервативную те
рапию в течение 8 — 10 сут, у 10
(контрольная подгруппа) — 2 — 4
сут.
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В исследование не включали
больных, у которых ОЖ являлась ос
ложнением злокачественных ново
образований органов гепатобили
арной области, диагностированы
цирроз печени в стадии декомпен
сации, портальная гипертензия, ост
рый вирусный гепатит, больных в
крайне тяжелом состоянии, у кото
рых прогнозировали смерть во вре
мя хирургического вмешательства
или в ближайшие 24 ч после него;
женщин в период беременности и
лактации.
Возраст больных обеих групп от
18 до 60 лет, в среднем (60,75 ±
12,11) года. Продолжительность су
ществования ОЖ до момента госпи
тализации в среднем (2,25 ± 0,89)
сут.
Всем больным проведены общие
и биохимические анализы крови,
ультразвуковое исследование (УЗИ),
компьютерная томография (КТ),
рентгеноскопия грудной клетки.
Для оценки эффективности пре
доперационной энергокорригиру
ющей и детоксикационной терапии
учитывали длительность предопе
рационной терапии на основе ана
лиза активности α—амилазы крови,
амилазы мочи, уровня трипсина в
крови, количества лейкоцитов; во
время операции забирали желчь для
бактериологического исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При госпитализации у больных
обеих групп отмечена выраженная
билирубинемия. Для предупрежде
ния поражения ПЖ при ОЖ до и по
сле операции нами разработан и
внедрен в клиническую практику
алгоритм лечения ОЖ.
По данным лабораторных иссле
дований, увеличение некоторых по
казателей анализа крови свидетель
ствовало о наличии воспалительно
го процесса, а повышение активнос
ти печеночных ферментов, уровня
трипсина в крови и др. — об измене
ниях функции органов гепатопан
креатодуоденальной зоны вследст
вие нарушения оттока желчи.
В целях уменьшения уровня би
лирубина и временного улучшения
оттока желчи в последнее время

многие специалисты рекомендуют
внутреннее желчеотведение — эн
добилиарное стентирование эндо
скопическим способом перед опе
рацией [8].
Однако, наряду с очевидными
преимуществами, стенты имеют и
целый ряд недостатков. Одним из
наиболее тяжелых осложнений при
установке стентов с покрытием при
дистальном уровне билиарного
блока является возникновение ост
рого деструктивного панкреатита
вследствие обтурации протока ПЖ,
что усугубляет процесс и может
быть одной из причин осложнений
послеоперационного панкреатита.
У больных 1—й группы при гос
питализации количество лейкоци
тов в крови достоверно (на 10,5%)
превышало норму (p < 0,05). В ос
новной подгруппе после консерва
тивной терапии оно уменьшилось
на 4,5%, в контрольной подгруппе —
на 1,2%.
На всех этапах лечения количе
ство лейкоцитов в крови у больных
контрольной подгруппы было до
стоверно (p < 0,05) больше.
В основной подгруппе под влия
нием ОТ активность амилазы в кро
ви достоверно (p < 0,001) снизилась
на 35% по сравнению с таковой у
больных контрольной подгруппы.
Количество лейкоцитов у боль
ных 2—й группы было достоверно
(p < 0,001) меньше, чем в 1—й груп
пе. Это обусловлено тем, что причи
ной гнойного воспалительного
процесса являлись патогенные мик
роорганизмы в желчи, чего не на
блюдали у больных при холедохо
литиазе.
Применение ОТ губительно дей
ствовало
на
микроорганизмы,
уменьшались токсическое действие
на стенку общего желчного прото
ка, выраженность воспалительного
процесса в нем, улучшался отток
желчи.
Уровень трипсина в крови, ак
тивность амилазы в моче достовер
но (p < 0,001) снизились на 87,2% у
больных основной подгруппы и на
79,3% — контрольной. Положитель
ные результаты лечения больных за
висели от продолжительности пре
доперационной терапии.
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Проведение инфузионной тера
пии было направлено на поддержа
ние гемодинамики, восстановление
адекватной перфузии тканей (мета
болизма печени, устранения эндо
генной интоксикации), она включа
ла кристаллоидные глюкозо—соле
вые растворы, препараты, улучшаю
щие реологические свойства крови,
антигипоксанты, гепатопротекто
ры.
При наличии холангита обяза
тельным компонентом лечения счи
таем системную антибактериаль
ную терапию в сочетании с ОТ, ока
зывающей мощное бактерицидное
действие.
Антибактериальная терапия до
получения результатов бактериоло
гического исследования желчи была
эмпирической, с учетом преоблада
ния грамотрицательной микрофло
ры. В последующем ее корректиро
вали с учетом данных бактериоло
гического исследования желчи и
определения чувствительности вы
явленных возбудителей.
У больных 1—й группы в основ
ной подгруппе бактериальное за
грязнение было на 85,7% меньше,
чем в контрольной (p<0,001).
По мере уменьшения тяжести
воспалительного процесса наблю
дали улучшение всех лабораторных
показателей на 80%. Безусловно, это
одна из причин, способствовавших
устранению послеоперационного
панкреатита. У больных 2—й груп
пы в желчи, взятой во время опера
ции, по данным бактериологичес
кого исследования микрофлора не
обнаружена.
Всем больным обеих групп про
ведено оперативное лечение, преду
сматривающее устранение причи
ны возникновения ОЖ.
После операции у больных ос
новной подгруппы обеих групп вы
здоровление отмечали в среднем на
(2,5 ± 0,5) дня раньше, чем у больных
контрольной подгруппы, также на
блюдали более быструю нормализа
цию всех лабораторных и клиниче
ских показателей.
Кроме того, в основных подгруп
пах признаки послеоперационного
панкреатита не выявлены, в кон
трольных подгруппах обеих групп,
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несмотря на улучшение лаборатор
ных и клинических показателей, у 9
(45%) больных возник панкреатит,
при этом активность α—амилазы в
крови составляла (115,2 ± 7,0) Ед/л
(p< 0,05), в норме — 10,0 — 100,00
Ед/л.

Таким образом, проведение пре
доперационной терапии в течение
9 — 10 сут способствовало улучше
нию клинических и лабораторных
показателей, что позволило прогно
зировать вероятность повреждения
ПЖ, возникновения панкреатита и

перехода его в хронический, а также
его обострения в последующем.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗОБУ
В. І. Ляховський, О. П. Ковальов, М. О. Дудченко, М. І. Кравців, О. М. Люлька, І. І. Нємченко
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава

SURGICAL TREATMENT OF GOITER
V. І. Lyakhovskiy, О. P. Kovalyov, М. О. Dudchenko, М. І. Кravtsiv, О. М. Lyuhlka, І. І. Nemchenko
ротягом останніх років від
значено тенденцію до збіль
шення частоти захворю
вань щитоподібної залози
(ЩЗ) [1], а також зміни структури її
ураження, зокрема, зменшення час
тоти виявлення тиреотоксикозу та
збільшення — вузлових форм зобу [2
— 4], з яких майже 5% — це злоякісні
пухлини [5].
Деякі питання лікувальної такти
ки у хворих на зоб дискусійні [6], що
пов'язане, передусім, з визначенням
показань до хірургічного лікування
тиреотоксикозу, обсягом оператив
них втручань за різних форм вузло
вого зобу, зважаючи на онкологіч
ний ризик та метод операції.
Мета роботи: проаналізувати хі
рургічну тактику та методи опера
тивного лікування хворих з приводу
різних форм зобу.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За період 2004 — 2013 рр. оперо
вані 468 хворих з приводу зобу
віком від 18 до 76 років, чоловіків —
58, жінок — 410.
Однобічний вузловий нетоксич
ний зоб діагностований у 163
(34,8%) хворих, багатовузловий не
токсичний — у 226 (48,3%), зміша
ний токсичний — у 25 (5,3%), дифуз
ний токсичний (ДТЗ) — у 45 (9,6%),
тиреотоксична аденома — у 9 (1,9%).
За результатами остаточного
гістологічного дослідження ауто
імунний тиреоїдит (АТ, вузлова фор
ма) встановлений у 40 (8,5%) хво
рих, рак ЩЗ — у 22 (4,7%).
Показаннями до операції при
вузловому зобі вважаємо діаметр
вузла понад 3 см; швидке збільшення
вузлів (за 6 міс на 0,5 см і більше); на
явність тиреотоксикозу за умови, що
призначення тиреостатичних за
собів недостатньо ефективне; кісти

Реферат
Проаналізовані результати лікування 468 хворих з приводу зобу. Хірургічний до
ступ і обсяг оперативного втручання обирали на підставі аналізу результатів до—
та інтраопераційного обстеження хворих. Застосування екстрафасціального ме
тоду хірургічного втручання забезпечує бескровність та радикальність операції,
зменшення частоти післяопераційних ускладнень. Після операції всі пацієнти живі.
Ключові слова: щитоподібна залоза; зоб; хірургічне лікування.

Abstract
The results of treatment of 468 patients, suffering goiter, were analyzed. Surgical
access and the operative intervention volume was chosen on background of analysis of
the patients preoperative and intraoperative examination data. Extrafascial method of
surgical intervention guarantees the blood loss absence and radicality of the operation,
as well as reduction of postoperative complications rate. All the patients after the oper
ation are alive.
Key words: thyroid gland; goiter; surgical treatment.

ЩЗ діаметром більше 2 см, які мають
фіброзну капсулу і стабільно нако
пичують рідину; шийно—загруд
нинне розташування вузлового зо
бу; вузлова чи псевдовузлова форма
хронічного АТ, що спричиняє стис
кання органів і структур шиї та не
піддається консервативній терапії;
припущення про наявність раку ЩЗ
за клінічними ознаками.
Показання до оперативного
втручання з приводу ДТЗ: тяжкий пе
ребіг захворювання з виникненням
специфічних ускладнень тиреоток
сикозу; рецидивучий перебіг захво
рювання та неможливість досягнен
ня стійкої ремісії; великий зоб
(більше ІІІ ступеня), синдром стис
кання та деформація органів шиї;
косметичний дефект та наполегли
ве бажання хворого; припущення
про рак ЩЗ за клінічними ознаками.
Підготовку до операції хворих на
тиреотоксикоз проводили в умовах
ендокринологічного відділення з
метою нормалізації гормональної
активності ЩЗ, гемодинаміки і нер
вово—психічного статусу.
Всі хворі оперовані у плановому
порядку, після відповідної передопе
раційної підготовки, в стані природ
ного або медикаментозного еутире
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озу. Значну увагу приділяли також
підготовці пацієнтів до операції з
приводу вузлового нетоксичного
зобу за наявності супутніх серцево—
судинних захворювань.
Поряд з загальноклінічними і ла
бораторними методами досліджен
ня визначали гормональну актив
ність ЩЗ за рівнем вільного тирок
сину, трийодтиронину та тиреот
ропного гормону (ТТГ); титр ан
титіл до ТТГ; проводили ультразву
кове дослідження (УЗД) ЩЗ. Всім
хворим за вогнищевого ураження
ЩЗ виконували тонкоголкову аспі
раційну біопсію (ТАБ), що є най
більш чутливим та специфічним
інструментальним методом діагнос
тики та диференціювання більшості
злоякісних пухлин та непухлинних
вогнищевих процесів ЩЗ.
До операції та у 1 — 3—тю добу
після неї контролювали рівень Са2+
та Р5+ в крові, при появі змін голосу
або порушення ковтання проводили
консультацію ЛОР—спеціаліста.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На підставі аналізу результатів
клінічних, лабораторних, доопе
раційних та інтраопераційного (ци
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ñóáòîòàëüíà
ðåçåêö³ÿ ÷àñòêè
ÙÇ

44

–

12

–

46

28

–

–

–

9

2

–

–

–

5

3

–

1

–

–

–

3

42

–

105

72

13

ÃÒÅ

163

4

–

103

226

149

3

25

14

9
45

468
167
3
108
ÒÅ – òèðåî¿äåêòîì³ÿ; ÃÒÅ – ãåì³òèðåî¿äåêòîì³ÿ.

тологічне та експрес—гістологічне)
досліджень виконані хірургічні
втручання (див. таблицю).
Методом вибору знеболення при
операціях на ЩЗ вважаємо комбіно
ваний наркоз з штучною вентиляці
єю легень.
При вузлових формах зобу обо
в'язково проводили інтраоперацій
не гістологічне дослідження мазка—
відбитка зі зрізу вузла, а також екс
прес—гістологічну діагностику.
З 2007 р. застосовуємо екстра
фасціальний метод виділення ЩЗ з
використанням прецизійних ін
струментів, діатермокоагуляції з
візуалізацією і контролем нижніх
гортанних нервів і паращито
подібних залоз, що забезпечує бес
кровність втручання та гарантує ра
дикальність операції.
У теперішній час не застосовує
мо методи резекції частки ЩЗ при
однобічному вузловому зобі. У біль
шості (63,2%) таких хворих, зважаю
чи на онкологічний ризик, здій
снюємо ГТЕ, а при локалізації вузла
поблизу перешийка ЩЗ — ГТЕ та ре
зекцію прилеглої до перешийка
ділянки протилежної частки (у 27%).
В усіх хворих, незалежно від форми
зоба, блоком з часткою видаляємо
перешийок ЩЗ. У 4 хворих при при
пущенні про формування вузлів в
контралатеральній частці ЩЗ вико
нана ТЕ.
При багатовузловому нетоксич
ному зобі екстрафасціальна ТЕ
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Ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é
ÃÒÅ, ðåçåêö³ÿ
êîíòðàëàòåðàëüíî¿
÷àñòêè ÙÇ

ñóáòîòàëüíà
ðåçåêö³ÿ ÙÇ

ÒÅ

ÒÅ, öåíòðàëüíà
äèñåêö³ÿ øè¿

здійснена у 65,9% хворих, ГТЕ та ре
зекція контралатеральної частки —
у 20,4%, субтотальна резекція ЩЗ — у
12,4%. У 3 хворих за даними субопе
раційного цитологічного дослід
ження діагностований рак ЩЗ, ТЕ
доповнена центральною дисекцією
шиї.
З приводу змішаного токсичного
зобу ТЕ виконана у 56% хворих, ГТЕ
та резекція контралатеральної част
ки ЩЗ — у 36%, субтотальна резекція
ЩЗ— у 8%; з приводу тиреотоксич
ної аденоми ГТЕ — у 5, ГТЕ та ре
зекція контралатеральної частки
ЩЗ — у 3, субтотальна резекція част
ки ЩЗ — в 1 хворого.
З 18 оперованих з приводу вузло
вого зобу за результатами остаточ
ного гістологічного дослідження
папілярний рак ЩЗ діагностований
у 12 хворих, фолікулярний рак — у 6,
з них у 13 — виконана ТЕ, у 3 — ГТЕ
та резекція контралатеральної част
ки ЩЗ, у 2 — ГТЕ. Подальше лікуван
ня цих хворих проводили в облас
ному клінічному онкологічному
диспансері.
При ДТЗ перевагу віддавали суб
тотальній резекції ЩЗ, у 3 хворих
виконана екстрафасціальна ГТЕ з
резекцією протилежної частки ЩЗ.
Вважаємо таку операцію за умови
низького рівня АТ рецепторів до ТТГ
досить привабливою.
Під час оперативного втручання
особливу увагу звертали на вибір оп
тимального хірургічного доступу,

що значною мірою забезпечує успіх
операції та неускладнений перебіг
післяопераційного періоду. В той же
час, малопомітний (косметичний)
післяопераційний рубець — один з
критеріїв якості, "візитна картка"
хірурга.
Застосовуємо хірургічний ший
ний доступ за Кохером у такій мо
дифікації. При дифузному збільшен
ні ЩЗ лінію розрізу визначаємо за
допомогою шовного матеріалу по
наміченій раніше лінії або нижній
складці на шкірі шиї, віддавлюючи
вузький жолобок з чіткими контура
ми. При деформації шиї внаслідок
зобу розріз здійснюємо по проекції
нижньої шийної складки на 2,5 см
вище яремної вирізки. Краї розрізу
при зобі ІІ — ІІІ ступеня доходять до
рівня внутрішньої третини груднин
но—ключично—соскових м'язів, ІІІ
— ІV ступеня — до їх середньої, за ве
ликого зобу — зовнішньої третини.
Верхній шкірно—підшкірно—фас
ціальний клапоть з пересіченими та
перев'язаними передніми яремними
венами відшаровуємо до висоти сто
яння верхніх країв часток ЩЗ.
Нижній клапоть відсепаровуємо в
тому самому анатомічному шарі до
верхнього краю вирізки груднини.
За подовженої шиї і розмірів зобу до
ІІІ ступеня претиреоїдні м'язи роз
водимо, за короткої шиї і великих
розмірів малорухомої ЩЗ — пе
ресікаємо. Після видалення (ре
зекції) ЩЗ рану промиваємо 5% роз
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чином амінокапронової кислоти,
здійснюємо остаточну гемостатич
ну діатермокоагуляцію. Дренуємо
ложе видалених часток ЩЗ двома
хлорвініловими трубками перехрес
но і виводимо їх в латеральних
відділах розрізу. Створюємо від'єм
ний тиск в рані за допомогою гумо
вих спринцівок А—1. Дренажі вида
ляємо у 1—шу добу після операції,
шви знімаємо на 4—ту добу, в ос
танні роки накладаємо внутрішньо
шкірний косметичний шов. Після
впровадження цієї методики такі ус
кладнення, як "хвороба" відшарова
них клаптів, серома, гематома рани
або її нагноєння, не спостерігали.

Всі пацієнти, оперовані з приво
ду різних форм зобу в останні 10
років, живі. Впродовж періоду до
слідження післяопераційний тирео
токсичний криз не спостерігали.
Після операції транзиторний
гіпопаратиреоз виник в 11 (2,4%)
хворих, однобічне ураження нижнь
ого гортанного нерва — у 10 (2,1%),
верхнього — у 5 (1,1%). Більшість
цих ускладнень були тимчасові, їх
спостерігали у перші 5 років дослід
ження.

ВИСНОВКИ
1. Доступ, який ми застосовуємо
під час операцій на ЩЗ, анатомічно
обгрунтований, обережний, забез
печує необхідну експозицію органа,
добре загоєння рани і косметичний
ефект.
2. Застосування екстрафасціаль
ного методу видалення ЩЗ або її ча
стини забезпечує візуальний кон
троль операції та її радикальність.
3. Оптимізація хірургічного ліку
вання зобу дозволила уникнути опе
раційної летальності і зменшити ча
стоту ускладнень.
4. Отримані дані свідчать про
ефективність та безпечність вико
ристаних підходів до хірургічного
лікування різних форм зобу.
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РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО ПОШКОДЖЕННЯ БІЛКІВ ТА ЛІПІДІВ
У ПАТОГЕНЕЗІ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ
ЗА ТЯЖКОЇ ПОЄДНАНОЇ ТОРАКАЛЬНОЇ ТРАВМИ
М. А. Ступницький, В. І. Жуков, Т. В. Горбач, А. Ю. Павленко, О. В. Білецький
Харківський національний медичний університет,
Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені О. І. Мещанінова

THE ROLE OF OXIDATIVE DAMAGE OF PROTEINS AND LIPIDS
IN PATHOGENESIS OF TRAUMATIC DISEASE
IN SEVERE COMBINED THORACIC TRAUMA
М. А. Stupnytskiy, V. І. Zhukov, Т. V. Gorbach, А. Yu. Pavlenko, О. V. Biletskiy
мирний час травма грудей
посідає третє місце за по
ширенням і становить 8 —
10% в структурі механічно
го пошкодження тулуба. Незважаю
чи на вдосконалення методів діагно
стики та лікування, летальність за
тяжкої поєднаної травми грудей ста
новить 30 — 70% [1].
Патогенез торакальної травми
включає усі пускові чинники для
формування оксидативного стресу.
Виникає гіпоксія внаслідок як вен
тиляційних порушень, так і прямого
пошкодження паренхіми легень [1,
2]. Феномен ішемії—реперфузії зу
мовлений зменшенням серцевого
викиду
внаслідок
підвищення
внутрішньогрудного тиску [3]. Не
від'ємним елементом є крововтрата,
яка навіть за ізольованої торакаль
ної травми може становити 1 — 1,5 л
через масивний гемоторакс [4, 5].
За сучасних принципів лікування
потерпілих з поєднаною травмою, а
саме концепції "контролю пошкод
ження", виникає проблема моніто
рингу показників функціонального
стану з можливістю прогнозування
виживання [1, 6, 7]. Незважаючи на
досить добре вивчення механізмів
оксидативного пошкодження на мо
лекулярному рівні, немає чітких
прогностичних критеріїв оксида
тивного пошкодження біомолекул у
потерпілих за поєднаної травми
грудей.
Мета дослідження: вивчити ди
наміку показників оксидативного
пошкодження ліпідів та білків та виз
начити можливі прогностичні кри

У
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Реферат
Мета дослідження — вивчення динаміки показників оксидативного пошкодження
ліпідів та білків і пошук можливих прогностичних критеріїв у потерпілих за тяжкої
поєднаної торакальної травми. У плазмі крові 73 пацієнтів віком від 20 до 68 років
визначали концентрацію карбонільних груп білків та малонового діальдегіду
(МДА) у 1 — 2—гу, на 3 — 4—ту та 5 — 6—ту добу після травми. В умовах масивної
інфузійної терапії концентрація досліджуваних показників не відображає інтен
сивність оксидативних процесів. Більш показовою є відносна концентрація у пере
рахунку на концентрацію загального білка. На 5 — 6—ту добу після травми спос
терігали тенденцію до нормалізації показників оксидативного пошкодження як
білків, так і ліпідів, у пацієнтів, які одужали, за летального наслідку — відзначено їх
подальше збільшення. Встановлено односпрямовану динаміку відносних показ
ників в обох групах до 3 — 4—ї доби після травми з поступовим її збільшенням.
Концентрацію карбонільних груп білків понад 15,86 мкмоль/г білка на 5 — 6—ту
добу після травми слід вважати достовірним критерієм несприятливого прогнозу.
Ключові слова: поєднана торакальна травма; перекисне окиснення ліпідів; окис
на модифікація білків.

Abstract
The investigation objective was to study the dynamics of indices of the lipids and pro
teins oxidative damage, as well as search for possible prognostic criteria in the injured
persons with severe combined thoracic trauma. Concentration of carbonyl groups of
proteins and malonic dialdehyde was determined on 1—2d, 3—4th and 5—6th day after
trauma in the blood plasm of 73 patients, ageing 20 — 68 yrs old. While in conditions of
massive infusion therapy concentration of the indices investigated do not reflect the
oxidative processes intensity. Relative concentration in recalculation on concentration
of common protein content constitutes a more demonstratable index. On the 5—6th
day after trauma a tendency for normalization of the oxidative damage of lipids and pro
teins indices was observed in the patients, who have recovered, and while lethal out
come — their further enhancement was noted. There was established a one—direction
dynamics of a relative indices in both groups up to 3—4—th day after trauma with a
step—by—step its enhancement. Concentration of carbonyl groups of proteins more
than 15.86 mcmol/g of protein on the 5—6—th day after trauma ought to be considered
a trustworthy criterion of unfavorable prognosis.
Key words: combined thoracic trauma; lipids peroxid oxidation; proteins oxidative
modyfication.

терії за тяжкої поєднаної торакаль
ної травми.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 73 потерпілих (всі чо
ловіки) віком від 20 до 68 років, яких
з приводу тяжкої поєднаної травми

грудей лікували у відділенні анес
тезіології та інтенсивної терапії
лікарні у 2008 — 2010 рр. У
дослідження включені пацієнти з
поєднаною закритою травмою гру
дей за наявності гемотораксу, пнев
мотораксу, забою легень, серця, пе
реломів ребер. За механізмом трав
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Òàáëèöÿ 1.

Õàðàêòåðèñòèêà ïàö³ºíò³â
Ïîêàçíèê

1–é

Â³ê, ðîê³â
Òÿæê³ñòü ïîøêîäæåíü çà øêàëîþ ISS, áàë³â
Òÿæê³ñòü ñòàíó çà øêàëîþ RTS, áàë³â
Òðèâàë³ñòü â³ä ìîìåíòó òðàâìè äî ãîñï³òàë³çàö³¿, ãîä
Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ ó â³ää³ëåíí³ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, äí³â

Òàáëèöÿ 2.

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà â ãðóïàõ (x ± m)
Òåñò Mann – Whitney
2–é
(ð)

41,55 ± 1,65
25,48 ± 1,35
7,367±0,156
1,412 ± 0,276
13,55 ± 2,66

41,58 ± 2,38
34,45 ± 1,99
5,91±0,271
1,866 ± 0,701
17,32 ± 4,28

1
0,0006
<0,0001
0,8434
0,9911

Â³äíîñíà êîíöåíòðàö³ÿ äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçíèê³â

Ïîêàçíèê

ó êîíòðîë³

â ãðóïàõ
õâîðèõ

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà (x ± m)
ó ñòðîêè ñïîñòåðåæåííÿ, äîáà
1 – 2–ãà
3 – 4–òà

5 – 6–òà

ÌÄÀ,
1–é
0,1242 ± 0,0016*
0,1366 ± 0,002*
0,1373 ± 0,0064
0,1005 ± 0,003
ìêìîëü/ã á³ëêà
2–é
0,1252 ± 0,0034*
0,1526 ± 0,0054*
0,1683 ± 0,0061*
1–é
14,091 ± 0,208*
15,903 ± 0,4643*
14,176 ± 0,232*
Êàðáîí³ëüí³ ãðóïè á³ëê³â,
11,998 ± 0,5793
ìêìîëü/ã á³ëêà
2–é
14,173 ± 0,4871
16,337 ± 0,5792*
20,12 ± 0,6607*†
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè: * – ó êîíòðîë³ (ð<0,005); † – ó ïàö³ºíò³â
1–¿ ãðóïè (ð<0,001).

ми переважали падіння з висоти (у
32,87% спостережень), ураження
водіїв та пасажирів автомобіля у до
рожньо—транспортній
пригоді
(відповідно 21,91 та 20,54%). Пацієн
ти розподілені на 2 групи: 1—ша гру
па — 42 пацієнта, які одужали, 2—га
група — 31 пацієнт, якій помер від
травматичної хвороби (табл. 1).
Усім пацієнтам проводили інтенсив
ну інфузійно—трансфузійну, знебо
лювальну, протизапальну, антибак
теріальну та метаболічну терапію,
профілактику стресових виразок
травного каналу, відповідно до тяж
кості стану та пошкоджень. Кров для

дослідження забирали тричі: 1—й
раз — у 1 — 2—гу добу (через 10 — 33
год після травми); 2—й раз — на 3 —
4—ту добу (через 48 — 75 год), 3—й
раз — на 5 — 6—ту добу (через 97 —
122 год). У контрольну групу вклю
чені 15 здорових добровольців (всі
чоловіки) такого самого віку. Кон
центрацію МДА у плазмі крові виз
начали за ТБК—активністю депро
теїнізованої плазми [8]; вміст кар
бонільних груп білків — за реакцією
з динітрофенілгідразином екстраго
ваних з плазми білків [9]; загального
білка — біуретовим методом [10].
Тяжкість травми визначали за шка

лою ISS (Injury Severity Score),
тяжкість стану потерпілих в момент
госпіталізації — за шкалою RTS
(Revised Trauma Score) [11]. Статис
тична обробка даних проведена за
допомогою програми GraphPad
Prism 5.03. Достовірність різниці по
казників у групах визначали з вико
ристанням тесту Mann — Whitney;
аналіз достовірності різниці якісних
ознак — двостороннього точного
критерію Fisher. Для визначення
точки розділу між групами (cut—off
value) використовували ROC—
аналіз (Receiver Operating Characte
ristic). Достовірною вважали різни
цю за р<0,005.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Рис. 1.
Динаміка абсолютної концентрації МДА та карбонільних груп білків
у плазмі крові.
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У пацієнтів 2—ї групи виявлене
достовірне зменшення концент
рації карбонільних груп у 1 — 2—гу
добу після травми на 22,43% — у
порівнянні з такою в контролі та на
12,67% — у пацієнтів 1—ї групи (рис.
1). Динаміка показників у пацієнтів
2—ї групи має тенденцію до
постійного збільшення з максиму
мом на 5 — 6—ту добу спостережен
ня. Такі результати можна пояснити
гемодилюцією під впливом значно
го об'єму інфузійної терапії, яку про
водили потерпілим у гострому
періоді травматичної хвороби,
особливо у 1 — 2—гу добу.
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У табл. 2 наведена відносна кон
центрація досліджуваних показ
ників у перерахунку на концент
рацію загального білка у плазмі
крові. На відміну від абсолютної кон
центрації, вже у 1 — 2—гу добу спос
терігали достовірне, майже однако
ве, збільшення відносної концент
рації МДА у пацієнтів обох груп у
порівнянні з контролем: на 25,47%
— у пацієнтів 1—ї групи та на 24,87%
— у хворих 2—ї групи. На 3 — 4—ту
добу цей показник більш значно
збільшувався у пацієнтів 2—ї групи
(на 51,84% у порівнянні з таким у
контролі), ніж у пацієнтів 1—ї групи
(на 35,92%). Динаміка відносної кон
центрації МДА на 5 — 6—ту добу у
пацієнтів 1—ї групи достовірно не
змінювалася, як у порівнянні з такою
в контролі, так і у хворих 2—ї групи,
імовірно, через значну дисперсію
даних, адже, у порівнянні з показни
ком на 3 — 4—ту добу він майже не
змінився.
У пацієнтів 2—ї групи відзначали
подальше збільшення відносної
концентрації МДА на 5 — 6—ту добу
на 67,46% у порівнянні з такою в
контролі, що свідчило про постійне
збільшення інтенсивності ліпопе
роксидації протягом періоду спос
тереження.
Достовірної різниці відносної
концентрації карбонільних груп
білків у 1 — 2—гу добу у хворих 2—ї
групи у порівнянні з такою в кон
трольній групі не було, проте, вияв
лене її достовірне збільшення у
пацієнтів 1—ї групи — на 18,92%. На
3 — 4—ту добу у пацієнтів 1—ї групи
цей показник збільшився на 32,54%,
2—ї групи — на 36,16% у порівнянні

з таким у контролі. На 5 — 6—ту добу
після травми у пацієнтів 1—ї групи
спостерігали зменшення відносної
концентрації карбонільних груп з
наближенням до її значення у 1 —
2—гу добу (на 18,15% більше, ніж у
контролі); у хворих 2—ї групи вияв
лене подальше збільшення показни
ка: на 67,69% — у порівнянні з таким
у контролі та на 41,93% — у пацієнтів
1—ї групи. Це свідчило про постійне
поступове збільшення інтенсив
ності процесів окисної модифікації
білків у потерпілих за несприятли
вого прогнозу протягом усього
періоду спостереження.
За даними ROC—аналізу (рис. 2)
визначено точку розділу між група
ми пацієнтів на 5 — 6—ту добу після
травми, що становила понад 15,86
мкмоль/г білка з відносним ризиком
26,67%, чутливістю — 95,24% (95%
довірчий інтервал — ДІ 76,18 —
99,88), специфічністю — 83,33%
(95% ДІ 68,64 — 93,03, р<0,0001).
Відношення правдоподібності —
5,714. Площа під характеристичною
кривою 0,9671 ± 0,01917 (р <
0,0001).
На основі аналізу цих даних мож
на стверджувати, що збільшення
відносної концентрації карбоніль
них груп білків у потерпілих за
поєднаної травми грудей на 5 — 6—
ту добу більше цього значення є до
стовірним критерієм несприятливо
го прогнозу. Концентрація кар
бонільних груп білків є більш пока
зовим маркером, імовірно, внаслі
док того, що МДА як сполука з мен
шою молекулярною масою легко до
лає нирковий бар'єр і виводиться з
сечею, що знижує діагностичну цін

Рис. 2.
Характеристична крива відносної
концентрації карбонільних груп
білків на 5 3 63ту добу після травми.

ність цього показника, тим більше в
умовах проведення інфузійної те
рапії.

ВИСНОВКИ
1. За умови масивної інфузійної
терапії абсолютна концентрація
МДА та карбонільних груп білків не
відображає інтенсивності оксида
тивних процесів. Більш показова
відносна концентрація у перерахун
ку на концентрацію загального
білка.
2. Встановлена односпрямована
динаміка показників оксидативного
пошкодження як білків, так і ліпідів у
пацієнтів обох груп.
3. Якщо на 5 — 6—ту добу після
травми відносна концентрація кар
бонільних груп білків перевищувала
15,86 мкмоль/г білка, ризик леталь
ного наслідку у 26,67 разу вищий,
ніж за концентрації цього показни
ка, меншої, ніж критичне значення.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОГО
ЛІФТИНГУ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ОБЛИЧЧЯ В ДИНАМІЦІ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ
Г. П. Козинець, В. Д. Пінчук, О. С. Ткач
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ,
Київський міський центр пластичної мікрохірургії та естетичної медицини "ЦЕРТУС"

COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICACY OF THE UPPER PART
OF THE FACE ENDOSCOPIC LIFTING IN DYNAMICS
OF POSTOPERATIVE PERIOD
G. P. Kozinets, V. D. Pinchuk, О. S. Tkach
ерхня частина обличчя віді
грає ключову роль у пере
дачі почуттів та емоцій лю
дини. Такі прояви, як гнів,
сум, побоювання, здивування, втома
можна розпізнати, подивившись на
ділянку чола. Вікові зміни обличчя
часто нагадують такі стани. За таких
ситуацій люди неправильно тракту
ють настрій людини, оскільки по
милково вважають, що вигляд люди
ни передає її відчуття. Внаслідок
цього обличчя, що старіє, може ви
глядати втомленим, незацікавленим,
злим, стурбованим або сумним,
навіть якщо людина цього не відчу
ває [1 — 3]. Для корекції вікових змін
верхньої частини обличчя широко
використовують
ендоскопічний
фронтотемпоральний ліфтинг [4, 5].
Застосування ендоскопічної техніки
дозволяє досягти хорошого есте
тичного результату та мінімізувати
післяопераційні особливості, прита
манні відкритому підходу [6, 7].
Наявність деяких спірних пи
тань, зокрема, стабільності отрима
них результатів, вибору методу
фіксації тканин та доцільності втру
чання на мімічних м'язах зумовили
необхідність проведення цього до
слідження.
Мета дослідження — порівняльна
оцінка ефективності ендоскопічно
го ліфтингу верхньої частини об
личчя у ранньому та віддаленому
післяопераційному періоді.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У Центрі обстежені 158 пацієнтів
віком від 30 до 65 років в період з

Реферат
Наведена порівняльна оцінка результатів ендоскопічного ліфтингу верхньої части
ни обличчя у динаміці раннього та віддаленого післяопераційного періоду. За ре
зультатами аналізу висоти положення брів у контрольні строки встановлено, що
протягом 1 року після операції брови мають тенденцію до птозу, що зумовлене ак
тивністю колових м'язів очей. Погіршення досягнутого результату після операції
менш виражене у пацієнтів після попередньої хімічної денервації мімічних м'язів.
Хімічна денервація колових м'язів очей шляхом ін'єкцій ботулінічного токсину типу
А за 2 тиж до операції забезпечує стабільну фіксацію тканин у ранньому післяопе
раційному періоді, що дозволяє уникнути втрати досягнутого результату, забез
печує поліпшення результатів у віддаленому післяопераційному періоді у 3,7 разу.
Ключові слова: верхня частина обличчя; брови; ендоскопічний ліфтинг; хімічна
денервація; ботулінічний токсин.

Abstract
Comparative estimation of results for endoscopic lifting of the face upper part in
dynamics of early and late postoperative period was adduced. In accordance to results
of analysis, concerning the eyebrows height in a control terms, there was established,
that through one year postoperatively the eyebrows have a tendency towards ptosis
due to activity of the eyes circular muscles. Deterioration of the result achieved post
operatively is less prominent in patients after preliminary chemical denervation of mimic
muscles. Chemical denervation of the eyes circular muscles, using injections of botu
linic toxine type А before 2 weeks preoperatively secures a stable fixation of tissues in
early postoperative period, what permits to escape loss of the result achieved, secures
the results improvement in late postoperative period in 3.7 times.
Key words: upper part of the face; eyebrows; еndoscopic lifting; chemical denerva
tion; botulinic toxine.

2006 по 2014 р. Пацієнти розподі
лені на групи залежно від особливо
стей виконання ендоскопічного
фронтотемпорального ліфтингу. У
61 пацієнта (група порівняння) опе
рацію здійснено за загальноприйня
тою методикою [4]; у 36 пацієнтів
(перша група) — з попередньою
хімічною денервацією м'язів між
брівної ділянки та верхньо—лате
ральних частин колових м'язів очей
за запропонованою нами методи
кою [8]; у 30 пацієнтів (друга група)
— з фіксацією переміщених тканин
з використанням поліуретанової
полімерної клейової композиції з
фолієвою кислотою за запропоно

Клінічна хірургія. — 2014. — № 5

ваною нами методикою [9]; у 31
пацієнта (третя група) — з поперед
ньою хімічною денервацією м'язів
міжбрівної ділянки та верхньо—ла
теральних частин колових м'язів
очей, а також фіксацією переміще
них тканин з використанням полі
уретанової полімерної клейової
композиції з фолієвою кислотою за
запропонованою нами методикою
[10].
За віком пацієнти в групах не
різнилися. Як у групі порівняння, так
і в основних групах 42,4% пацієнтів
були віком від 40 до 49 років.
Перед оперативним втручанням
та у відповідні контрольні строки
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вимірювали висоту положення брів
у трьох точках: від медіального кан
тусу ока (МК), середини зіниці (СЗ)
та латерального кантусу ока (ЛК) до
верхнього краю брови (ВБ) по вер
тикально проведених лініях.
Проведений порівняльний ана
ліз висоти положення брів у групах
пацієнтів у динаміці раннього та
віддаленого післяопераційного пе
ріоду. Дослідження проведені до
операції та через 10 діб, 1 міс і 1 рік
після неї.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У пацієнтів групи порівняння ви
сота положення брів до операції
становила у середньому: МК — ВБ
(1,75 ± 0,04) см, СЗ — ВБ (1,71 ± 0,04)
см, ЛК — ВБ (1,94 ± 0,04) см; на 10—
ту добу після операції: МК — ВБ (2,54
± 0,03) см, СЗ — ВБ (2,72 ± 0,03) см,
ЛК — ВБ (2,94 ± 0,03) см; через 1 міс:
МК — ВБ (2,37 ± 0,04) см, СЗ — ВБ
(2,48 ± 0,03) см, ЛК — ВБ (2,64 ± 0,03)
см; через 1 рік: МК — ВБ (2,12 ± 0,04)
см, СЗ — ВБ (2,09 ± 0,03) см, ЛК — ВБ
(2,08 ± 0,04) см. Різниця показників
достовірна (р<0,05).
Відзначене достовірне (р<0,05)
зменшення висоти положення брів
через 1 міс та 1 рік у порівнянні з та
кою у ранньому післяопераційному
періоді (на 10—ту добу), особливо у
середній та латеральній частинах
брови. Це зумовлене активністю ко
лового м'яза ока, втручання на якому
не проводили під час класичного
ендоскопічного фронтотемпораль
ного ліфтингу верхньої частини об
личчя. Різниця показників у ранньо
му та віддаленому післяопераційно
му періоді становила 23,1%.
У пацієнтів першої групи висота
положення брів до операції стано
вила у середньому: МК — ВБ (1,76 ±
0,05) см, СЗ — ВБ (1,70 ± 0,04) см, ЛК
— ВБ (1,93 ± 0,04) см; на 10—ту добу
після операції: МК — ВБ (2,53 ± 0,03)
см, СЗ — ВБ (2,71 ± 0,03) см, ЛК — ВБ
(2,94 ± 0,04) см; через 1 міс: МК — ВБ
(2,45 ± 0,03) см, СЗ — ВБ (2,62 ± 0,03)
см, ЛК — ВБ (2,83 ± 0,04) см; через 1
рік: МК — ВБ (2,37 ± 0,04) см, СЗ — ВБ
(2,49 ± 0,03) см, ЛК — ВБ (2,73 ± 0,04)
см.
Висота брів на 10—ту добу та че
рез 1 міс після операції достовірно
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не різнилася. Це свідчило про ста
більність результату в ранньому
післяопераційному періоді. Також
висота положення брів у латераль
ній частині через 1 рік достовірно
не відрізнялася від такої через 1 міс.
Це підтверджує стабільність досяг
нутого результату у віддаленому
післяопераційному періоді.
Різниця висоти положення брів
на 10—ту добу та через 1 рік у паці
єнтів цієї групи становила 8,42%.
У пацієнтів другої групи висота
положення брів до операції стано
вила у середньому: МК — ВБ (1,74 ±
0,06) см, СЗ — ВБ (1,72 ± 0,05) см, ЛК
— ВБ (1,95 ± 0,05) см; на 10—ту добу
після операції: МК — ВБ (2,53 ± 0,04)
см, СЗ — ВБ (2,70 ± 0,04) см, ЛК — ВБ
(2,93 ± 0,04) см; через 1 міс: МК — ВБ
(2,36 ± 0,03) см, СЗ — ВБ (2,44 ± 0,03)
см, ЛК — ВБ (2,60 ± 0,04) см; через 1
рік: МК — ВБ (2,24 ± 0,04) см, СЗ — ВБ
(2,28 ± 0,04) см, ЛК — ВБ (2,38 ± 0,04)
см.
В усі контрольні строки спосте
реження встановлена достовірна
різниця положення брів, що свідчи
ло про часткову втрату результату у
порівнянні з досягнутим у ранньому
післяопераційному періоді.
Різниця висоти положення брів
на 10—ту добу та через 1 рік у
пацієнтів цієї групи становила
15,44%.
У пацієнтів третьої групи висота
положення брів до операції стано
вила у середньому: МК — ВБ (1,75 ±
0,04) см, СЗ — ВБ (1,73 ± 0,05) см, ЛК
— ВБ (1,95 ± 0,05) см; на 10—ту добу
після операції: МК — ВБ (2,56 ± 0,03)
см, СЗ — ВБ (2,73 ± 0,03) см, ЛК — ВБ
(2,94 ± 0,04) см; через 1 міс: МК — ВБ
(2,51 ± 0,03) см, СЗ — ВБ (2,67 ± 0,03)
см, ЛК — ВБ (2,87 ± 0,03) см; через 1
рік: МК — ВБ (2,41 ± 0,03) см, СЗ — ВБ

(2,53 ± 0,04) см, ЛК — ВБ (2,77 ± 0,04)
см.
Достовірної різниці висоти брів
на 10—ту добу та через 1 міс після
операції не було, що свідчило про
стабільність фіксації у ранньому
післяопераційному періоді. Показ
ники положення брів у латеральних
відділах у строки 1 міс та 1 рік до
стовірно не різнилися, що підтверд
жує стабільність досягнутого резуль
тату у віддаленому післяопераційно
му періоді.
Різниця висоти положення брів
на 10—ту добу та через 1 рік у
пацієнтів цієї групи становила 6,2%.
Через 1 рік після операції у паці
єнтів всіх досліджуваних груп поло
ження брів було більш високим, ніж
у пацієнтів групи порівняння (р <
0,05). Порівняльні дані висоти поло
ження брів в групах пацієнтів наве
дені у таблиці.
При порівняльному аналізі висо
ти положення брів через 1 рік після
операції у пацієнтів досліджуваних
груп встановлено, що у пацієнтів
першої та третьої груп воно досто
вірно (р<0,05) вище, ніж у пацієнтів
другої групи.
Слід зауважити, що висота поло
ження брів до операції у пацієнтів
усіх груп не різнилася. На 10—ту до
бу після операції у групі порівняння
та всіх досліджуваних групах вдало
ся досягти бажаного підвищення
брів. Достовірної різниці показника
в групах пацієнтів не було (р > 0,05).
За результатами аналізу показ
ників висоти положення брів у кон
трольні строки встановлено, що
протягом 1 року після операції у
пацієнтів усіх груп відзначений до
стовірний (р < 0,05) птоз у порівнян
ні з раннім післяопераційним періо
дом, достовірно більш виражений у
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Ãðóïè ïàö³ºíò³â

Ïîð³âíÿííÿ
Ïåðøà
Äðóãà
Òðåòÿ
Ïðèì³òêà.

ÌÊ – ÂÁ
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ËÊ – ÂÁ
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2,37 ± 0,04*
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2,53 ± 0,04* ∇
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пацієнтів групи порівняння, у яких
відсоток втрати результату становив
23,1% відносно досягнутого на 10—
ту добу. Таке зменшення висоти по
ложення брів після операції зумов
лене активністю колових м'язів
очей. Під час класичного ендоско
пічного фронтотемпорального ліф
тингу втручання на колових м'язах
очей не проводили. Активність цих
м'язів у ранньому післяопераційно
му періоді негативно впливає на
фіксацію переміщених тканин та
сприяє птозу брів, особливо в цент
ральній та латеральних частинах. У
пацієнтів першої та третьої груп до
стовірної різниці положення брів на
10—ту добу та через 1 міс не було. Не

було достовірної різниці показників
і через 1 рік після операції у лате
ральній частині брів. Це зумовлене
попередньою хімічною денерваці
єю колових м'язів очей.
Таким чином, найкращі результа
ти досягнуті у пацієнтів першої та
третьої груп, яким здійснювали по
передню хімічну денервацію міміч
них м'язів шляхом ін'єкцій ботулі
нічного токсину типу А за 2 тиж до
оперативного втручання. У них від
значено достовірно меншу (р < 0,05)
різницю висоти положення брів на
10—ту добу та через 1 рік після опе
рації, ніж у пацієнтів групи порів
няння та другої групи. Найкращі ре
зультати досягнуті у пацієнтів тре

тьої групи, у них найменша втрата
досягнутого результату — 6,2%, що
свідчило про поліпшення резуль
татів лікування пацієнтів з приводу
естетичної деформації верхньої ча
стини обличчя у 3,7 разу.
Попередня хімічна денервація
колових м'язів очей шляхом ін'єкції
ботулінічного токсину типу А за 2
тиж до операції забезпечує стабіль
ну фіксацію тканин у ранньому
післяопераційному періоді, дозво
ляє уникнути втрати досягнутого ре
зультату, сприяє поліпшенню ре
зультатів у віддаленому післяопе
раційному періоді.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИССЕКЦИИ—АСПИРАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ВНЕМОЗГОВЫХ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
С. В. Тяглый, А. Ю. Полковников, Е. И. Савченко, А. Ю. Ксензов, Н. Д. Еремеева
Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожская областная клиническая больница

EXPERIENCE OF APPLICATION OF ULTRASOUND
DISSECTION—ASPIRATION IN SURGICAL TREATMENT
OF EXTRACEREBRAL INTRACRANIAL TUMOURS
S. V. Tyagliy, А. Yu. Polkovnikov, Е. I. Savchenko, А. Yu. Ksenzov, N. D. Yeremeyeva
енингиомы — медленно
растущие, как правило, до
брокачественные внемоз
говые опухоли, происходя
щие из клеток арахноэндотелия. Хо
тя большинство менингиом добро
качественные, с небольшим количе
ством генетических аберраций, их
расположение внутри черепа обус
ловливает тяжелые последствия для
больного и представляет угрозу его
жизни.
Менингиомы — наиболее распрост
раненные первичные опухоли ЦНС,
их частота составляет 7 на 100 000
населения в год [1, 2]. Несмотря на
прогресс хирургических техноло
гий, радикальное (тип 1 по D.
Simpson) удаление внутричерепной
менингиомы удается осуществить у
меньшинства больных, частота ре
цидивов опухоли в сроки наблюде
ния более 10 — 15 лет составляет до
91%, при повышении радикальнос
ти путем использования экстенсив
ных хирургических доступов ухуд
шается качество жизни больных. В
большинстве наблюдений менинги
омы, будучи по природе сосудисты
ми опухолями с солидным строени
ем, обильно кровоснабжаются, сле
довательно, являются по сути гипер
васкуляризированными объемными
образованиями [3, 4]. В современ
ной нейроонкологии при хирурги
ческом лечении внемозговых опу
холей радикальность операций час
то ограничена особенностями рос
та, а также взаимоотношением опу
холевого узла с функционально
важными областями головного моз
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Реферат
Проанализированы результаты хирургического лечения 33 пациентов по поводу
интракраниальных внемозговых опухолей. Для нейровизуализации использовали
магниторезонансную томографию (МРТ) головного мозга, селективную ангио
графию (АГ) с контрастированием наружной (НСА), внутренней (ВСА) сонных ар
терий и позвоночной артерии (ПА), у некоторых больных — с двух сторон. У 19
(57,6%) больных во время хирургического вмешательства использовали ультра
звуковой диссектор (УД) Sonoca 300, что позволило тотально удалить опухоль у 16
(84,2%) из них. Прогрессирование неврологического дефицита после операции
отмечено у 3 больных. Использование в хирургическом лечении внемозговых ин
тракраниальных опухолей ультразвуковой диссекции—аспирации позволило су
щественно увеличить радикальность хирургических вмешательств, уменьшить
операционную травму, частоту послеоперационных осложнений, затраты на ве
дение пациента в раннем послеоперационном периоде, достоверно повысить ка
чество жизни оперированных пациентов.
Ключевые слова: внемозговая опухоль; хирургическое лечение; ультразвуковой
диссектор.

Abstract
The results of surgical treatment of 33 patients, suffering intracranial extracerebral
tumours, were analyzed. Magnet—resonance tomography of the brain, selective
angiography with contrasting of external and internal carotid and vertebral arteries
were used for neurovisualization, in several patients — bilaterally. In 19 (57.6%)
patients ultrasound dissector Sonoca 300 was applied intraoperatively, permitting to
remove the tumour totally in 16 (84.2%) of them. In 3 patients progression of neurolog
ical deficiency was noted postoperatively. Application of ultrasound dissection—aspira
tion in surgical treatment of extracerebral intracranial tumours have had permitted to
enhance the surgical interventions radicality, to reduce the operative trauma, postop
erative complications rate, cost—effectiveness of the patient management in the early
postoperative period, and to raise trustworthy the operated patients quality of life.
Key words: extracerebral tumour; surgical treatment; ultrasound dissector.

га и магистральными сосудами [5]. В
настоящее время методы хирурги
ческого лечения опухолей нервной
системы основаны на применении
микрохирургической техники в со
четании с использованием высоко
технологичных физических мето
дов, одним из таких решений явля
ется использование ультразвуковой
диссекции—аспирации, примене
ние которой позволяет эффективно
разрушать ткань опухоли без нару

шения крупных сосудистых образо
ваний [6 — 8]. Этот эффект основан
на разнице плотности тканей опу
холи и стенки сосудов, а также се
лективном действии ультразвука [9
— 11].
Цель исследования: улучшение
результатов хирургического лече
ния внемозговых интракраниаль
ных опухолей, оценка эффективно
сти ультразвуковой диссекции—ас
пирации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
хирургического лечения 33 боль
ных по поводу интракраниальных
внемозговых опухолей. По данным
гистологического исследования,
менингиома диагностирована у 29
больных, в том числе по степени
злокачественности Grade I — у 26
(89,6%), Grade IІІ — у 3 (10,4%); шван
нома — у 3 (Grade I), ангиосаркома
— у 1 (Grade III). Опухоли субтенто
риальной локализации отмечены в
9 (27,3%) наблюдениях, супратенто
риальной — в 24, из них в 8 (33,3%)
— базальной локализации. Женщин
было 18 (54,5%), мужчин — 15
(45,5%). Преобладали пациенты в
возрасте старше 50 лет — 20 (60,6%).
Во всех наблюдениях для нейро
визуализации проводили МРТ голо
вного мозга с помощью томографа
Hitachi Airis Mate 0,2T и Hitachi
Echelon 1,5Т, WDMi—Open 0,36T, как
нативное, так и с внутривенным
усилением, в соответствии со стан
дартами обследования. При необхо
димости уточнения ангиоархитек
тоники опухоли, а также ее взаимо
отношения с интракраниальными
сосудами выполняли селективную
АГ с контрастированием НСА, ВСА и
ПА с двух сторон с помощью ангио
графического комплекса Siemens
Axiom Artis МР.
После операции проводили МРТ
с внутривенным усилением в тече
ние 12 — 72 ч. У 19 (57,6%) больных

во время хирургического вмеша
тельства использовали УД Sonoca
300 компании Soring (Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Применение УД позволило то
тально удалить опухоль у 16 (84,2%)
больных, у 3 — субтотально в связи с
локализационными особенностями
опухоли. Без применения УД тоталь
ное удаление опухоли достигнуто у
10 (71,4%) больных. При базальном
расположении опухоли оператив
ное вмешательство с использовани
ем УД осуществлено у всех больных.
Неврологический дефицит по
сле операции прогрессировал у 3
больных, оперированных с исполь
зованием УД, к моменту выписки
умеренно выраженный дефицит со
хранился у 1 (5,2%) больного. Из па
циентов, оперированных без при
менения УД, у 2 (14,2%) к моменту
выписки сохранялся неврологичес
кий дефицит средней выраженнос
ти.
По поводу интраоперационной
кровопотери гемотрансфузия про
ведена 3 (15,7%) больным, опериро
ванным с использованием УД, и 6
(42,8%) — без такового.
Продолжительность лечения па
циентов в отделении интенсивной
терапии после использования УД
составила в среднем 1,36 сут, без та
кового — 2,18 сут.
Разработка новых инструментов
расширила возможности современ

ной нейрохирургии. Использова
ние УД при удалении внемозговых
интракраниальных опухолей позво
ляет разрушить ткань опухоли, со
храняя сосудистую сеть новообра
зования, которая в последующем
может быть легко коагулирована,
что обеспечивает уменьшение ин
траоперационной
кровопотери.
Кроме того, применение УД позво
ляет
относительно
безопасно
уменьшить объем опухоли, хирур
гическую травму мозга, обусловлен
ную интраоперационной тракцией.
При удалении новообразований,
расположенных базально на осно
вании черепа или в области мосто—
мозжечкового угла, в непосредст
венной близости от магистральных
сосудов полушарий большого мозга
или стволов черепных нервов, толь
ко УД обеспечивает максимальную
радикальность вмешательства.
Таким образом, использование в
хирургическом лечении внемозго
вых интракраниальных опухолей
ультразвуковой диссекции—аспира
ции способствует существенному
повышению радикальности хирур
гического вмешательства, уменьше
нию операционной травмы, часто
ты послеоперационных осложне
ний и затрат на ведение пациента в
раннем послеоперационном перио
де, достоверному повышению каче
ства жизни оперированных пациен
тов.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ПОДХОДЫ
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ
ЧЕРЕПНО—МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
А. О. Мирзоян
Отделение нейрохирургии, Республиканский медицинский центр "Армения", г. Ереван, Республика Армения

PECULIARITIES OF CLINICAL COURSE AND APPROACHES
TO SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS,
SUFFERING EPIDURAL HEMATOMA IN ISOLATED
CRANIO—CEREBRAL TRAUMA
А. О. Mirzoyan
ерепно—мозговая травма
(ЧМТ) в настоящее время
является одной из основ
ных причин смерти и инва
лидизации пострадавших в боль
шинстве стран мира.
Сложность патогенеза, высокая
летальность, многообразие клини
ческих проявлений травматической
болезни головного мозга в остром и
отдаленном периоде, увеличение
травматизма, высокая инвалидиза
ция пациентов молодого возраста
определяют медицинскую и соци
альную значимость проблемы [1 —
4].
По данным литературы, частота
ЭГ у первично госпитализирован
ных пострадавших с ЧМТ составля
ет от 0,54 до 9% [5, 6].
Прогноз и исход ЭГ зависят от
многих факторов: величины и лока
лизации гематомы, источника кро
вотечения и темпа компрессии моз
га, тяжести сопутствующих повреж
дений, возраста, наличия сопутству
ющих заболеваний, сроков диагнос
тики и оперативного вмешательст
ва, организации и качества меди
цинской помощи [7].
Цель исследования: изучить осо
бенности клинического течения и
подходы к хирургическому лече
нию пострадавших по поводу ЭГ
при изолированной ЧМТ; разрабо
тать новые подходы для улучшения
исхода ЭГ при хирургическом лече
нии больных.

Ч
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Реферат
Изучены особенности клинического течения и подходы к хирургическому лече
нию больных по поводу эпидуральной гематомы (ЭГ) при изолированной череп
но—мозговой травме (ЧМТ); разработаны новые подходы, позволившие улуч
шить исход ЭГ при хирургическом лечении больных. По поводу изолированной
ЧМТ оперированы 188 пациентов, ЭГ обнаружена у 83 (44,1%) из них. Большинст
во пациентов госпитализировали в стадии субкомпенсации клинического течения
ЧМТ. ЭГ возникает у пострадавших при вдавленном переломе черепа, ее диагно
стируют по данным компьютерной томографии (КТ) головного мозга. Неблаго
приятное влияние на результаты хирургического лечения оказывают госпитали
зация пострадавших в стадии грубой декомпенсации, отсутствие лечения в дого
спитальном периоде, диагностические ошибки, позднее выполнение операции,
госпитализация позже чем через 1 сут после травмы. Проведение интенсивной
терапии после операции позволяет значительно уменьшить частоту как мозговых,
так и внемозговых осложнений.
Ключевые слова: черепно—мозговая травма; эпидуральная гематома; лечение.

Abstract
Peculiarities of clinical course and approaches to surgical treatment were studied in
patients, suffering isolated cranio—cerebral trauma (CCT); new approaches were elab
orated, permitting to improve outcome of epidural hematoma (EG) in surgical treatment
of the patients. For isolated CCT 188 patients there were operated on, EG was revealed
in 83 (44.1%) of them. The majority of patients were admitted to the hospital in sub
compensated stage of clinical course of CCT. EG occurrs in the injured persons in
indented cranial fracture, it is diagnosed by KT of the brain. Unfavorable impact on the
surgical treatment results causes admittance to the hospital in a rude decompensation
stage, in case of preoperative treatment absence, while diagnostic mistake committ
ment, late conduction of the operation, and admittance to the hospital more than 1 day
after the trauma. The intensive therapy conduction postoperatively permits to reduce
significantly the rate of cerebral and extracerebral complications.
Key words: cranio—cerebral trauma; epidural hematoma; treatment.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены в раз
личных больницах Республики в
2007 — 2011 гг., проанализированы
истории болезни 188 пациентов,
оперированных по поводу изолиро
ванной ЧМТ. ЭГ обнаружена у 83
(44,1%) больных, в том числе у 72

(86,7%) — в возрасте до 60 лет, у 11
(13,3%) — 60 лет и старше.
Для оптимизации хирургическо
го лечения больных по поводу ЭГ
необходимо исследовать все факто
ры, в том числе медико—организа
ционные подходы. Условно выделя
ли два исхода ЭГ: положительный и
отрицательный. Положительным
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считали исход, при котором паци
ентов выписывали без неврологиче
ских расстройств (в 67 наблюдени
ях); отрицательным — если больные
умерли либо выписаны с невроло
гическим дефицитом, по поводу ко
торого им устанавливали инвалид
ность. Отрицательный исход отме
чен у 16 (19,3%) больных, из них 3
(3,6%) — умерли, 13 (15,7%) — выпи
саны с неврологическим дефици
том.
В первую очередь, результат ле
чения зависит от стадии клиничес
кого течения ЧМТ. Различают такие
клинические стадии ЧМТ.
1. Стадия клинической компен
сации. Очаговые симптомы отсутст
вуют либо остаточные. Несмотря на
функциональное
благополучие
больного, по данным клинических
или инструментальных исследова
ний обнаруживают изменения, сви
детельствующие о перенесенной
ЧМТ.
2. Стадия клинической субком
пенсации. Состояние больного, как
правило, удовлетворительное. Со
знание ясное либо имеются призна
ки оглушения. Выявляют различные
очаговые неврологические симпто
мы, чаще нечетко выраженные.
Симптомы дислокации структур
мозга отсутствуют. Жизненно важ
ные функции не нарушены.
3. Стадия умеренной клиничес
кой декомпенсации. Состояние
больного средней тяжести или тя
желое. Оглушение обычно умерен
ное. При сдавлении мозга отчетливо
выражены признаки внутричереп
ной гипертензии. Прогрессируют
либо появляются новые очаговые
симптомы как выпадения, так и раз
дражения. Впервые выявляют вто
ричные стволовые знаки. Появляет
ся тенденция к нарушению жизнен
но важных функций.
4. Стадия грубой клинической
декомпенсации. Состояние больно
го тяжелое или крайне тяжелое. Со
знание нарушено, от глубокого ог
лушения до комы. При сдавлении
мозга четко выражены синдромы
ущемления ствола, чаще на тенто
риальном уровне. Нарушения жиз
ненно важных функций становятся
угрожающими.

5. Терминальная стадия. Необра
тимая кома с грубейшими наруше
ниями жизненно важных функций,
арефлексия, атония, двусторонний
фиксированный мидриаз.
Больные распределены на 3
группы: 41 (49,4%) из них (1—я груп
па) госпитализирован в стадии суб
компенсации клинического тече
ния ЧМТ; 25 (30,12%) (2—я группа)
— умеренной декомпенсации; 17
(20,48%) (3—я группа) — грубой де
компенсации. Летальный исход от
мечен в 3—й группе, с неврологиче
ским дефицитом выписаны 5
(29,4%) больных 3—й группы, 5
(20%) — 2—й, 3 (7,3%) — 1—й.
Пациенты госпитализированы в
день травмы или через 2 — 5 сут. В
1—й группе 26 (63,4%) пациентов
госпитализированы в день травмы,
из них у 2 (7,7%) — исход неблаго
приятный; 15 (36,6%) — через 2 — 5
сут, из них у 3 (20%) — исход небла
гоприятный. Во 2—й группе 19
(76%) пациентов госпитализирова
ны в день травмы, из них у 5 (26,3%)
— исход неблагоприятный; 6 (24%)
— через 2 — 5 сут, у 3 (50%) из них
исход неблагоприятный. В 3—й
группе госпитализированы в день
травмы 14 (82,35%) пациентов, из
них у 6 (42,86%) — исход неблаго
приятный; 3 (17,65%) — через 2 — 5
сут, у 2 (66,7%) из них исход небла
гоприятный.
На догоспитальном этапе в 1—й
группе 34 (82,93%) больным не про
ведено лечение, из них у 2 (5,9%) —
исход неблагоприятный; во 2—й
группе — 18 (72%), у 3 (16,7%) из них
исход неблагоприятный; в 3—й
группе — 12 (70,59%), у 5 (41,7%) из
них исход неблагоприятный.
ЭГ у 63 (75,9%) больных обнару
жена по данным КТ головного моз
га, у 20 (24,1%) — во время операции.
До операции КТ головного мозга не
проводили у 10 (12%) больных, в
том числе у 6 (14,63%) — 1—й груп
пы и 2 (8%) — 2—й группы, посколь
ку по данным рентгенологического
исследования у них обнаружен вдав
ленный перелом костей черепа, что
явилось показанием к операции. Из
2 (11,76%) больных 3—й группы у
одного во время ревизии раны об
наружены вдавленный перелом че
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репа и ЭГ, последующие хирургиче
ские манипуляции продолжали в ус
ловиях общей анестезии; еще у од
ного не было возможности для про
ведения КТ, исход неблагоприят
ный. Умер также один больной 2—й
группы, которому не проведена КТ.
После госпитализации КТ голо
вного мозга проводили в сроки до
24 ч. По данным КТ, у 55 (66,3%)
больных обнаружена ЭГ, у 10 (12%)
— субдуральная гематома (СГ), у 3
(3,6%) — оболочечная гематома
(ОГ), у 5 (6%) — субарахноидальное
кровоизлияние (САК). У этих 8
(9,6%) больных проведено повтор
ное исследование, что позволило
четко установить ЭГ.
Некоторых больных оперирова
ли в сроки 1 — 2 ч после госпитали
зации, остальных — через 3 — 24 ч.
Причинами задержки операции бы
ли проведение КТ головного мозга
при госпитализации больных в сро
ки более 1 — 2 ч; технические про
блемы — подготовка операционной
и операционной бригады; обнару
жение ЭГ по данным повторной КТ,
проведенной через 10 — 12 ч после
первого исследования.
В 1—й группе у 34 (82,9%) паци
ентов операция выполнена в сроки
3 — 24 ч после госпитализации, из
них умерли 3 (8,8%); во 2—й группе
из 15 (60%) пациентов умерли 3
(20%); в 3—й группе из 11 (64,7%) па
циентов умерли 5 (45,5%).
После операции КТ головного
мозга проведена 20 (24,1%) боль
ным. У 2 (4,9%) больных 1—й группы
обнаружен остаточный объем уда
ленной гематомы, 1 (50%) из них
умер; во 2—й группе — у 2 (8%), в
3—й группе — у 3 (17,65%), из них 2
(66,7%) умерли. Положительная ди
намика по данным КТ отмечена у 2
(4,9%) пациентов 1—й группы, у 1
(4%) — 2—й группы, у 5 (29,4%) —
3—й группы, 2 (40%) из них умерли.
Увеличение отека головного мозга и
дислокация его срединных структур
обнаружены у 1 (2,4%) больного
1—й группы и у 1 (4%) — 2—й груп
пы. Пневмоцефалия, гигромы выяв
лены у 1 (4%) больного 2—й группы
и 1 (2,4%) — 1—й группы, выписан
ного с глубоким гемипарезом. У 1
(5,9%) больного 3—й группы возник
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ишемический инсульт, он выписан с
гемиплегией.
Повторная операция выполнена
у 3 (12%) больных 2—й группы, 2
(66,7%) из них умерли, у 1 (5,9%) —
3—й группы, больной умер.
Послеоперационные осложне
ния выделяли мозговые и внемозго
вые, их диагностировали по данным
КТ, рентгенологического, лабора
торного исследований, консульта
ций узких специалистов, патомор
фологического исследования. Кро
ме осложнений, обнаруженных по
данным КТ, энцефаломаляция выяв
лена у 2 (11,8%) больных 3—й груп
пы, все умерли.
Из внемозговых осложнений
пневмония и пролежень выявлены у
2 (11,8%) больных 3—й группы, все
умерли, у 1 (5,9%) — возник инфаркт
миокарда, пациент умер.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изолированной ЧМТ опери
рованы по поводу ЭГ 83 (44,1%) по
страдавших. ЭГ характеризуется от
носительно благоприятным клини
ческим течением. В стадии субком
пенсации клинического течения
ЧМТ госпитализирован 41 (49,4%)
пострадавший, в стадии декомпен
сации — 17 (20,48%). Довольно низ
ка (3,6%) смертность у больных, гос
питализированных в стадии грубой
декомпенсации. Инвалидность уста
новлена 13 (15,7%) больным. ЭГ ча
ще возникает у пациентов в возрас
те до 60 лет — у 72 (86,7%).
На догоспитальном этапе не
проводили лечение 70,6 (82,9%)
больным, что отрицательно влияло
на исход ЭГ, особенно в 3—й группе.
КТ головного мозга является оп
тимальным методом диагностики

ЭГ, она проведена 63 (75,9%) боль
ным, хотя в некоторых ситуациях
невозможно дифференцировать ЭГ
от СГ. При КТ иногда допускают та
кие пробелы, как диагностируют ОГ
— у 5 (6%) или САК — у 3 (3,6%) боль
ных. В подобных ситуациях необхо
димо через 10 — 12 ч повторить КТ,
что позволяет обнаружить ЭГ. У по
страдавших в стадии субкомпенса
ции или умеренной декомпенсации
клинического течения ЧМТ при гос
питализации по данным рентгено
логического исследования черепа
обнаружен вдавленный перелом, им
КТ не проводили, тем самым допус
кая диагностическую ошибку, ЭГ не
выявлена до операции и обнаруже
на только во время вмешательства.
Такие ошибки могут влиять на ре
зультаты лечения больных, у кото
рых по данным рентгенологическо
го исследования обнаружен вдав
ленный перелом черепа с незначи
тельным вдавлением костных от
ломков, что не является прямым по
казанием к операции, при отсутст
вии КТ ЭГ не была диагностирована.
У 60 — 82,9% пострадавших опе
рацию осуществляют через 3 — 24 ч
после госпитализации, что в 8,8 —
45,5% наблюдений обусловливает
неблагоприятный исход. Сроки вы
полнения операции имеют важное
значение. Так, 17,65 — 36,6% боль
ных поступили через 2 — 5 сут после
травмы, у 20 — 66,7% из них исход
неблагоприятный; при госпитали
зации в первый день — такой исход
отмечен у 7,7 — 42,9%.
После операции необходимо
проведение контрольной КТ. У 4,9 —
17,65% больных обнаруживают ос
таточный объем удаленной гемато
мы. В такой ситуации исход небла
гоприятный как в 3—й группе — у 2

(66,7%) больных, так и во 2—й груп
пе — у 2 (4,9%).
Повторные операции выполне
ны в целях удаления остаточного
объема гематомы, 2 (8%) больных
умерли.

ВЫВОДЫ
1. Пострадавших при изолиро
ванной ЧМТ часто оперируют по
поводу ЭГ, большинство из них тру
доспособного возраста.
2. ЭГ характеризуется относи
тельно благоприятным клиничес
ким течением, большинство паци
ентов госпитализируют в стадии
субкомпенсации клинического те
чения ЧМТ.
3. ЭГ может возникать у больных
при вдавленном переломе черепа,
что диагностируют по данным КТ
головного мозга.
4. Отрицательное влияние на ре
зультаты хирургического лечения
больных оказывают госпитализа
ция в стадии грубой декомпенса
ции, отсутствие лечения на догос
питальном этапе, диагностические
ошибки, позднее выполнение опе
рации, госпитализация позже чем
через 1 сут после травмы.
5. В первые часы после госпита
лизации пострадавшего с изолиро
ванной ЧМТ необходимо провести
КТ головного мозга, выполнить опе
рацию в сроки до 2 ч, повторно вы
полнить КТ в динамике наблюдения
при обнаружении САК или ОГ.
6. После операции проведение
интенсивной терапии позволяет
значительно уменьшить частоту как
мозговых, так и внемозговых ослож
нений.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ОПИОИДОВ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ОБЪЕМНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
А. В. Бояркина, А. Л. Потапов
Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского, г. Симферополь

IMРACT OF GENETIC FACTORS ON SEVERITY OF SIDE EFFECTS
OF OPIOIDS IN PATIENTS AFTER SURGICAL INTERVENTIONS
OF A LARGE VOLUME
А. V. Boyarkina, А. L. Potapov
ффективный и безопасный
контроль интенсивности
боли после объемных хи
рургических вмешательств
является важной задачей современ
ной анестезиологии. Операции на
почке и верхней трети мочеточни
ка, выполняемые с применением
люмботомного доступа, относят к
высшей категории травматичности,
они сопровождаются интенсивной
болью в послеоперационном пери
оде [1]. Препаратами выбора для ле
чения умеренно выраженного и ви
раженного болевого синдрома явля
ются наркотические аналгетики, од
нако их применение сопряжено с
возникновением ПЭ, в частности,
тошноты, рвоты, седации, голово
кружения, угнетения дыхания, зуда
кожи и др. ПЭ обусловливают не
только дискомфорт у пациентов, но
и увеличение продолжительности
госпитализации и стоимости лече
ния [2]. Кроме того, наличие ПЭ час
то является причиной ограничения
дозы или даже отмены опиоидов,
что еще больше уменьшает эффек
тивность аналгезии.
Несмотря на то, что механизмы
возникновения большинства ПЭ
опиатов достаточно изучены, поиск
причин индивидуальных различий
тяжести их проявлений актуален.
Более безопасное применение нар
котических аналгетиков требует
тщательного титрования дозы с уче
том индивидуальных особенностей
каждого пациента. Вариабельность
фармакологических эффектов опи
атов может быть обусловлена изме
нениями структуры и количества

Э

Реферат
Оценены частота возникновения побочных эффектов (ПЭ) опиоидов и их взаимо
связь с возможными вариантами однонуклеотидного полиморфизма (SNP) генов
μ1—опиоидного рецептора (OPRM1) 118A>G и катехол—О—метилтрансферазы
(COMT) 1947G>A у пациентов после объемных хирургических вмешательств. В
1—е сутки после операции частота возникновения ПЭ наркотических аналгетиков
составляла: тошноты — 56%, рвоты — 17%, головокружения — 61%, зуда кожи —
17%. Появление центральных ПЭ опиоидов может быть обусловлено генами SNP
COMT 1947G>A: выраженность седации в 2 раза больше у носителей генов AA и
GA по сравнению с таковой у носителей гена GG (p<0,05). Гастроинтестинальные
ПЭ могут быть связаны с генами SNP OPRM1 118A>G и COMT 1947G>A: частота
возникновения тошноты больше у носителей генов OPRM1 AG+GG, COMT GA и GG
(p<0,05), рвоты — в 2,8 раза больше у носителей генов OPRM1 AG+GG, чем в груп
пе OPRM1 AA (p<0,05). Тяжесть кожных ПЭ опиатов также может зависеть от ва
рианта SNP COMT 1947G>A: при генотипе GG частота зуда кожи в 2,9 разa боль
ше, чем в группе АА+GA (p < 0,05).
Ключевые слова: хирургическое вмешательство; наркотические аналгетики; по
бочные эффекты; генетический полиморфизм.

Abstract
The rate of the opioids side effects (SE) occurrence, as well as their mutual connection
with possible variants of a single—nucleotide polymorphism (SNP) of genes of a μ1—
оpioid receptor (OPRM1) 118A>G and catechol—О—methyltranspherase (COMT)
1947G>A were studied in patients after surgical interventions of large volumes. In the
first postoperative day the rate of the narcotic analgetics SE occurrence have consti
tuted: nemesis — 56%, vomiting — 17%, dizziness — 61%, cutaneous pruritis — 17%.
Occurrence of central SE of opioids may be caused by the SNP COMT 1947G>A genes:
the sedation depth is two times more in the genes AA and GA carriers, in comparison
with such in the gene GG carrier (p<0,05).Gastrointestinal SE may be connected with
genes SNP OPRM1 118A>G and COMT 1947G>A: the nemesis occurrence rate is more
in the genes OPRM1 AG+GG, COMT GA and GG carriers (p < 0,05), vomiting — in 2,8
times more in the OPRM1 AG+GG genes carriers, than in the group OPRM1 AA
(p<0,05). The severity of cutaneous SE of opiates may be dependent on the variant of
SNP COMT 1947G>A: in genotype GG the cutaneous pruritis rate is in 2.9 times more,
than in the АА+GA group (p < 0,05).
Key words: surgical intervention; narcotical analgetics; side effects; genetic polymor
phism.

μ—рецепторов и зависима от вари
антов однонуклеотидного полимор
физма (Single nucleotide polymor
phism — SNP) генов μ1—опиоидого
рецептора
(OPRM1
118A>G,
rs1799971) и катехол—О—метилт
рансферазы
(COMT
1947G>A,
rs4680) [3]. В связи с этим целесооб
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разно изучение влияния указанного
генетического полиморфизма на
тяжесть ПЭ наркотических аналге
тиков для разработки персонализи
рованного, более эффективного и
безопасного подхода к обезболива
нию у пациентов хирургического
профиля.
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Целью исследования является
анализ частоты возникновения ПЭ
опиоидов и их взаимосвязи с воз
можными вариантами полимор
физма генов OPRM1 118A>G и
COMT 1947G>A у пациентов после
объемных хирургических вмеша
тельств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 100 последова
тельных пациентов, оперирован
ных на базе отделения урологии
"Университетская клиника" в 2013 г.
(табл. 1). Всем пациентам произве
дены плановые объемные урологи
ческие операции с использованием
люмботомного доступа под эндо
трахеальным наркозом (севофлу
ран и фентанил) с искусственной
вентиляцией легких.
В целях аналгезии в 1—е сутки
после операции всем пациентам
вводили по 100 мг тримеперидина
(промедола) по назначению леча
щего врача. В 1—е сутки после опе
рации оценивали выраженность
тошноты, головокружения (в баллах
от 0 до 10), а также частоту рвоты и
зуда кожи. Для контроля функции
внешнего дыхания через каждые 4
— 6 ч измеряли насыщение гемогло
бина капиллярной крови кислоро
дом (SpO2) и частоту дыхания (ЧД).
Через 6 — 8 ч оценивали степень се
дации с помощью шкалы Рамсея
(Ramsay Sedation Scale — RSS) — наи
более приемлемой и часто исполь
зуемой в отделениях интенсивной
терапии [4].
Вид полиморфизма генов COMT
1947G>A и OPRM1 118A>G опреде
ляли в цепной реакции с полимера
зой (ЦРП) в реальном времени (тер
моциклер "Rotor Gene", Corbett, Ав
стралия).
Результаты обработаны с помо
щью программ MedStat 4.0 и
Statistica 6.0. Данные представлены в
виде медианы (Me) и значений I и III
квартилей (QI—QIII). Для оценки
различий между группами исполь
зовали критерий Pearson χ2, непара
метрический однофакторный дис
персионный анализ (ANOVA Kruskal
— Wallis) и U—критерий Mann —
Whitney. Вычислено отношение ри
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Частота возникновения ПЭ опиоидов у обследованных пациентов.

сков (OR — Odds Ratio) неблагопри
ятного события — ПЭ опиатов (рво
ты, зуда кожи), приведены 95% дове
рительные интервалы (ДИ). Разли
чия считали статистически значи
мыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В 1—е сутки после операции на
блюдали все основные ПЭ опиоидов
с различной частотой (см. рисунок).
Значимое снижение SpO2 и ЧД не
выявлено.
Анализ полученных результатов
свидетельствует, что SNP OPRM1
118A>G может оказывать сущест
венное влияние на тяжесть ПЭ опи
оидов (табл. 2). Наличие аллеля G
связано с достоверным увеличени
ем частоты не только гастроинтес

Òàáëèöà 1.

тинальных ПЭ наркотических ана
лгетиков (тошнота, рвота), но и ПЭ,
обусловленных
расстройствами
центральной нервной системы
(ЦНС), в частности, головокруже
ния. Частота возникновения рвоты в
группе пациентов при генотипе
OPRM1 AG+GG составила 29,4% и
была достоверно больше, чем у
больных при генотипе OPRM1 АА —
Т; 10,6% (OR=2,8 95% ДИ: 1,16 — 6,64;
р=0,046). Кроме того, в группе паци
ентов при генотипе AG+GG установ
лена выраженная тенденция к уве
личению частоты головокружения.
Уровень седации (по шкале RSS) в
группах пациентов достоверно не
различался.
Установлена взаимосвязь между
SNP COMT 1947G>A и ПЭ наркоти
ческих аналгетиков (табл. 3). Часто

Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ
Ïîêàçàòåëü

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ

Âîçðàñò, ëåò
Ïîë, Ì/Æ
ASA
Äëèòåëüíîñòü îïåðàöèè, ìèí
Äëèòåëüíîñòü íàðêîçà, ìèí
Îáùàÿ äîçà ôåíòàíèëà âî âðåìÿ îïåðàöèè, ìã
Îïåðàöèÿ
Íåôðýêòîìèÿ, íåôðîóðåòåðýêòîìèÿ
Ïèåëîëèòîòîìèÿ
Óðåòåðîëèòîòîìèÿ
Ðåçåêöèÿ ïî÷êè
Äðóãèå
Ïðèìå÷àíèå.
* – Me (Q I – QIII ). Òî æå â òàáë. 2, 3.

59 (52 – 66)*
47/53
II–III
75 (60 – 90)*
100 (85 – 122,5)*
0,6 (0,5 – 0,8)*
×èñëî áîëüíûõ
36
45
9
6
4

Клінічна хірургія. — 2014. — № 5

54

Òàáëèöà 2.

ÏÝ îïèîèäîâ â çàâèñèìîñòè îò âèäà SNP OPRM1
118A>G

Ïîêàçàòåëü

Òîøíîòà
Ãîëîâîêðóæåíèå
Óðîâåíü ñåäàöèè (RSS)

Òàáëèöà 3.

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ó íîñèòåëåé ãåíîâ
ÀÀ (n=66)
AG + GG (n=34)
p

1 (0 – 4)
1 (0 – 4)
4 (2 – 4)

4 (0 – 8)
3 (0 – 6)
3 (2 – 4)

0,02
0,055
0,384

ÏÝ îïèîèäîâ â çàâèñèìîñòè îò SNP COMT 1947G>A

Ïîêàçàòåëü

Òîøíîòà
Óðîâåíü ñåäàöèè (RSS)

Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ ó íîñèòåëåé ãåíîâ
ÀÀ (n=21)
GA (n=51)
GG (n=28)

0 (0 – 2)
4 (2 – 4)

та выявления тошноты достоверно
больше у пациентов групп GA и GG;
уровень седации (по шкале RSS) у
пациентов групп AA и GA практиче
ски в 2 раза превышал таковой в
группе GG. Кроме того, если в объе
диненной группе пациентов COMT
АА + GA зуд кожи наблюдали у 11,1%,
в группе GG его частота была досто
верно больше — 32,1% (OR=2,9 95%
ДИ: 1,24—6,79; р=0,039).
В литературе нет единого мне
ния относительно механизмов вли
яния SNP OPRM1 118A>G на выра
женность ПЭ опиоидов. На наш
взгляд, выявленная зависимость мо
жет иметь следующее объяснение.
Наличие генотипа OPRM1 GG связа
но с изменением белковой структу
ры μ—рецепторов и повышением
их аффинитета к эндогенным опиа
там, в частности, β—эндорфину [3].
Это может обусловливать хроничес
кую гиперактивацию эндогенной
опиоидной системы, в том числе в
регионах ЦНС, ответственных за
тошноту, рвоту, головокружение —
хеморецепторной триггерной зоне,
вестибулярном лабиринте внутрен
него уха. Поэтому даже небольшие
дозы опиоидов могут усиливать сти
муляцию указанных областей и вы
зывать более тяжелые ПЭ у пациен
тов. Данные исследований свиде
тельствуют о возможной связи SNP
OPRM1 118A>G с выраженностью
эмоциональной реакции на различ
ные события [5], а уровень предопе
рационной тревоги, в свою очередь,
является одним из предикторов тя

2 (0 – 6)
4 (3 – 4)

2 (0 – 7)
2 (2 – 3)

p

0,04
0,04

жести ПЭ наркотических аналгети
ков [6].
SNP COMT 1947G>A связан с из
менением активности фермента, ос
новной функцией которого являет
ся деградация адреналина, норадре
налина и допамина в синапсах ЦНС.
Так, у носителей генотипа АА актив
ность COMT в 3 — 4 раза меньше,
чем у носителей генотипов AG и GG
[3]. Поскольку метаболизм катехола
минов в ЦНС определяет течение
различных физиологических про
цессов — преобладания тонуса сим
патический части вегетативной
нервной системы, модуляции боли,
эмоционального фона, можно пред
положить влияние этого SNP на вы
раженность ПЭ опиоидов. Наличие
подобной связи подтверждают и
другие исследователи. После выпол
нения абдоминальной гистерэкто
мии и простатэктомии на фоне ана
лгезии с применением опиоидов в
группе носителей GG частота воз
никновения тошноты была больше,
чем у носителей генотипов GA и AA
[3]. Аналогичное влияние полимор
физма на частоту тошноты и рвоты
отмечено у пациентов при онколо
гических заболеваниях, которым
длительно назначают наркотичес
кие аналгетики [7]. Кроме того, у но
сителей гена SNP отмечено повыше
ние интенсивности боли после опе
рации [8], что может быть одной из
причин различия уровня седации.
Наконец, SNP COMT 1947G>A со
провождается изменением количе
ства μ—рецепторов, что также мо
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жет влиять на выраженность цент
ральных и кожных ПЭ опиоидов [9].
Таким образом, SNP OPRM1
118A>G и COMT 1947G>A могут вли
ять на индивидуальные различия
фармакологических эффектов опи
атов, что необходимо учитывать
при разработке персонализирован
ного подхода к лечению боли. Выра
женность центральных ПЭ (голово
кружение, седация) больше у носи
телей генов SNP OPRM1 AG+GG,
COMT AA и GA. Гастроинтестиналь
ные ПЭ (тошнота, рвота) чаще воз
никают и более выражены при на
личии генов SNP OPRM1 AG+GG,
COMT GA и GG. Кожные проявления
чаще наблюдают у носителей гена
SNP COMT GG. Выявление этих ге
нов SNP перед операцией может
быть полезным для прогнозирова
ния возникновения ПЭ опиоидов,
проведения разъяснительной рабо
ты среди пациентов, планирования
соответствующей терапиии, повы
шения безопасности и эффективно
сти наркотических аналгетиков по
сле объемных хирургических вме
шательств.

ВЫВОДЫ
1. Возникновение центральных
ПЭ опиоидов может быть связано с
генами SNP COMT 1947G>A: выра
женность седации в 2 раза больше у
носителей генов AA и GA по сравне
нию с таковой у носителей гена GG
(p < 0,05). Кроме того, установлена
выраженная тенденция к увеличе
нию частоты головокружения у но
сителей гена SNP OPRM1 AG+GG
(р=0,055).
2. Гастроинтестинальные ПЭ мо
гут быть связаны с генами SNP
OPRM1 118A>G и COMT 1947G>A:
частота выявления тошноты больше
у пациентов при генотипе OPRM1
AG+GG, COMT GA и GG (p < 0,05),
частота рвоты в 2,8 раза больше при
генотипе OPRM1 AG+GG, чем
OPRM1 AA (p < 0,05).
3. Тяжесть кожных ПЭ опиатов
также может зависеть от варианта
гена SNP COMT 1947G>A: при гено
типе GG частота зуда кожи в 2,9 раза
больше, чем при генотипе АА+GA (p
< 0,05).
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РЕТРОСПЕКТИВНИЙ
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗАКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РАН
ДЛЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ УТВОРЕННЯ
ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ ШКІРИ
С. О. Ставицький, Д. С. Аветіков, К. П. Локес, О. О. Розколупа, І. В. Бойко
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

COMPARATIVE DESCRIPTION AND RETROSPECTIVE ANALISIS
OF MODERN METHODS OF SURGICAL WOUNDS CLOURE
FOR ІNTRAOPERATIVE PROPHYLAXIS OF DEVELOPMENT
OF PATHOLOGIC CUTANEOUS CICATRICES
S. O. Stavytskiy, D. S. Avetikov, К. P. Lokes, О. О. Rozkolupa, І. V. Boyko
сучасній хірургії велику
увагу приділяють питанням
підготовки та особливостям
закриття операційних ран
шкіри голови та шиї. Базовою та за
ключною метою під час виконання
планових оперативних втручань є
мініінвазивне забезпечення закрит
тя операційної рани в максимально
короткі строки з мінімальною трав
матизацією навколишніх тканин [1,
2]. Закриття ранових дефектів після
планових оперативних втручань є
однією з актуальних проблем сучас
ної пластичної та реконструктивної
хірургії. Її актуальність зумовлена
збільшенням кількості планових
оперативних втручань у топографо
анатомічних ділянках голови та шиї,
впровадженням модернізованих ме
тодів з'єднання країв ранового де
фекту.
Основною
проблемою
заміщення дефекту, що утворився
під час планового хірургічного втру
чання, є специфічний перебіг рано
вого процесу з порушенням класич
них фаз та уповільненою трансфор
мацією ІІ—ІІІ фази з частим форму
ванням "застиглих" ран [3].
Мета дослідження: обґрунтуван
ня доцільності застосування різних
методів з'єднання країв ранового де
фекту, що виник під час виконання
планових оперативних втручань в
ділянках голови та шиї.

У

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 469 хворих, у яких під
час операції утворилися чисті рани

Реферат
Узагальнений досвід використання різних методів закриття ранових поверхонь
шкіри голови та шиї після планових оперативних втручань. Запропонований
варіант оцінки післяопераційних результатів та оптимізації загоєння ран первин
ним натягом.
Ключові слова: шкіра; розріз; ранова поверхня; клей Сульфакрилат.

Abstract
The experience of application of various methods of closure was presented for the head
and neck cutaneous wound surfaces after elective operative interventions. The variant
of the postoperative results estimation and optimization of the wounds healing by pri
mary closure was proposed.
Key words: derma; incision; wound surface; adhesive Sulphacrylate.

шкіри голови та шиї. Дослідження
проведене в період з 2011 по 2013 р.
в умовах щелепно—лицевого від
ділення Полтавської обласної клі
нічної лікарні ім. М. В. Скліфосовсь
кого та клініки Української медич
ної стоматологічної академії. Під час
дослідження брали до уваги такі
критерії: вік і стать пацієнтів, ло
калізація розрізу, форма черепа з
визначенням індексу голови (див.
таблицю).
Отже, значної різниці кількості
чоловіків і жінок не було, дещо
частіше планові оперативні втру
чання у ділянках голови та шиї вико
нували у хворих віком від 19 до 30
років.
Під час дослідження звертали
увагу на локалізацію ранового про
цесу в топографоанатомічних ді
лянках голови та шиї, зважаючи на
складність макрорельєфу, динаміку
скорочення мімічних та жувальних
м'язів, напрямки ліній натягу Ланге
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ра [4] та структуру шкіри залежно від
типу ковзання клаптів шкіри (зони
ковзання, фіксації, проміжна) [5, 6].
За нашим переконанням, саме ці
особливості, притаманні кожній
ділянці, визначають тип перебігу ре
генерації тканин після пошкоджен
ня цілісності шкіри та складність
комбінованої корекції (див. рису
нок).
Нерідко ранові поверхні локалі
зувались у межах двох анатомічних
ділянок чи більше. За такої ситуації
за основну ділянку брали ту, в якій
рановий масив був більшої площі.
Для об'єктивізації результатів
дослідження хворі розподілені на
дві групи. У 217 пацієнтів (1—ша гру
па) операційну рану закривали
стандартним методом (підшкірні
м'які тканини зближували за допо
могою П—подібних швів ниткою
Vicryl 4.0, для з'єднання країв шкіри
накладали вузлові адаптаційні шви
поліамідною ниткою 5.0 з кроком 4
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мм). У 252 хворих (2—га група) під
шкірні тканини фіксували клейовою
композицією Сульфакрилат, власне
шкіру фіксували вузловими адап
таційними швами поліамідною нит
кою 5.0 з кроком 5 мм.
Для порівняльного аналізу визна
чені такі критерії регенерації (за
гоєння) ран у групах спостережен
ня: тип рубцевої тканини (визнача
ли через 9 міс після оперативного
втручання); наявність та строки по
яви еритеми шкіри навколо рани;
місцева гіпоксія (визначали термо
метричним методом).
Отримані дані обробляли мето
дом варіаційної статистики за за
гальноприйнятими методиками з
використанням електронної таб
лиці Excel і пакету програм Microsoft
Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
До категорії чистих віднесені
75% ран, що утворилися під час ви
конання планових оперативних
втручань. Розрізи виконували в сте
рильних умовах, що в більшості спо
стережень дозволяло уникнути
інфекційних ускладнень. Запальний
процес є обов'язковим компонен
том загоєння рани і відповідає
неінфекційній природі. Чисті рани
загоюються первинним натягом, їх,
як правило, не дренують [7].
Для оцінки стану рубцевих тка
нин використовували класифікацію
А. Є. Резнікової, за якою рубцеві тка
нини розподіляли на патологічні
(келоїдні та гіпертрофічні) та нор
мотрофічні.
У 1—й групі келоїдні рубці вияв
лені у 23 (10,7%) пацієнтів, гіперт
рофічні — у 47 (21,7%), нормот
рофічні — у 147 (67,7%).
У 2—й групі келоїдні рубці спос
терігали в 11 (4,4%) пацієнтів, гіпер
трофічні — у 34 (13,5%), нормот
рофічні — у 207 (82,1%).
Фізіологічну еритему визначали
у 1—шу, на 3—тю та 7—му добу після
операції. Частіше її спостерігали у
1—шу добу після операції в обох гру
пах — відповідно у 178 (82,02%) та
207 (82,14%) хворих. На момент
зняття швів (7—ма доба) в 2—й групі
еритема виявлена у 12 (4,76%)
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Розподіл пацієнтів за локалізацією ран в анатомічних ділянках голови та шиї.
1 3 ділянка очної ямки; 2 3 підочна ділянка; 3 3 вилична ділянка;
4 3 щічна ділянка; 5 3 привушно3жувальна ділянка; 6 3 ділянка носа;
7 3 ділянка рота; 8 3 підборідна ділянка; 9 3 серединна ділянка шиї;
10 3 груднинно3ключично3соскоподібна ділянка; 11 3 бічні трикутники шиї;
12 3 лобово3тім'яно3потилична ділянка; 13 3 скронева ділянка;
14 3 соскоподібна ділянка.
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пацієнтів, у 1—й групі — у 53
(24,42%).
На нашу думку, значні розбіж
ності цього показника, особливо в
пізні строки (на 7—му добу) після
операції, зумовлені місцевою ау
тоімунною відповіддю організму на
шовний матеріал. Відсутність ерите
ми у пацієнтів 2—ї групи пояс
нюється гіпоалергенним складом
клейової композиції Сульфакрилат.
Саме це сприяє значному поліпшен
ню регенерації тканин внаслідок оп
тимізації в них місцевого ангіогене
зу.
Температурний показник, що
визначав стан місцевого дефіциту
кисню, в обох групах був майже од
наковим, у 1—й групі — у середньо
му (36,78 ± 0,23)°С, у 2—й групі —
(36,69 ± 0,23)°С.
Таким чином, застосування клей
ової композиції Сульфакрилат для
закриття ранових поверхонь, що ут

16,21
14,50
17,48
10,03
58,22

ðàçîì

ворилися під час виконання плано
вих оперативних втручань, сприяє
оптимізації процесів регенерації
м'яких тканин голови та шиї завдяки
властивостям препарату, зокрема,
поліпшенню неоангіогенезу, змен
шенню вираженості місцевої ком
пенсаторної гіпоксії, спричиненої
травмою, антибактеріальному та
адитивному ефекту, дезагрегантним
та гемостатичним властивостям.
У перспективі дослідження вва
жаємо за доцільне більш ретельно
вивчити стан гемоциркуляції, визна
чити вплив білків адгезії та їх си
нергізм в тканинах, з'єднаних за до
помогою Сульфакрилату, визначити
антибактеріальні властивості цього
медичного клею в порівняльному
аспекті.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ НА АКТИВНОСТЬ
ФЕРМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА И СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ БОЛЬНЫХ
С. Магомедов, С. С. Страфун, Е. Н. Кравченко, В. В. Гайович, О. Ф. Криницкая
Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, г. Киев

IMPACT OF DURATION AND THE INJURIES SEVERITY
OF THE EXTREMITIES PERIPHERAL NERVES ON ACTIVITY
OF ENZYMES OF ENERGETIC METABOLISM AND CONTENT
OF ELECTROLYTES IN BIOLOGICAL MATERIAL OF PATIENTS
S. Маgomedov, S. S. Strafun, Е. N. Кravchenko, V. V. Gayovych, О. F. Krinitskaya
равма нервов обусловлива
ет различные метаболичес
кие, морфологические и
функциональные наруше
ния нервно—мышечного аппарата.
В частности, при денервации и раз
личных видах травматического по
вреждения периферических нервов
возникают нарушения электрогене
за нервов и мышц вследствие изме
нений вне— и внутриклеточной
концентрации натрия, калия, каль
ция и других ионов, а также прони
цаемости клеточных мембран.
Наряду с циклическими нуклео
тидами, мощным регулятором кле
точных процессов являются ионы
кальция. Некоторые особенности
его обмена в клетках определяют
ионы Са2+ как исключительные по
сравнению с другими катионами.
Это, во—первых, способность Са2+
регулировать активность большин
ства ключевых ферментов метабо
лизма и специализированных функ
ций клетки в диапазоне концентра
ции 10—7 — 10—5 моль; во—вторых,
способность клетки поддерживать
концентрацию ионов Са2+ в гиало
плазме на чрезвычайно низком
уровне — 10—7 моль. Метаболизм
кальция в нервной ткани имеет не
посредственное отношение к пере
распределению в клетке натрия и
калия, секреции и синтезу нейропе
редатчиков, синтезу белка и РНК [1].
Согласно современным пред
ставлениям, функциональная актив
ность скелетных, сердечной и глад

Т
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Реферат
Изучена активность ферментов креатинкиназы (КК) и лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), а также содержание электролитов (Na+, K+, Ca2+) в биологическом материа
ле (сыворотке крови, мышечной ткани) больных с последствиями травмы нервов
конечностей. В зависимости от тяжести заболевания и длительности патологиче
ского процесса у больных наблюдали изменения показателей энергетического
обмена тканей конечностей, о чем свидетельствовали результаты измерения ак
тивности соответствующих маркерных ферментов и содержания электролитов.
Ключевые слова: травма нервов конечностей; энергетический обмен; лактатде
гидрогеназа; креатинкиназа; ионизированный натрий; ионизированный калий;
ионизированный кальций.

Abstract
Activity of such enzymes, as creatinkinase and lactatdehydrogenase, as well as con
tents of electrolytes (Na+, K+, Ca2+), were analyzed in biological material (the blood
serum and muscular tissue) of patients with the trauma consequences in the extremi
ties nerves. Depending on severity of the disease and duration of pathological process
in patients, the changes in indices of energetic metabolism in the extremities were reg
istered, witnessed by results of the activity measurements of certain enzymes—mark
ers and the electrolytes contents.
Кey words: trauma of the extremities nerves; energetic metabolism; lactate dehydro
genase; creatinkinase; ionized sodium; ionized potassium; ionized calcium.

ких мышц определяется состоянием
сократительных и регуляторных
белков, белков, транспортирующих
внутриклеточный кальций и регули
рующих его концентрацию, а также
обеспечивающих течение реакций
энергетического обмена. Сегодня,
по данным многочисленных иссле
дований, доказана регуляторная
роль кальция в обеспечении энерге
тических процессов в мышцах, их
сократительной активности [2].
Таким образом, исследование со
держания внутриклеточного каль
ция и других электролитов важно
для более полного понимания меха
низма метаболических процессов в

соединительной и нервной ткани в
норме и при патологии.
При нарушениях иннервации в
мышцах превалируют катаболичес
кие процессы, которые проявляют
ся как изменениями химического
состава ткани, так и значительными
сдвигами скорости течения фер
ментных реакций, обеспечивающих
энергетику мышечной деятельнос
ти [3].
Помимо дисбаланса электроли
тов, нарушение энергообеспечения
мышечной клетки сопровождается
нарушением синтеза белков, функ
ции мембран, транспорта фермен
тов. Это обусловливает ситуацию,
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когда вследствие нарушения угле
водного энергетического обмена
уменьшается возможность вклада
дистрофически измененных ске
летных мышц в биоэнергетические
процессы целостного организма,
особенно в условиях, когда потреб
ность в энергетических затратах по
вышается [4].
При катаболических процессах
прежде всего нарушается регенера
ция АТФ, а также поступление необ
ходимых для биосинтетических
процессов (анаболизма) субстратов.
В свою очередь, повреждение ана
болических процессов способству
ет нарушению воспроизведения
функционально важных соедине
ний — ферментов, гормонов, необ
ходимых для катаболизма [5].
В экспериментальных исследо
ваниях показано, что в раннем (до 5
сут) периоде после денервации со
держание АТФ и АДФ в мышечной
ткани не изменялось. В более позд
ние сроки уменьшалось содержание
всех компонентов адениновой сис
темы, за исключением АМФ. В то же
время, в ядрах клеток мышечных во
локон активность ферментов энер
гетического обмена — аденозинт
рифосфатаз — снижалась уже через
несколько часов после денервации
икроножной мышцы кроля [1].
Дисбаланс ферментных реакций
при денервации зависит от стадии
процесса и затрагивает все основ
ные направления жизнедеятельнос
ти клетки, в том числе белоксинте
тическое, энергетическое, регуля
торное и др. На течение метаболи
ческих процессов в денервирован
ной мышце существенное влияние
оказывают тип обмена и ее исход
ная функциональная активность.
Неодинаковые изменения углевод
ного обмена наблюдали в медлен
ных и быстрых мышцах: в белой ик
роножной мышце содержание гли
когена уменьшалось, в красной кам
баловидной мышце — увеличива
лось, изменялся его качественный
состав. В мышцах обоих видов про
исходило также изменение глико
литической активности: в денерви
рованной мышце, особенно медлен
ной, содержание лактата увеличива
лось, что обусловлено, по—видимо
му, нарушениями активности фер

ментов углеводного обмена, сдвиги
функционирования которых спо
собствовали формированию мета
болического ацидоза [1].
При заболеваниях, сопровожда
ющихся нервно—мышечными рас
стройствами, из мышц, печени, мио
карда в плазму крови выходят орга
носпецифические ферменты, их по
явление в кровяном русле вследст
вие вымывания из клеток при повы
шенной проницаемости клеточных
мембран или структурных повреж
дениях позволяет оценить состоя
ние метаболизма мышечной ткани.
Исследование активности фермен
тов в сыворотке крови имеет боль
шое значение в диагностике про
грессирующей мышечной дистро
фии, при которой активность креа
тинфосфокиназы, альдолазы, глута
мат—оксалоацетатаминотрансфе
разы, ЛДГ, глутамат—пируваттран
саминазы значительно превышает
таковую в норме [6].
При всех видах травматического
повреждения периферических нер
вов в денервированной мышечной
ткани и в самом поврежденном нер
ве обнаруживают повышение актив
ности кислых протеаз (катепсинов),
РНКазы и кислой фосфатазы, сте
пень которого коррелирует с тяжес
тью трофических нарушений. Не
многочисленные исследования по
священы также вопросам окисли
тельного фосфорилирования в де
нервированной мышце [1].
Данные об активности ЛДГ при
травматическом повреждении пе
риферических нервов разноречи
вы: выявлено как ее снижение, так и
повышение или сохранение на
уровне контроля. Данные об изо
ферментном спектре также значи
тельно варьируют, что обусловлено
различием экспериментальных мо
делей, видом лабораторных живот
ных, их возрастом и сроками иссле
дования.
Изменение спектра изофермен
тов ЛДГ в области денервации сви
детельствует о перестройке бело
ксинтетического аппарата с возник
новением нового метаболического
уровня гликолитического пути
энергоснабжения мышцы [1].
При нарушениях в перифериче
ских нервах изменяется активность
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и других ферментов углеводного
обмена: глюкозо—6—фосфатдегид
рогеназы, гексокиназы, альдолазы,
ключевые ферменты углеводного
обмена могут быть использованы в
качестве надежных маркеров ней
родистрофии и реиннервации при
нейрорафии периферических нер
вов [1].
Что касается метаболизма колла
гена, прогрессирующий фиброз
скелетных мышц вследствие по
вреждения периферического нерва
возникает в основном из—за уси
ленного формирования незрелых
волокон коллагена в тканях, а не в
результате уменьшения количества
структурных белков мышц [7].
Таким образом, исследование
концентрации электролитов, а так
же активности определенных мар
керных ферментов, которые входят
в состав мышечных волокон и нерв
но—мышечного соединения и при
нимают непосредственное участие
в энергетическом обмене, в том чис
ле КК (при ресинтезе АТФ в мягких
тканях) и ЛДГ (при гликолитичес
ком пути энергообеспечения в ана
эробных условиях метаболизма [8])
как в сыворотке крови, так и непо
средственно в мышечной ткани поз
воляет объективно оценивать со
стояние опорно—двигательной си
стемы при различных нарушениях
функции нервно—мышечного ап
парата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучены образцы крови и мы
шечной ткани у 29 пациентов с по
следствиями травматического по
вреждения периферических нервов
конечностей. Пациенты распреде
лены на группы в зависимости от
длительности заболевания: группа 1
— до 10 мес, группа 2 — более 10
мес, тяжести заболевания и опера
ции (операции невролиза, ендонев
ролиза — 1—я степень, наложение
шва и пластика нервов — 2—я сте
пень).
При длительности заболевания
до 10 мес у 6 пациентов отмечено
заболевание 1—й степени тяжести, у
5 — 2—й степени; при длительности
заболевания более 10 мес у 5 паци
ентов выявлено заболевание 1—й
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Òàáëèöà 1.

Àêòèâíîñòü ÊÊ, ËÄÃ (Åä/ë) è ñîäåðæàíèå ìèêðîýëåìåíòîâ (ììîëü/ë) â ñûâîðîòêå êðîâè
è îáðàçöàõ ìûøå÷íîé òêàíè ó ïàöèåíòîâ ïðè ïîñëåäñòâèÿõ òðàâìû íåðâîâ êîíå÷íîñòåé
1–é ñòåïåíè
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ (x ± m)

Ïîêàçàòåëü
â íîðìå

ËÄÃ
ÊÊ
+
Na
+
Ê
2+
Ñà

Òàáëèöà 2.

82,5 ± 2,1
13,7 ± 2,0
142,0 ± 1,9
4,5 ± 0,1
1,23 ± 0,06

â êðîâè
â 1–é ãðóïïå

44,0 ± 6,5
13,7 ± 2,0
140 ± 2,8
3,9 ± 0,06
0,39 ± 0,007

âî 2–é ãðóïïå

81,3 ± 4,9
38,7 ± 2,6
138,0 ± 4,0
3,8 ± 0,08
1,05 ± 0,02

â íîðìå

â ìûøöàõ
â 1–é ãðóïïå

144,3 ± 2,2
683,0 ± 44,9
13,4 ± 0,5
10,9 ± 0,41
0,35 ± 0,05

30,0 ± 3,5
332,0 ± 16,0
16,90 ± 0,45
3,60 ± 0,19
0,080 ± 0,004

âî 2–é ãðóïïå

2,00 ± 0,58
88,4 ± 3,6
17,6 ± 0,7
3,7 ± 0,07
0,080 ± 0,012

Àêòèâíîñòü ÊÊ, ËÄÃ (Åä/ë) è ñîäåðæàíèå ìèêðîýëåìåíòîâ (ììîëü/ë) â ñûâîðîòêå êðîâè
è îáðàçöàõ ìûøå÷íîé òêàíè ó ïàöèåíòîâ ïðè ïîñëåäñòâèÿõ òðàâìû íåðâîâ êîíå÷íîñòåé
2–é ñòåïåíè òÿæåñòè
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ (x ± m)

Ïîêàçàòåëü

ËÄÃ
ÊÊ
+
Na
+
Ê
2+
Ñà

â íîðìå

â êðîâè
â 1–é ãðóïïå

âî 2–é ãðóïïå

â íîðìå

â ìûøöàõ
â 1–é ãðóïïå

âî 2–é ãðóïïå

82,5 ± 2,1
13,7 ± 2,0
142,0 ± 1,9
4,5 ± 0,1
1,23 ± 0,06

53,0 ± 3,0
11,7 ± 0,78
139 ± 2,3
3,55 ±0,13
0,51 ± 0,02

82,0 ± 6,5
14,3 ± 1,2
146,0 ± 1,7
4,1 ± 0,18
0,5 ± 0,045

144,3 ± 2,2
683,0 ± 44,9
13,4 ± 0,5
10,90 ± 0,41
0,35 ± 0,05

2,3 ± 0,67
74,2 ± 3,7
12,7 ± 0,2
3,70 ± 0,14
0,07 ± 0,01

137,0 ± 7,8
264,0 ± 18
16,0 ± 0,5
4,50 ± 0,22
0,07 ± 0,004

степени тяжести, у 13 — 2—й степе
ни.
В сыворотке крови и экстракте
тканей определяли активность фер
ментов ЛДГ, КК, а также содержание
электролитов (Na+, K+, Ca2+). Экстракт
тканей получали по методике, опи
санной В. С. Асаншани [9]; актив
ность ферментов ЛДГ и КК опреде
ляли кинетическим методом [10] с
использованием
тест—системы
фирм "Реагент" (Украина) и "Пли
ва—Лахема" (Чехия).
В качестве контроля брали об
разцы крови 20 условно здоровых
доноров. Контрольные значения ак
тивности ЛДГ и КК в мышечной тка
ни получены при проведении ис
следований по изучению облитери
рующей ангиопатии и нарушения
трофики тканей стопы [11]. Содер
жание электролитов определяли на
автоматическом
анализаторе
EasyLyte Calcium с использованием
пакета реактивов фирмы Medica
(Нидерланды).

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения активности фермен
тов и содержания микроэлементов в
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зависимости от степени тяжести за
болевания и его длительности пред
ставлены в таблицах и диаграммах.
Активность ЛДГ в сыворотке кро
ви при 1—й степени тяжести и дли
тельности заболевания до 10 мес
была на 36% ниже по сравнению с
таковой в норме; при длительности
заболевания более 10 мес — в преде
лах нормы (табл. 1, рис. 1).
Активность ЛДГ в мышечной тка
ни пациентов 1—й группы была на
20,8% выше — соответственно (30,0
± 5,5) Ед/л по сравнению с нормой, у

Рис. 1.
Изменение активности ЛДГ, КК
и содержания электролитов
в сыворотке крови у пациентов
с последствиями травмы нервов
конечностей 13й степени
по сравнению с показателями
в норме.

больных 2—й группы — снижена на
13% — до (20,0 ± 0,58) Ед/л, в норме
— (144,3 ± 2,2) Ед/л (табл. 1, рис. 2).
При сравнении активности КК у
больных в сыворотке крови обнару
жено, что в 1—й группе она была в
пределах нормы, во 2—й группе —
повышена более чем в 2,8 раза, до
стигая 286% по сравнению с нор
мой.
Активность КК в те же сроки на
блюдения в мышечной ткани сни
жена до 48% у больных 1—й группы
и до 13% нормы — во 2—й группе.

Рис. 2.
Изменение активности ЛДГ, КК
и содержания электролитов
в мышечной ткани у пациентов
с последствиями травмы нервов
конечностей 13й степени
по сравнению с показателями
в норме.
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Рис. 3.
Изменение активности ЛДГ, КК
и содержания электролитов
в сыворотке крови у пациентов
с последствиями травмы нервов
конечностей 23й степени
по сравнению с показателями
в норме.

Таким образом, при сравнении
активности изучаемых ферментов
как в сыворотке крови, так и в мы
шечной ткани у пациентов при 1—й
степени тяжести заболевания уста
новлено, что при одинаковой тяже
сти заболевания выраженность ме
таболических нарушений определя
ется его продолжительностью.
При выполнении микрохирур
гических оперативных вмеша
тельств необходимо учитывать вы
раженность изменений метаболи
ческих процессов, в частности, на
рушения энергетического обмена,
поскольку от этого зависит эффек
тивность лечебных мероприятий,
они определяют механизм регене
рации поврежденных тканей и нер
вов.
При анализе содержания Na+, K+
и Ca2+ в сыворотке крови существен
ные изменения по сравнению с нор
мой и в зависимости от длительнос
ти заболевания не выявлены за ис
ключением содержания ионизиро
ванного кальция у пациентов 1—й
группы при 1—й степени тяжести
заболевания, у которых оно сниже

Рис. 4.
Изменение активности ЛДГ, КК
и содержания электролитов
в мышечной ткани у пациентов
с последствиями травмы нервов
конечностей 23й степени
по сравнению с показателями
в норме.

но до 32% нормы, у больных 2—й
группы — не столь выражено — до
85% нормы. Концентрация Са2+ в
мышечной ткани у больных обеих
групп существенно не различалась.
Таким образом, содержание мик
роэлементов как в сыворотке крови,
так и в мышечной ткани в зависимо
сти от длительности заболевания
существенно не различается, за ис
ключением содержания Са2+.
Различия содержания этого мик
роэлемента в сыворотке крови обус
ловлены возникающими на клеточ
ном уровне изменениями проница
емости клеточных мембран при
воспалительном процессе, влияю
щем через систему протеаз и проте
олиза, а также опосредованно — на
мембранный потенциал. Это под
тверждают данные и других авторов
[2].
Обеспечение контроля уровня
Са2+ в мышечной ткани регулирует
саркоплазматический ретикулум.
Поступление его в ретикулум во вре
мя АТФ—зависимого процесса ле
жит в основе устранения напряже
ния мышц, а пассивный выход Са2+
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из этой структуры в миоплазму
обеспечивает эффект сокращения
[2]. Этим можно объяснить умень
шение содержания Са2+ в раннем пе
риоде травмы, в последующем со
держание микроэлемента не изме
няется.
Активность ферментов ЛДГ и КК
в сыворотке крови у пациентов при
2—й степени тяжести заболевания
различной продолжительности бы
ла аналогична таковой при 1—й сте
пени тяжести (табл. 2, рис. 3, 4).
Полученные данные свидетель
ствуют, что метаболические измене
ния, возникающие при травме нер
вов и мышечной ткани конечнос
тей, проявляются адекватными
сдвигами показателей в сыворотке
крови, по которым можно оценить
эффективность проведенного лече
ния в динамике.
Полученные результаты свиде
тельствуют, что тяжесть патологиче
ского процесса определяется выра
женностью метаболических изме
нений в изучаемом биологическом
материале. Особенно эта зависи
мость отмечена при анализе содер
жания ионизированного кальция и
калия, которые участвуют в регуля
ции функции мышечной ткани.
Выраженность изменений уров
ня ионизированного кальция и ак
тивности ферментов энергетичес
кого обмена в сыворотке крови и
мышечной ткани зависит от дли
тельности заболевания и тяжести
травмы.
Полученные данные могут быть
использованы для оценки тяжести
течения патологического процесса
у пациентов при последствиях трав
мы нервов конечностей, а также це
лесообразности выполнения опера
тивного вмешательства.
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ЛАПАРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ КІСТ ТА АБСЦЕСІВ ПЕЧІНКИ
M. Ю. Ничитайло, М. С. Загрійчук, Ю. І. Масюк, О. А. Босий, В. В. Присяжнюк
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

LAPAROSCOPIC SURGERY OF HEPATIC CYSTS AND ABSCESSES
M. Yu. Nychytaylo, М. S. Zagriychuk, Yu. І. Маsyuk, О. А. Bosiy, V. V. Prysyazhnyuk
З моменту впровадження близько 25 років тому ла
пароскопічних хірургічних технологій їх застосовують
майже на всіх органах черевної порожнини [1]. Проте,
якщо за багатьох захворювань, зокрема, гострого чи
хронічного холециститу, кіст яєчників тощо лапаро
скопічні операції є "золотим стандартом", на багатьох
органах, в тому числі на печінці, їх застосовують дуже
стримано. Насамперед, це пов'язане з складною
внутрішньою архітектонікою печінки, її паренхіматоз
ною будовою, складним контролем інтраопераційного
гемостазу, високою ймовірністю пошкодження біліар
ного дерева і, як наслідок, високою частотою інтраопе
раційних та післяопераційних ускладнень. Технічні
можливості сьогодення також не повною мірою
відповідають вимогам до лапароскопічних втручаннь
на печінці, в тому числі контролю гемостазу, надійних
пристроїв для дисекції, коагуляції, препаруванню еле
ментів паренхіми.
Метою огляду є узагальнення світового досвіду вико
ристання лапароскопічних технологій в лікуванні
різних хірургічних захворювань печінки.
Лапароскопічна хірургія печінки розвивалась в та
ких напрямках: видалення простих непаразитарних
кіст, паразитарних кіст, переважно ехінококових, аб
сцесів печінки, доброякісних і злоякісних новоутворень
печінки.
Лапароскопічна хірургія печінки починалася з вико
нання простої фенестрації з приводу неускладнених
справжніх поверхневих кіст, переважно правої частки
печінки. Сьогодні лапароскопічні маніпуляції з приводу
кіст в англомовній світовій літературі визначають як
"deroоfing" або "fenestration". В міжнародній медичній
базі даних "PubМed" одне з перших повідомлень про
успішне застосування лапароскопічної фенестрації ве
ликої кісти печінки з'явилось у 1994 р. [1]. Наведені ре
зультати вдалої лапароскопічної холецистектомії та фе
нестрації кісти правої частки печінки з хорошими ре
зультатами. Американські [2], угорські [3] та індійські [4]
хірурги повідомляють про успішне виконання лапаро
скопічних операцій з приводу кіст печінки, в тому числі
п'ятирічний досвід виконання у 43 хворих успішної ла
пароскопічної фенестрації кіст печінки [3].
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Хірурги університетської клініки Відня (Австрія) [5]
здійснили лапароскопічну фенестрацію кіст печінки у
12 хворих з хорошими віддаленими результатами.
Хірурги з Італії [6] описали досвід виконання лапаро
скопічної фенестрації з резекцією верхівки кісти у 8
хворих, частота рецидивів кісти становила 25%. Автори
відзначили недостатню надійність лапароскопічних
технологій та рекомендували виконання відкритих опе
рацій.
Вчені з Хорватії [7], навпаки, описували позитивний
досвід виконання лапароскопічної фенестрації у 9 хво
рих без ускладнень, зроблений висновок про доціль
ність застосування саме лапароскопічних операцій.
Подібної думки дотримувались хірурги з Сінгапуру [8],
які одержали аналогічні результати в 11 хворих. З при
воду полікістозу автори рекомендували виконання
відкритої операції, оскільки після лапароскопічного
втручання частота рецидивів досягла 40%. Хірурги
університетської клініки Берна (Швейцарія) [9] відзна
чили переваги лапароскопічних операцій з приводу
кіст печінки у порівнянні з відкритими, високу частоту
рецидивів (до 25%) та рекомендували застосування
оментопексії порожнини кісти, що дозволило зменши
ти частоту рецидивування до 10%.
Італійські хірурги з Католицького університету Роми
[10] описали успішний досвід виконання лапаро
скопічної фенестрації у 15 хворих, у 2 — здійснена кон
версія, виконана відкрита перицистектомія з приводу
інтраопераційної діагностики ехінококової кісти.
Тайваньські хірурги [11] повідомили про успішну ла
пароскопічну фенестрацію у 6 хворих без ускладнень
під час операції та в найближчому післяопераційному
періоді.
З 2005 р. у спеціалізованій літературі є багато
публікацій про успішне лікування простих кіст за допо
могою лапароскопічних операцій. Італійські хірурги
[12] здійснили успішну фенестрацію у 48 хворих, інші
[13], узагальнивши 35—річний досвід лікування простих
кіст печінки, вважають лапароскопічну фенестрацію та
резекцію кісти в межах неуражених тканин методом ви
бору в хірургічному лікуванні непаразитарних кіст
печінки.
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Успішне використання однопортових лапаро
скопічних технологій при хірургічному лікуванні кіст
СVII — С сегментів печінки описують корейські хірурги
[14] та вчені з університетської клініки Брюсселя
(Бельгія) [15].
В цілому майже всі клініки провідних країн світу сьо
годні вважають лапароскопічну фенестрацію методом
вибору в лікуванні простих неускладнених кіст печінки.
Особливого розвитку лапароскопічні втручання на
печінці набули при лікуванні паразитарних, переважно
ехінококових, або гидатидних, кіст печінки. Доцільність
використання лапароскопічних технологій у таких хво
рих, порівняння результатів виконання відкритої та ла
пароскопічної ехінококектомії, аналіз переваг обох
видів лікування активно обговорюються в спеціалізо
ваній хірургічній літературі. Одне з перших повідо
млень про успішне лапароскопічне лікування ехіноко
кової кісти правої частки печінки належить хірургам
Бейрутського медичного центру [16], які описали
успішну лапароскопічну ехінококектомію у пацієнтки
віком 27 років. Ізраїльські хірурги [17] повідомили про
вдале виконання лапароскопічної ехінококектомії у 6
хворих. Всі пацієнти живі, інтра— і післяопераційних
ускладнень не було. Турецькі дослідники [18] повідоми
ли про вдалу лапароскопічну ехінококектомію у 16 хво
рих. Для евакуації вмісту кісти застосований спеціаль
ний апарат аспіратор у 16 хворих. Рецидив виник у
строки до 3 міс після операції у 2 хворих, що потребува
ло здійснення відкритої перицистектомії. У решти
пацієнтів у строки спостереження до 36 міс рецидивів
не було.
Американські хірурги з Філадельфії [19] повідомили
про виконання лапароскопічної ехінококектомї у 27
хворих; турецькі вчені [20] здійснили її у 12 пацієнтів з
дренуванням залишкової порожнини. В усіх спостере
женнях досягнуті хороші найближчі й віддалені резуль
тати.
Фахівці з Німеччини [21] здійснили парціальну лапа
роскопічну ехінококектомію, під час якої виникла кро
вотеча, процес коагуляції був складним. Турецькі вчені
[22] описали досвід лапароскопічного лікування ехіно
кокозу, тяжких ускладнень у віддаленому післяопе
раційному періоді не було. Недоліками лапаро
скопічних методів вважали дуже високий ризик виник
нення кровотечі, ускладнення в найближчому післяопе
раційному періоді відзначені у 21% хворих. Інші хірурги
з Анкари [23] порівнювали 2 групи по 40 пацієнтів в
кожній. В першій групі лапароскопічну ехінококек
томію виконували з використанням лапароліфтингу, в
другій — карбоксиперитонеуму. В першій групі три
валість операції була на 20 хв менше, частота інтраопе
раційних та післяопераційних ускладнень не різнилася.
Американські вчені [24] здійснили симультанне ліку
вання ехінококової кісти печінки та селезінки; турецькі
хірурги [25] оприлюднили результати лапароскопічно
го лікування 33 хворих з приводу ехінококозу печінки.
Частота конверсії становила 25%, що суттєво відрізняло
ся від аналогічного показника в інших дослідженнях (13
— 15%).
VIII
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В подальшому лапароскопічне лікування ехінококо
зу печінки стало методом вибору, а тому публікацій про
результати такого лікування було значно більше. Так, ту
рецькі [26] та індійські [27] хірурги здійснили лапаро
скопічну ехінококектомію з хорошими результатами,
частота ускладнень не перевищувала 5%.
В наш час деякі автори [28] на підставі аналізу резуль
татів кількох багатоцентрових рандомізованих
досліджень роблять висновок, що саме лапароскопічна
холецистектомія є "золотим стандартом" в лікуванні па
разитарних кіст печінки.
Не менш динамічно розвивалась лапароскопічна
хірургія абсцесів печінки у двох напрямках: лапаро
скопічної санації та дренування порожнини абсцесу і
резекції частини печінки, в якій локалізувався абсцес.
Мексиканські [29], японські [30] та американські [31]
хірурги узагальнили невеликий початковий досвід са
нації та дренування абсцесів переважно правої частки
печінки з використанням лапароскопічного доступу.
Японські хірурги з Токійського медичного коледжу [32]
та мексиканські вчені [33] також здійснили успішне ла
пароскопічне дренування абсцесу правої частки
печінки.
Хірурги з Сінгапуру [34], а згодом і японські фахівці
[35] виконали відповідно 40 і 45 успішних лапаро
скопічних операцій з приводу абсцесу правої та лівої ча
сток печінки.
Китайські вчені [36] провели порівняльний аналіз
відкритої та лапароскопічної резекції печінки при аб
сцесах. Частота ускладнень в ранньому післяопе
раційному періоді становила 5% — після лапаро
скопічної та 7% — відкритої резекції. Автори роблять
висновок про значні переваги лапароскопічних методів
лікування абсцесів печінки. Французькі хірурги [37] ви
конали лапароскопічну резекцію лівої латеральної
секції з приводу абсцесу, спричиненого інородним
тілом. Через 12 міс симптомів захворювання не було.
Американські хірурги [38] здійснили резекцію печінки з
приводу абсцесу після тупої травми живота, відзначені
переваги лапароскопічного методу. Хірурги з Непалу
[39] проаналізували результати лікування хворих з при
воду абсцесу печінки. За їх даними, 85% пацієнтів були
чоловіки, абсцеси правої частки печінки діагностовані у
76,9% спостережень, методом вибору хірургічного ліку
вання у 72% були лапароскопічна санація та дренування.
Румунські хірурги [40] описують лапароскопічну ре
зекцію з приводу абсцесу печінки у 13 хворих, частота
ускладнень становила 2,8%, що автори вважали хоро
шим результатом.
Як свідчать дані літератури [41, 42], у більшості спос
тережень хірургічне втручання з приводу солітарних
абсцесів печінки вдається здійснити за допомогою ла
пароскопічних технологій, що значно поліпшує резуль
тати лікування таких хворих.
Таким чином, сьогодні у спеціалізованій літературі
оприлюднена достатня кількість праць, у яких висвітле
ний набутий досвід з використання лапароскопічних
технологій при хірургічному лікуванні кістозних та
гнійних утворень печінки. Як свідчать дані літератури,
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лапароскопічні операції, зокрема, фенестрація, перици
стектомія та дренування сьогодні стали "золотим стан

дартом" в хірургічному лікуванні хворих з приводу про
стих і паразитарних кіст, а також абсцесів печінки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Laparoscopic deroofing for symptomatic liver cysts: report of
a case / K. Iwase, Т. Такао, Н. Watanabe [et al.] // Surg. Today. —
1994. — Vol. 24, N 7. — P. 641 — 643.
2. Laparoscopic management of benign solid and cystic lesions of
the liver / N. Katkhouda, M. Hurwitz, J. Gugenheim [et al.] // Ann.
Surg. — 1999. — Vol. 229, N 4. — P. 460 — 466.
3. The laparoscopic treatment of non—parasitic liver cysts. Five years
experience / Z. Zalaba, T. Tihanyi, T. Winternitz [et al.] // Acta
Chir. Hung. — 1999. — Vol. 38, N 2. — P. 221 — 223.
4. Segment IV liver cyst with biliary communication following laparo
scopic deroofing / K. Ravindra, B. Rao, A. Rozario [et al.] // Ind. J.
Gastroenterol. — 1999. — Vol. 18, N 1. — P. 39 — 40.
5. Long—term results after laparoscopic unroofing of solitary symp
tomatic congenital liver cysts / J. Zacherl, C. Scheuba, M. Imhof
[et al.] // Surg. Endosc. — 2000. — Vol. 14, N 1. — P. 59 — 62.
6. Symptomatic nonparasitic hepatic cysts: options for and results of
surgical management / A. Tocchi, G. Mazzoni, G. Costa [et al.] //
Arch. Surg. — 2002. — Vol. 137, N 2. — P. 154 — 158.
7. Nonparasitic cysts of the liver: laparoscopic treatment and long—
term results / A. Cappellani, A. Zanghі, M. Di Vita [et al.] // Ann.
Ital. Chir. — 2002. — Vol. 73, N 1. — P. 85 — 88.
8. Does laparoscopic fenestration provide long—term alleviation for
symptomatic cystic disease of the liver? / Y. Tan, L. Ooi, K. Soo [et
al.] // Aust. N. Z. J. Surg. — 2002. — Vol. 72, N 10. — P. 743 —
745.
9. Gloor B. Role of laparoscopy in hepatic cyst surgery / B. Gloor, Q.
Ly, D. Candinas // Dig. Surg. — 2002. — Vol. 19, N 6. — P. 494 —
499.
10. Giuliante F. Risk for laparoscopic fenestration of liver cysts /
F. Giuliante, F. D'Acapito, M. Vellone // Surg. Endosc. — 2003. —
Vol. 17, N 11. — P. 1735 — 1738.
11. Hsu K. Laparoscopic fenestration of symptomatic liver cysts /
K. Hsu, F. Chou, S. Ko // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech.
— 2005. — Vol. 15, N 2. — P. 66 — 69.
12. Soufi M. Right diaphragmatic iatrogenic hernia after laparoscop
ic fenestration of a liver cyst: report of a case and review of the lit
erature / M. Soufi, H. Meillat, Y. Le Treut // World J. Emerg. Surg.
— 2013. — Vol. 3, N 1. — P. 1749 — 1752.
13. Treatment of congenital liver cysts. A surgical technique tailored
through a 35—year experience / S. Brozzetti, M. Miccini,
M. Bononi [et al.] // Ann. Ital. Chir. — 2013. — Vol. 8, N 4. — P. 93
— 98.
14. Choi C. J. Management of giant hepatic cysts in the laparoscop
ic era / C. J. Choi, Y. H. Kim, Y. H. Roh // Korean Surg. Soc. —
2013. — Vol. 85, N 3. — P. 116 — 122.
15. Single—access transumbilical laparoscopic unroofing of a giant
hepatic cyst using reusable instruments / G. Dapri, M. Barabino,
J. Carnevali [et al.] // PJSLS. — 2012. — Vol. 16, N 2. — P. 296 —
300.
16. Laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver / G. Khoury,
T. Geagea, A. Hajj [et al.] // Surg. Endosc. — 1994. — Vol. 8, N 9.
— P. 1103 — 1104.
17. Bickel A. Laparoscopic treatment of hydatid cyst of the liver: ini
tial experience with a small series of patients / A. Bickel,
N. Loberant, B. Shtamler // J. Laparoendosc. Surg. — 1994. —
Vol. 4, N 2. — P. 127 — 133.
18. Laparoscopic surgery of hepatic hydatid disease: initial results
and early follow—up of 16 patients / A. Alper, A. Emre, H. Hazar [et
al.] // World J. Surg. — 1995. — Vol. 19, N 5. — P. 725 — 728.
19. Laparoscopic liver surgery. A report on 28 patients / J. Marks,
J. Mouiel, N. Katkhouda [et al.] // Surg. Endosc. — 1998. — Vol.
12, N 4. — P. 331 — 334.
20. Laparoscopic approach to hepatic hydatid disease / M. Ertem,
C. Uras, T. Karahasanoglu [et al.] // Dig. Surg. — 1998. — Vol. 15,
N 4. — P. 333 — 336.
21. Laparoscopic partial pericystectomy of Echinococcus granulosus
cysts in the liver / M. Strauss, J. Schmidt, H. Boedeker [et al.] //
Hepatogastroenterology. — 1999. — Vol. 46, N 28. — P. 2540 —
2544.

hirurgiya.com.ua

22. Sayek I. Laparoscopic management of echinococcal cysts of the
liver / I. Sayek, M. Cakmakci // Zbl. Chir. — 1999. — Bd. 124,
H. 12. — S. 1143 — 1146.
23. Gasless vs gaseous laparoscopy in the treatment of hepatic
hydatid disease / M. Berberoglu, S. Taner, O. Dilek [et al.] // Surg.
Endosc. — 1999. — Vol. 13, N 12. — P. 1195 — 1198.
24. Laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver and spleen /
G. Khoury, F. Abiad, T. Geagea [et al.] // Ibid. — 2000. — Vol. 14,
N 3. — P. 243 — 245.
25. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid cysts / R. Seven,
E. Berber, S. Mercan [et al.] // Surgery. — 2000. — Vol. 28, N 1.
— P. 36 — 40.
26. Kayaalp C. Evacuation of hydatid liver cysts using laparoscopic
trocar / C. Kayaalp // World J. Surg. — 2002. — Vol. 26, N 11. —
P. 1324 — 1327.
27. Baskaran V. Feasibility and safety of laparoscopic management
of hydatid disease of the liver / V. Baskaran, P. Patnaik // JSLS. —
2004. — Vol. 8, N 4. — P. 359 — 363.
28. Smith D. External tube drainage or omentoplasty in the manage
ment of residual hepatic hydatid cyst cavity: a prospective ran
domized controlled study / D. Smith // Ger. Med. Sci. — 2013. —
Vol. 29, N 11. — P. 12 — 14.
29. Robles P. Drainage of hepatic amebic abscess successfully treat
ed by laparoscopy / P. Robles, J. Lara, B. Lancaster //
J. Laparoendosc. Surg. — 1994. — Vol. 4, N 6. — P. 451 — 454.
30. Yanaga K. Laparoscopic drainage of pyogenic liver abscess /
K. Yanaga, S. Kitano, M. Hashizume // Br. J. Surg. — 1994. —
Vol. 81, N 7. — P. 1022.
31. Cappuccino H. Laparoscopy—guided drainage of hepatic
abscess / H. Cappuccino, F. Campanile, J. Knecht // Surg.
Laparosc. Endosc. — 1994. — Vol. 4, N 3. — P. 234 — 237.
32. A case of liver abscess caused by laparoscopic liver biopsy after
endoscopic sphincteropapillotomy (EST) during to the interferon
therapy / H. Nukaga, S. Furuhata, N. Otsuka [et al.] // Nihon
Shokakibyo Gakkai Zasshi. — 1995. — Vol. 92, N 12. — P. 1975 —
1980.
33. Robles P. J. Laparoscopic drainage of right subphrenic abscess:
report of one case / P. J. Robles, B. Lancaster // J. Laparoendosc.
Surg. — 1996. — Vol. 6, N 1. — P. 55 — 60.
34. Tay K. Laparoscopic drainage of liver abscesses / K. Tay,
T. Ravintharan, M. Hoe // Br. J. Surg. — 1998. — Vol. 85, N 3. —
P. 330 — 332.
35. Laparoscopic drainage of liver abscesses / L. X. Ding, G.
C. Mallik, R. Bancod [et al.] // Ibid. — N 9. — P. 1305.
36. Comparison of laparoscopic and open surgery for pyogenic liver
abscess with biliary pathology / J. F. Tu, X. F. Huang, R. Y. Hu [et
al.] // World J. Gastroenterol. — 2011. — Vol. 14, N 38. — P. 4339
— 4343.
37. From interventional radiology to laparoscopic liver resection as
complementary strategies in the treatment of hepatic abscess
caused by ingested foreign bodies / E. B. Riani, I. Tancredi,
C. Sempoux [et al.] // Hepatogastroenterology. — 2012. —
Vol. 59, N 114. — P. 558 — 560.
38. Thomas B. W. Unusual sequelae of blunt liver injury: laparoscop
ic resection of a liver abscess and stent failure of an ischemic
common bile duct stricture / B. W. Thomas, R. A. Maxwell, A. A.
Dyer // Am. Surg. — 2010. — Vol. 76, N 7. — P. 69 — 70.
39. Management of liver abscess at teaching hospital / S. Shrestha,
R. Joshi, U. Dongol [et al.] // J. Nepal Health Res. Counc. — 2011.
— Vol. 9, N 1. — P. 17 — 20.
40. Pyogenic liver abscesses / E. Tarcoveanu, N. Vlad, R. Moldovanu
[et al.] // Chirurg. Bucur. — 2008. — Vol. 103, N 4. — P. 417 — 27.
41. Liver abscess as a therapeutic and diagnostic challenge /
M. Kolovrat, Z. Busiс, D. Servis [et al.] // Acta Clin. Croat. — 2013.
— Vol. 52, N 2. — P. 257 — 60.
42. Techniques of radiofrequency—assisted precoagulation in
laparoscopic liver resection / H. Y. Akyildiz, G. Morris—Stiff,
F. Aucejo [et al.] // Surg. Endosc. — 2011. — Vol. 25, N 4. — P.
1143 — 1147.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 5

66

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.24—006.6—085—089.12

СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО
РАКА ЛЕГКОГО У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ
СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
В. Е. Севергин, П. П. Шипулин, Амит Аграхари
Одесский национальный медицинский университет,
Одесская областная клиническая больница

THE METHOD OF COMBINED TREATMENT OF PULMONARY
PERIPHERAL CANCER IN PATIENTS,
SUFFERING SEVERE CONCURRENT DISEASES
V. Е. Severgin, P. P. Shipulin, Аmit Аgrahari
Рак легкого занимает первое место в структуре онко
логических заболеваний и является одной из ведущих
причин смертности в онкологии. Кроме первичного ра
ка, легкие — вторая по частоте локализация метастазов
злокачественных опухолей органов брюшной полости,
малого таза, конечностей. Периферический рак легкого
клинически проявляется поздно, только при прораста
нии крупных бронхов, плевры и других структур. Ос
новным методом лечения периферического рака легко
го является хирургический.
Практически оперируют не более 20% больных.
Причины низкой операбельности — распространен
ность процесса, низкие функциональные резервы, со
путствующие заболевания. Поэтому у таких пациентов
оправдано применение любого метода, результаты ко
торого позволяют приблизиться к таковым хирургичес
кого лечения.
Такой технологией может быть радиочастотная аб
ляция опухоли в сочетании с эмболизацией бронхиаль
ных артерий на стороне поражения [1, 2]. Целесообраз
ность эмболизации бронхиальных артерий обусловле
на тем, что опухоли легких снабжаются кровью в основ
ном из системы этих артерий. Количество бронхиаль
ных артерий у края опухоли увеличивается, они стано
вятся извитыми, проникают в толщу опухолевого узла,
образуя богатую сеть коллатералей.
Приводим наблюдение периферического рака лег
кого у пациента с тяжелыми сопутствующими заболева
ниями.
Больной С., 62 лет, госпитализирован в отделение то
ракальной хирургии в июне 2013 г. с диагнозом: опу
холь нижней доли левого легкого; хроническое обст
руктивное заболевание легких, эмфизема легких, хро
нический обструктивный бронхит в стадии ремиссии,
дыхательная недостаточность ІІ стадии.
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В 2008 г. больного лечили по поводу рака правого
легкого, периферической формы І В стадии, Т2N0M0,
выполнена нижняя лобэктомия справа. Течение после
операционного периода без осложнений. Заключение
гистологического исследования: плоскоклеточный рак.
После выписки пациент консультирован в Одесском об
ластном онкологическом диспансере, лучевую терапию
и химиотерапию не проводили.
Во время контрольного осмотра в июне 2013 г. обна
ружена периферическая опухоль в нижней доле левого
легкого диаметром 6 см. По данным бронхоскопии при
знаки центрального рака легкого не выявлены, брали
промывные воды. Учитывая тяжелое сопутствующее за
болевание и невозможность применить интубацион
ный наркоз, для верификации процесса решено выпол
нить трансторакальную биопсию. Под контролем анги
ографа с помощью пункционной иглы "Sterilab" под ме
стной анестезией проведена трансторакальная биопсия
из 2 точек. Заключение: плоскоклеточный неороговева
ющий рак.
Выполнить оперативное вмешательство не пред
ставлялось возможным, в связи с чем пациенту предло
жено двухэтапное паллиативное лечение.
Вначале проведена ангиография бронхиальных ар
терий. В качестве доступа использовали бедренную ар
терию с катетеризацией по Сельдингеру. Осуществлены
ангиография и эмболизация бронхиальных артерий,
подходящих к опухоли, полиуретановыми эмболами.
Качество эмболизации контролировали путем повтор
ного введения контрастного вещества.
Следующим этапом произведена радиочастотная аб
ляция опухоли легкого через 2 сут после эмболизации
бронхиальных артерий.
Для радиочастотной абляции использовали обору
дование компании Rita Medical Systems. Под контролем
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ангиографа активный электрод вводили в опухоль че
рез кожу. Процедура проведена под внутривенным нар
козом, ее продолжительность 10 мин. После операции
осложнений, в частности, кровохарканья, ятрогенного
пневмоторакса не наблюдали. Пациент выписан на 2—е
сутки после радиочастотной абляции. От проведения
лучевой терапии пациент отказался.
Контрольную компьютерную томографию проводи
ли через 3 мес. Новообразование уменьшилось в 2,5 ра

за. В центре отмечен очаг деструкции, по краям — участ
ки фиброза. При выполнении контрольной компьютер
ной томографии рентгенологи не знали об основном
заболевании пациента и выполненных вмешательствах,
в описании результатов упоминания о раке легкого не
было.
Предложенный способ требует дальнейшей дора
ботки и проведения клинических исследований.
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СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ОСТРОМ
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОМ ТРОМБОЗЕ С НЕКРОЗОМ КИШЕЧНИКА
Ю. Г. Кадышев, А. В. Осадчий
10—я городская клиническая больница, г. Одесса

SUBTOTAL RESECTION OF INTESTINAL IN ACUTE MESENTERIC
THROMBOSIS AND NECROSIS
Yu. G. Kadyshev, A. V. Osadchiy
Острый мезентериальный тромбоз с некрозом ки
шечника является тяжелым заболеванием, сопровожда
ется высокой летальностью. Методы лечения несовер
шенны и часто неэффективны. Представляем наблюде
ние успешного оперативного лечения больного.
Больной К., 69 лет, доставлен в клинику каретой ско
рой помощи с диагнозом: острый панкреатит (?). Забо
лел остро сутки тому, возникли сильная боль по всему
животу, тошнота, рвота. Пациент госпитализирован в
хирургическое отделение с диагнозом: острый панкре
атит (?).
Ультразвуковое исследование органов брюшной по
лости: патологические изменения желчного пузыря, пе
чени, поджелудочной железы не выявлены.
ЭКГ: ритм синусовый, частота сокращений сердца 75
в 1 мин, горизонтальное положение электрической оси
сердца. Изменения миокарда с нарушением фазы репо
ляризации желудочков.
Рентгенография органов грудной клетки и брюш
ной полости: патологические изменения не выявлены.
Общий анализ крови, мочи без особенностей; об
щий билирубин 7,94 ммоль/л, тимоловая проба 3,8 ед,
АсАТ 0,37 ммоль/л, АлАТ 0,68 ммоль/л, креатинин 231
моль/л, мочевина 10,5 ммоль/л, протромбиновый ин
декс 10,5%, фибриноген 3,33 г/л, этаноловый тест отри
цательный.
В связи с нечеткостью клинических проявлений за
болевания произведен лапароцентез. Получено до 600
мл геморрагического выпота с невысокой активностью
амилазы. Больному проведена интенсивная внутривен
ная терапия, вводили изотонический раствор натрия
хлорида, раствор глюкозы, реосорбилакт, спазмолити
ки, аналгетики, ингибиторы протеаз. Однако состояние
больного оставалось тяжелым, прогрессировали симп
томы перитонита.
Проведена компьютерная томография брюшной по
лости, обнаружен тромбоз верхней брыжеечной вены.
В связи с ухудшением состояния больной оперирован

Клінічна хірургія. — 2014. — № 5

под внутривенным наркозом с искусственной вентиля
цией легких. После обработки операционного поля йо
донатом трижды и спиртом произведена средняя сре
динная лапаротомия. В брюшной полости содержалось
до 600 мл геморрагического выпота с фибрином и гни
лостным запахом. При ревизии органов брюшной по
лости обнаружен острый мезентериальный тромбоз с
субтотальным некрозом тонкой кишки. Стенка кишки
серо—черной окраски, сосуды брыжейки не пульсиру
ют. Участок тощей кишки длиной до 50 см от связки
Трейтца и подвздошной кишки длиной до 50 см от иле
оцекального клапана розовой окраски, перистальтика
сохранена. Сосуды брыжейки в этих участках пульсиру
ют. Произведена субтотальная резекция 5/6 тонкой
кишки, отступя по 10 см от границ некроза, наложен
анастомоз бок в бок, "окно" в брыжейке зашито капро
новой нитью. Осуществлен гемостаз. В корень брыжей
ки введено 80 мл 0,5% раствора новокаина. Кишечник
активно перистальтирует. Брюшная полость промыта
раствором декасана 800 мл, осушена, дренирована в че
тырех типичных точках. Наложены послойные швы на
рану, повязка.
После операции больному проводили интенсивную
и антибактериальную терапию.
Течение послеоперационного периода без осложне
ний. Рана зажила первичным натяжением. Заключение
морфологического исследования: в участке тонкой
кишки длиной до 5 м признаки геморрагической ганг
рены, фибринозно—гнойного перипроцесса, в бры
жейке кровоизлияния, в сосудах — тромбы с признака
ми организации. В краях резекции — признаки ишеми
ческого энтерита, фибринозного перипроцесса.
Заключительный диагноз: острый мезентериальный
тромбоз с некрозом участка тонкой кишки, разлитой
фибринозно—гнойный перитонит.
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.
Осмотрен через 3 мес. Состояние удовлетворительное.
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НЕПЕРФОРАТИВНИЙ ЖОВЧНИЙ ПЕРИТОНІТ
М. М. Джус, О. М. Носов, С. Г. Мандибула, В. С. Галенко
Олександрійська центральна районна лікарня, Кіровоградська область

NONPERFORATIVE BILIARY PERITONITIS
М. М. Juce, О. М. Nosov, S. G. Маndibula, V. S. Galenko
Жовчний перитоніт виникає внаслідок розриву
стінки жовчного міхура при травмі або деструктивному
холециститі, іноді — без порушення цілісності жовчо
вивідних шляхів. В літературі вкрай мало інформації
про неперфоративний жовчний перитоніт, а клінічні
спостереження у фахових періодичних виданнях нами
не знайдені. Етіологія і патогенез цього захворювання
недостатньо вивчені, а дослідження проблеми обмежені
пропонуванням теорій виникнення такого перитоніту
(останні, доречі, мають безліч "слабких" місць).
Вперше два спостереження жовчного перитоніту без
перфорації описав Рутьє, який у 1909 р. безрезультатно
шукав джерело витікання жовчі під час патологоана
томічного дослідження. Не знайшовши перфорацію, ав
тор припустив, що причиною виникнення перитоніту
була патологічна проникність стінки жовчного міхура,
що "плакала жовчю". У 1910 р. Клермон і Габерер не
знайшли пошкодження стінки жовчного міхура за дани
ми мікроскопічного дослідження у деяких хворих при
жовчному перитоніті. В літературі наведені результати
кількох експериментів, за яких встановлено, що про
никність стінки жовчного міхура значно збільшується
при пошкодженні її ферментами підшлункової залози.
Проте, широке використання біліодигестивних анасто
мозів у наш час ставить під сумнів цю теорію. Існує те
орія інфекційного пошкодження жовчних проток. Про
тивники поняття жовчного перитоніту без перфорації
переконані в обов'язковій мікроскопічній перфорації
стінки жовчного міхура, що спричиняє перитоніт. Про
те, більшість дослідників, які вивчали ці питання,
пов'язують пропотівання жовчі з впливом соку дванад
цятипалої кишки (ДПК), підшлункової залози на слизо
ву оболонку жовчного міхура.
Клінічні ознаки неперфоративного жовчного пери
тоніту відрізняються від таких перитоніту внаслідок
перфорації. Перший характеризується абортивним пе
ребігом (у порівнянні з іншими видами перитоніту):
спостерігають млявий початок, повільне прогресування
симптомів. Біль, місцеві прояви, зміни показників крові
у перші години слабо виражені. Погіршення стану
відзначають лише наприкінці першої доби, поступово
формуються серцево—судинна недостатність, шок. У
зв'язку з невеликим поширенням цього захворювання
та складністю диференційної діагностики правильний
діагноз встановлюють лише під час операції. Наводимо
власні спостереження.
1. Хворий К., 56 років, госпіталізований через 18 год
від початку захворювання зі скаргами на постійний біль
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у животі, переважно у надчеревній ділянці. Під час огля
ду у хворого спостерігали підвищення артеріального
тиску (АТ) до (210/140 мм рт. ст.), частота скорочень
серця (ЧСС) 87 за 1 хв. Живіт не здутий, проте, брав об
межену участь у диханні. При пальпації відзначене
помірне напруження м'язів передньої черевної стінки,
болючість в усіх відділах живота, більше у надчеревній
ділянці. Симптом Блюмберга негативний, симптоми
Чухрієнка та Мейо—Робсона — сумнівні. Печінкова
тупість при перкусії збережена, у черевній порожнині
виявлена вільна рідина. За даними рентгенографії ор
ганів черевної порожнини патологічні зміни не вияв
лені. Гастродуоденофіброскопія: хронічна виразка зад
ньо—нижньої стінки ДПК розмірами 10 × 6 мм. Аналіз
крові: лейкоцитоз (кількість лейкоцитів 15,9 × 109 в 1 л),
зсув лейкоцитарної формули вліво, гіпербілірубінемія
(вміст загального білірубіну 41,3 мкмоль/л, прямого 20,7
мкмоль/л), незначне підвищення активності α—амілази
(до 35,7 од., в нормі до 32 од.). З анамнезу відомо, що у
хворого хронічний алкоголізм, появу скарг він пов'язу
вав з тривалим зловживанням алкоголем. Аналізуючи
клінічні ознаки та дані анамнезу, припущено наявність
гострого панкреатиту, з діагностичною метою проведе
ний лапароцентез з дренуванням черевної порожнини.
У черевній порожнині містилося майже 500 мл сероз
но—геморагічного ексудату без домішок фібрину, ак
тивність α—амілази у рідині 75 од. (в нормі до 200 од.).
Проведене лікування відповідно до стандартів надання
допомоги з приводу гострого панкреатиту: інфузійно—
дезінтоксикаційна терапія, аналгетики, спазмолітики,
антисекреторні та протиферментні препарати. Наступ
ної доби стан хворого погіршився: з'явилися тахікардія,
гіпотензія, напруження передньої черевної стінки,
симптом Блюмберга позитивний. З черевної порожни
ни по дренажу почала виділятися рідина, інтенсивно за
барвлена жовчю. У невідкладному порядку здійснена ла
паротомія, під час якої виявлений поширений жовчний
перитоніт. При ревізії черевної порожнини виявлені
рубцеві зміни ДПК без перфорації та пенетрації,
підшлункова залоза не змінена. Жовчний міхур звичай
них розмірів, не напружений, конкрементів не містить,
стінка місцями просочена жовчю. Позапечінкові жовчні
протоки не розширені, без конкрементів. Виконана хо
лецистектомія. У середній третині жовчного міхура ви
явлена виразка діаметром до 1 см, округлої форми. За
даними гістологічного дослідження стінка інфільтрова
на лейкоцитами, спостерігається виразка стінки
жовчного міхура, дефект слизової та м'язової оболонки,

Клінічна хірургія. — 2014. — № 5

70
дно виразки — м'язова оболонка, місцями серозна обо
лонка; на дні — нашарування некротичних мас, фібрину.
Інші патологічні зміни органів черевної порожнини та
заочеревинного простору не виявлені. Операція завер
шена санацією та дренуванням черевної порожнини.
Перебіг раннього післяопераційного періоду без ус
кладнень, хворому проведена інфузійна та антибак
теріальна терапія, призначені аналгетики. Дренажі ви
далені на 4—ту добу, шви зняті на 8 — 9—ту добу. На 9—
ту добу у хворого виникла кровотеча з виразки ДПК,
припинена консервативними засобами. На тлі ком
плексного лікування стан пацієнта поліпшився, виписа
ний через 3 тиж після операції.
2. Хворий М., 86 років, госпіталізований у невідклад
ному порядку через 12 год від початку хвороби зі скар
гами на гострий біль у животі, загальну слабість. Стан
хворого тяжкий, АТ 14,7/9,3 кПа (110/70 мм рт. ст.), ЧСС
88 за 1 хв. Язик сухий, обкладений коричневим нашару
ванням. Живіт бере обмежену участь у диханні. Спос
терігали напруження м'язів і болючість при пальпації
всього живота, більше у надчеревній і правій підреб
ровій ділянках. Симптом Блюмберга позитивний, при
перкусії — помірна кількість вільної рідини у черевній
порожнині. Відзначений лейкоцитоз (кількість лейко
цитів 14,9 × 109 в 1 л). При оглядовій рентгенографії ор
ганів черевної порожнини патологічні зміни не вияв
лені. З приводу перитоніту хворий одразу оперований.
Під час лапаротомії в черевній порожнині виявлено 300
мл ексудату з домішкою жовчі. Патологічні зміни шлун
ка, ДПК, тонкого й товстого кишечнику не виявлені.
Жовчний міхур розмірами 7 × 3 × 3 см, не напружений,
стінка місцями просочена жовчю. При пальпації у
жовчному міхурі та жовчних протоках конкрементів
немає. Виконані холецистектомія, санація і дренування
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черевної порожнини. У жовчному міхурі містилася в'яз
ка жовч, в ділянці тіла виявлена виразка стінки діамет
ром 1 см (візуально досягала серозної оболонки). За да
ними гістологічного дослідження в стінці жовчного
міхура атрофія та ерозії слизової оболонки, судини по
внокровні, лейкоцитарна інфільтрація в дослідженій
ділянці; ділянки некрозу слизової оболонки з нашару
ваннями фібрину. Після операції хворому проводили
інфузійно—дезінтоксикаційну терапію, призначали ан
тибіотики. Дренажі видалені на 4—ту добу. Протягом
тривалого часу спостерігали діарею, температура тіла
підвищена до 39° С. Обстеження не підтвердило припу
щення про наявність абсцесу черевної порожнини.
Кілька разів змінювали антибактеріальні препарати
(флюконазол, цефепім, меропенем). Стан пацієнта по
ступово поліпшився, температура тіла нормалізувалася,
виписаний через 27 діб.
Отже, обидва хворі оперовані у невідкладному по
рядку з приводу перитоніту, причина якого встановлена
лише інтраопераційно. Проте, це не вплинуло на ре
зультати лікування, оскільки втручання виконане одразу
після встановлення діагнозу перитоніту. Тому діагнос
тичної помилки не було. Ускладнення після операції
(шлунково—кишкова кровотеча, гіпертермічний синд
ром) не є специфічними для цього захворювання. З не
доліків діагностики, виявлених під час вивчення науко
вої літератури та ретроспективного аналізу спостере
жень, слід звернути увагу на такі:
— дослідження жовчі хворих для можливого вияв
лення паразитів (плоскі черв'яки, лямблії);
— наповнення видаленого жовчного міхура рідиною
під тиском через міхурову протоку для виявлення мож
ливих мікроперфорацій, які зникають після його част
кового спорожнення.
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ГІГАНТСЬКА КІСТА ПЕЧІНКИ В ПОЄДНАННІ З ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЮ
ХВОРОБОЮ У ПАЦІЄНТА ПОХИЛОГО ВІКУ:
ЛІКУВАЛЬНО—ДІАГНОСТИЧНА ТАКТИКА
М. С. Загрійчук, Г. Ю. Мошківський, А. В. Стоколос, А. В. Гоман, В. В. Присяжнюк, Ю. В. Неженцева
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

GIANT HEPATIC CYST COEXISTANT WITH BILIARY CALCULOUS
DISEASE IN ELDERLY PATIENT:
TACTICS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
М. S. Zagriychuk, G. Yu. Moshkivskiy, А. V. Stokolos, А. V. Goman, V. V. Prysyazhnyuk,
Yu. V. Nezhentseva
За даними літератури, частота виявлення справжніх,
чи простих, кіст печінки становить від 4,5 до 7% [1]. Діаг
ностика й лікування простих кіст печінки є актуальною
проблемою, у 71 — 73% хворих показане лікування кіст
печінки, решті — потрібне динамічне спостереження
[2]. Особливо загрозливими для життя є великі кісти. Пи
тання лікувальної тактики за гігантських кіст печінки
складне, оскільки тяжкість стану хворого, зумовлена
зміщенням внутрішніх органів об'ємним утворенням,
потребує різного підходу до кожної клінічної ситуації.
Існують різні способи дренування гігантських кіст
печінки, зокрема, пункція під контролем ультразвуково
го дослідження (УЗД), лапароскопічні дренувальні втру
чання, відкриті операції [1—4].
Деякі автори вважають "золотим стандартом" ліку
вання гігантських кіст печінки лапароскопічну опе
рацію, яка передбачає евакуацію вмісту з подальшим
висіченням стінки в межах неураженої паренхіми
печінки [3]. В англомовній спеціалізованій літературі та
ку операцію називають "deroofing". Метод дозволяє
швидко усунути симптоми захворювання, мінімізувати
травматичність операції, зменшити тривалість лікуван
ня хворого у стаціонарі, пришвидшити одужання
пацієнта [2, 4]. Для зменшення частоти рецидивів та
швидкої реконвалесценції автори рекомендують засто
сування склеротерапії [4], фіксацію в залишковій порож
нині великого сальника за допомогою фібринового
клею тощо [1].
Наводимо спостереження гігантської кісти правої
частки печінки у чоловіка віком 77 років, що спричини
ла стискання основних гілок ворітної вени, правої ле
гені та нирки, зміщення органів середостіння, що зумо
вило вентиляційну та гемодинамічну нестабільність. Це
ускладнювало вибір лікувальної тактики.
Хворий М., 77 років, госпіталізований у клініку
26.11.13 зі скаргами на наявність випинання в ділянці
живота, виражену задишку, особливо під час ходьби,
серцебиття, загальну слабість, відчуття тяжкості у шлун
ку через 5 — 10 хв після їди, які з'явилися 3 міс тому.
Стан хворого середньої тяжкості, свідомість збере
жена. Положення в ліжку вимушене, напівсидячи. Під
час аускультації дихання везикулярне, значно ослаблене
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в нижніх відділах правої легені, частота дихання — 25 за
1 хв, хрипів немає.
Тони серця ритмічні, ослаблені, пульс 120 за 1 хв,
слабого наповнення. АТ 21,3/12,0 кПа (160/90 мм рт.
ст.).
Живіт неправильної форми, асиметричний, в ди
ханні участі не бере. В проекції пупка, поширюючись у
надчеревну та праву підреброву ділянки, виявлене випи
нання розмірами 14 × 12 см, щільне, нерухоме, без
болісне, напружене. Нижній край печінки не паль
пується, нирки та селезінка не пальпуються.
Аналіз крові: ер. 3,91 × 1012 в 1 л, Нb 112 г/л, л. 7,6 × 109
в 1 л, лімф. 0,27, мон. 0,11, н. г. 0,62, тромбоцити 221 × 109
в 1 л, ШОЕ 50 мм/год; білкові фракції 58,40%, альфа1—
глобуліни 4,50%, альфа2—глобуліни 8,40%, бета1—гло
буліни 12,20%, гамма—глобуліни 16,30%, коефіцієнт А/Г
1,50; загальний білок 79,4 г/л, загальний білірубін 18,5
мкмоль/л, прямий 6,8 мкмоль/л, АЛТ 17 мОд/л, АСТ 20
мОд/л, ЛФ 256 мОд/л, ГГТП 73 мОд/л, ЛДГ 280 мОд/л,
амілаза 19 мОд/л, сечовина 5,7 ммоль/л, креатинін 78,7
мкмоль/л, глюкоза 6,4 ммоль/л; протромбіновий час
14,1 с, протромбіновий індекс 74%, МНО 1,37, фібрино
ген 4,3 г/л.
Онкомаркери: альфа—фетопротеїн 1,77 IU/мл, онко
маркер ПЗ СА 19—9 35,70 IU/мл, простатоспецифічний
антиген (РSA) загальний (у сироватці) 2,38 нг/мл, PSA
вільний 0,20 нг/мл, PSA коєфіцієнт 8,40%, раково—
ембріональний антиген (у сироватці) 1,23 нг/мл.
Діагноз ехінококозу виключений за даними серо
логічного дослідження: IgG на ехінокок в межах норми.
ЕКГ: виражена синусова тахікардія, частота скоро
чень серця 125 за 1 хв. Відхилення електричної осі сер
ця праворуч. Гіпертрофія лівого шлуночка. Зміщення
перехідної зони ліворуч у V6.
УЗД. Оцінити розміри печінки складно через на
явність гігантського рідинного утворення, приблизно
19 × 16 × 14 см, розташованого у правій підребровій
ділянці, в проекції правої частки печінки з ехогенним
вмістом. В СV сегменті під капсулою міститься рідинне
утворення розмірами 1,6 × 1,2 см. Відзначено дилатацію
лівої часткової ворітної вени до 1,7 см. Права часткова
ворітна вена стиснута утворенням, її просвіт становить
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Рис. 1.
Комп'ютерна томограма у сагітальній проекції
(пояснення у тексті).

5 мм, стовбур — 11 мм. Жовчний міхур не збільшений,
зміщений вниз, заповнений конкрементами. Підшлун
кова залоза візуалізується нечітко, ущільнена. Протока
підшлункової залози в тілі органа розширена до 10 мм, в
паренхімі тіла і головки численні кальцифікати. В
правій плевральній порожнині міститься до 100 мл
рідини. Нирки: права стиснута утворенням. У середньо
му сегменті правої нирки виявлена кіста діаметром 2 см.
В черевній порожнині міститься невелика кількість
рідини.
За даними комп'ютерної томографії органів черев
ної порожнини виявлене гігантське рідинне утворення
правої частки печінки, яке стискає судини та праву нир
ку (рис. 1, 2).
Беручи до уваги тяжкість стану хворого, його похи
лий вік, декомпенсацію серцево—судинної та дихальної
систем, лікування вирішено провести у два етапи. Пер
шим етапом здійснено черезшкірну пункцію утворення
під контролем УЗД. Під час пункції отриманий гнійний
вміст мутного сіро—жовтого забарвлення з непри
ємним запахом. Взятий матеріал для бактеріологічного
дослідження, проте, результати негативні (хоча хворому
антибактеріальну терапію не проводили). Виконане
дренування за Сельдингером, евакуйовано майже 6 л
гнійного вмісту. В порожнині кісти на 2 міс встановле

Рис. 2.
Комп'ютерна томограма
у горизонтальній проекції
(пояснення у тексті).

ний дренаж, який щодоби промивали розчином декаса
ну 10 — 15 мл. За цей період залишкова порожнина
кісти зменшилася більш ніж удвічі, на момент другого
етапу лікування становила 8 × 7 см.
Другим етапом виконана симультанна операція з ви
користанням лапароскопічного доступу: холецистек
томія та резекція стінки кісти в межах неураженої па
ренхіми печінки (laparoscopic deroofing). Тривалість
операції 67 хв, інтраопераційних ускладнень та усклад
нень в найближчому післяопераційному періоді не бу
ло. Пацієнт виписаний на 3—тю добу після втручання у
задовільному стані.
Отже, при виявленні гігантських кіст печінки у хво
рих похилого віку, за наявності виражених ознак деком
пенсації серцево—судинної та дихальної систем, тяжко
го стану оптимальною лікувальною тактикою є двохе
тапне хірургічне втручання. Першим етапом доцільно
здійснити пункцію та дренування кісти під контролем
УЗД, другим етапом (через 1,5 — 2 міс), після стабілізації
стану хворого — виконати операцію з використанням
лапароскопічного доступу — висічення стінки кісти в
межах неуражених тканин.
Така тактика забезпечує максимальний лікувальний
ефект та мінімальну частоту інтраопераційних та після
операційних ускладнень.
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