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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
УДК 616.366—002—003.7—089.819—089.12

ВИБІР МЕТОДУ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ, УСКЛАДНЕНОГО
ХОЛЕДОХОЛІТІАЗОМ
П. В. Огородник, В. І. Коломійцев, А. Г. Дейниченко
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

THE CHOICE OF THE ENDOSCOPIC TREATMENT METHOD
IN PATIENTS, SUFFERING AN ACUTE CHOLECYSTITIS,
COMPLICATED BY CHOLEDOCHOLITHIASIS
P. V. Ogorodnik, V. І. Коlomiytsev, А. G. Deynychenko
дним з найбільш тяжких ус
кладнень жовчнокам'яної
хвороби (ЖКХ) є ХЛ, часто
та якого становить 5 — 20%
[1]. У хворих при ГХ частота ХЛ
більша, у пацієнтів віком старше 60
років — сягає 25% [2]. ХЛ може спри
чинити тяжкі, часом життєво небез
печні ускладнення, зокрема, обст
руктивну жовтяницю, гнійний хо
лангіт, гострий біліарний панкреа
тит, стеноз великого сосочка два
надцятипалої кишки (ВСДК). Проте,
у 13,4% хворих перебіг ХЛ не супро
воджується клінічними проявами [3,
4] і його діагностують лише за дани
ми лабораторних та інструменталь
них досліджень, іноді — під час опе
ративного втручання. В еру широко
го застосування лапароскопічної
холецистектомії (ЛХЕ) з приводу
ЖКХ вчасне виявлення таких паці
єнтів і використання ендоскопічних
методів є актуальним у комплексі їх
мініінвазивного лікування [5].
Існують кілька підходів до мініін
вазивного ендоскопічного лікуван
ня хворих з приводу ХЛ. За умови
вчасної доопераційної діагностики
ХЛ деякі хірурги [6, 7] віддають пере
вагу двохетапному лікуванню: спо
чатку здійснюють ендоскопічне рет
роградне втручання на ВСДК та
жовчних протоках (ЕРХГ з папіло
сфінктеротомією та літоекстракці
єю), наступним етапом, через 1 — 3
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Реферат
Вивчені особливості застосування ендоскопічних методів при лікуванні 530 хворих
з приводу гострого холециститу (ГХ), ускладненого холедохолітіазом (ХЛ).
Встановлені певні переваги двохетапного лікування хворих з першочерговим
намаганням вирішення проблем у біліарный системі за допомогою ендоскопічної
ретроградної холангіографії (ЕРХГ).
Ключові слова: гострий калькульозний холецистит; ендоскопічна ретроградна
холангіографія; лапароскопічна холецистектомія; лапароскопічна літоекстракція.

Abstract
Peculiarities of the endoscopic methods application while treating 530 patients, suffer'
ing an acute cholecystitis, complicated by choledocholithiasis, were studied. Certain
advantages of a two—staged treatment of the patients with initial management of biliary
problems, using endoscopic retrograde cholangiography, were established.
Key words: acute calculous cholecystitis; endoscopic retrograde cholangiography;
laparoscopic cholecystectomy; laparoscopic lithoextraction.

доби — виконують ЛХЕ. За бе
зуспішної лікувальної тактики при
використанні транспапілярного до
ступу завжди лишається запасний
варіант — відкрита операція з засто
суванням лапаротомного доступу.
В той же час, у лікуванні пацієнтів
з приводу ЖКХ, ускладненої ХЛ, де
далі частіше використовують одно
етапні втручання, які передбачають
поєднання ЛХЕ з інтраопераційни
ми маніпуляціями на жовчних про
токах [4, 8 — 10] або ВСДК [11]. Якщо
не вдається здійснити інтраопе
раційну літоекстрацію, виконують
або повертаються до двохетапного
лікування з застосуванням ендо
скопічних транспапілярних втру
чань після операції [6, 12].

Під час лікування хворих з при
воду ГХ додаткові складності вибору
тактики надання допомоги з вико
ристанням мініінвазивних ендоско
пічних технологій пов'язані з не
обхідністю прийняття хірургом рі
шення у невідкладній ситуації, в умо
вах дефіциту часу, за виражених
змін в зоні гепатодуоденальної зв'яз
ки, що часто спонукає до здійснення
відкритої операції.
Мета дослідження — порівняти
ефективність різних методів мініін
вазивного лікування хворих з при
воду гострого калькульозного холе
циститу, ускладненого ХЛ, опрацю
вати лікувальну тактику на основі
широкого використання сучасних
ендоскопічних технологій.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З 2000 р. у відділі лапаро
скопічної хірургії та холелітіазу і
клініці хірургії № 1 з приводу ГХ або
загострення хронічного холецисти
ту лікували 2237 хворих. За даними
до— та інтраопераційного обсте
ження у 530 (23,7%) пацієнтів вияв
лений ХЛ або інші проблеми у
біліарній системі, патогенетично
пов'язані з наявністю конкрементів,
у тому числі мікролітів, у жовчо
вивідних шляхах. Жінок було 364
(68,7%), чоловіків — 166 (31,3%); вік
пацієнтів від 19 до 87 років, у серед
ньому (58,5 ± 10,52) року. У строки
до 24 год від початку останнього
приступу ГХ госпіталізовані 24
(4,5%) хворих, 174 (32,8%) — пізні
ше ніж через 1 тиж (максимум — 21
день). Всім хворим проводили ендо
скопічне лікування (ретроградні
транспапілярні втручання, лапаро
скопічні операції або їх поєднання у
різних варіантах), а за неможливості
його успішно завершити або за не
ефективності — відкриті операції.
Холецистектомія виконана у 492
(92,8%) пацієнтів. За результатами
мікроскопічного дослідження вида
лених препаратів у 133 (27,0%) хво
рих при ХЛ верифікований ката
ральний холецистит, у 180 (36,6%)
— флегмонозний, у 178 (36,2%) —
гангренозний, у 39 пацієнтів через
зменшення гостроти захворювання
холецистектомію не проводили.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Під час пред— та інтраопе
раційного діагностичного обсте
ження у 326 хворих виявлений ХЛ,
який спричинив біліарні ускладнен
ня. Конкременти переважно діамет
ром до 10 мм виявлені у 223 (68,4%)
хворих, у 48 (14,7%) — по два кон
кременти і більше у спільній жовч
ній протоці (СПЖ).
Внаслідок виражених клінічних
ознак ГХ у більшості пацієнтів вияв
лення ХЛ було складним, у 147
(27,7%) — відзначений його без
симптомний перебіг. Проте, у 201
(37,9%) хворого виявлені клінічні та
лабораторні ознаки гострої біліар
ної обтурації, зокрема, больовий

синдром, обтураційна жовтяниця,
гіпертермія. У 204 (31,6%) пацієнтів
причиною проблем у біліарній сис
темі був мікрохоледохолітіаз (холе
дохоліти діаметром до 3 мм або ви
явлені лише під час мікроскопії
жовчі), що зумовило гостре та
хронічне запалення ВСДК та його
стеноз. Обтурацію на рівні ВСДК у
73 (13,8%) хворих частіше спричи
няли дрібні (діаметром 4 — 8 мм)
конкременти, проте, у ретро— та су
прадуоденальній частині СЖП пере
важали середні та великі камені. У
147 (27,7%) хворих виявлений гній
ний холангіт, у 126 (23,8%) — гос
трий біліарний панкреатит, у 299
(56,4%) — обтураційна жовтяниця
(вміст білірубіну в крові до 249
мкмоль/л). За даними ультразвуко
вого дослідження (УЗД), у 337
(63,6%) хворих відзначали розши
рення СЖП понад 10 мм, що під
тверджене результатами ЕРХГ. Якщо
УЗД високоінформативне у вияв
ленні холецистолітіазу, то конкре
менти СЖП вдалося візуалізувати
лише у 154 (47,2%) пацієнтів. Крім
пошуку конкрементів, під час УЗД
звертали увагу на товщину та ехост
руктуру стінки жовчного міхура
(розшарування, наявність зон дест
рукції), скупчення рідини біля жовч
ного міхура, печінки та у черевній
порожнині.
При сумнівах щодо захворювань
СЖП у 17 хворих у невідкладному
порядку проведена магніторезо
нансна холангіопанкреатикографія
(МРХПГ), у 9 — ендосонографія.
МРХПГ — високочутливий (88%) ме
тод діагностики як середніх, так і
дрібних конкрементів, за допомо
гою ендосонографії вдавалося візу
алізувати конкременти діаметром 3
— 5 мм.
За наявності защемленого у
ВСДК конкремента ендоскопічне
втручання починали з розсічення
сосочка голковим папілотомом,
частіше — власної конструкції. Ати
пова папілотомія здійснена 73
(13,8%) пацієнтам з приводу защем
леного у ВСДК конкремента, 119
(22,5%) — стеноза ВСДК. В усіх хво
рих виконання папілотомії забезпе
чило доступ для селективної каню
ляції біліарної системи, а при за
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щемленні у ВСДК конкрементів у 39
(53,4%) хворих — була достатньою
для видалення всіх конкрементів з
СЖП. Після ревізії СЖП в 11 хворих
розріз ВСДК доповнювали каню
ляційним методом, у 18 — здійснено
балонну дилатацію сфінктера СЖП
до 10 мм, залежно від розмірів кон
крементів, які планували видалити.
За наявності невеликих (діаметром
4 — 6 мм) конкрементів у 57 (14%)
пацієнтів виконано первинну ба
лонну дилатацію ВСДК відповідно
до розмірів конкрементів, які вида
ляли за допомогою балона або ко
шика Dormia.
Після забезпечення адекватного
дренування СЖП у 301 хворого
здійснено літоекстракцію, макси
мальні розміри видаленого без літо
трипсії конкремента становили 25 ×
20 мм (великі — діаметром понад 20
мм конкременти обов'язково вида
ляли назовні з метою попередження
жовчнокам'яної непрохідності ки
шечнику). У 22 (7,3%) хворих екст
ракцію конкрементів, а точніше їх
уламків, вдалося здійснити лише
після механічної літотрипсії. За не
ефективності
транспапілярного
втручання з метою попередження
виникнення або прогресування вис
хідного холангіту застосовували
біліарну декомпресію шляхом дре
нування СЖП з використанням ен
добіліарного стента (у 14 хворих)
або встановлювали назобіліарний
дренаж (в 1).
Після вдалого усунення проблем
у біліарній системі з використанням
ендоскопічного транспапілярного
доступу 317 (59,8%) хворим у строки
до 12 діб здійснена ЛХЕ, 52 (9,8%) з
них оперовані протягом першої до
би. При гострому біліарному пан
креатиті холецистектомію намага
лися виконати пізніше, у середньому
через (15,3 ± 6,37) доби, після зник
нення гострого запалення у під
шлунковій залозі, проте, 21 (26,6%)
хворий вимушено оперований рані
ше через прогресування деструктив
них змін у стінці жовчного міхура
і/або появу перитоніту.
При невдалому виконанні транс
папілярних втручань, а також за без
симптомного ХЛ, виявленого під час
інтраопераційної лапароскопічної
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ревізії жовчовивідних шляхів та хо
лангіографії, 46 хворих оперовані
лапароскопічно з ревізією СЖП че
рез міхурову протоку — 29 (63,0%)
або шляхом холедохотомії — 17
(37,0%). Перевагу віддавали менш
травматичному доступу через міху
рову протоку, особливо якщо вона
була розширена, за короткого шляху
до СЖП, а конкременти були неве
ликі (діаметром до 8 мм). У 14 хво
рих проведення ревізії та літоекст
ракції полегшило додаткове бужу
вання або балонну дилатацію недо
статньо широкої міхурової протоки.
Втручання, як правило, завершували
зовнішнім дренуванням СЖП за
Холстедом — Піковським.
За неможливості використання
доступу через міхурову протоку ви
конували холедохотомію за стан
дартною методикою [1]. Для літоекс
тракції використовували кошики
або балонні літоекстрактори. З огля
ду на гострі запальні зміни в ділянці
гепатодуоденальної зв'язки, глухий
первинний шов СЖП не використо
вували, операцію завершували вста
новленням Т—подібного дренажа
СЖП за Keром.
Кількість і обсяг втручань пред
ставлені у таблиці. При застосу
ванні сучасного комплексного діаг
ностичного алгоритму з викорис
танням не лише лабораторних тес
тів та УЗД, а й МРХПГ та ендосоно
графії, частота не виявленого до

Хір р ічні втр чання з привод
Втр чання

Одноетапні
ЛХЕ, ЛЕ
ВХЕ, ЛЕ і онверсія
ЕРХГ
Двохетапні
ЕРХГ, ЛХЕ
ЛХЕ, ЕРХГ
ЕРХГ, ЛХЕ, ЛЕ
ЕРХГ, ВХЕ
ЕРХГ, ВХЕ, ЛЕ
ЕРХГ віддаленом періоді
Приміт а.

операції ХЛ або інших проблем у
біліарній системі (стеноз ВСДК, ту
булярний стеноз СЖП) мінімальна.
Це позбавляє хірурга несподіванок
під час виконання лапароскопічної
операції, дозволяє, навіть за усклад
неного ГХ, з успіхом використовува
ти мініінвазивне ендоскопічне втру
чання у більшості пацієнтів.
Незважаючи на значну склад
ність виконання ЛХЕ при ускладне
ному ГХ, правильний відбір пацієн
тів дозволив мінімізувати тривалість
втручання, відповідно, травматич
ність операції, частоту інтраопера
ційних і післяопераційних усклад
нень, загальну тривалість і вартість
лікування.
При одноетапних лапароскопіч
них втручаннях показаннями до
конверсії у 3 хворих були: щільний
паравезикальний інфільтрат, синд
ром Miриццi, неможливість захопи
ти конкремент кошиком Dormia.
Післяопераційні ускладнення ви
никли у 2 хворих: витікання жовчі
по дренажах з підпечінкового за
глиблення внаслідок негерметич
ності швів СЖП на Т— дренажі: в 1
хворого в ранньому післяоперацій
ному періоді дренаж мігрував з
СЖП, що потребувало здійснення
релапароскопії, санації черевної по
рожнини, редренування СЖП.
При двохетапному ендоскопіч
ному лікуванні з прогнозуванням
тяжкості операції конверсія здійсне

на у 10 (3,1%) хворих через наяв
ність щільного інфільтрату в гепато
дуоденальній зв'язці (у 7), синдрому
Miриццi (в 1), травми жовчних про
ток (у 2).
При двохетапному ендоскопіч
ному лікуванні з лапароскопічною
літоекстракцією конверсія не була
потрібна, післяопераційних усклад
нень, пов'язаних з лапароскопічним
етапом, не було. При транспапіляр
них ендоскопічних втручаннях в од
ного хворого виникла клінічно зна
чуща кровотеча, ще в одного — гос
трий панкреатит.
Після лапаротомних операцій у 3
(2,5%) хворих виник гострий пан
креатит, у 4 (3,3%) — спостерігали
нагноєння лапаротомної рани, у 5
(4,1%) — легеневі ускладнення, сер
цево—судинні — в 1 (0,8%). Померли
3 (2,5%) хворих, загальна ле
тальність 0,6%.
У літературі триває дискусія що
до строків і методів надання хірур
гічної допомоги хворим при ГХ.
Проте, якщо за неускладненого ГХ
"золотим стандартом" вважають
ЛХЕ, виконану у ранні строки після
госпіталізації хворих, то за наяв
ності біліарних ускладнень одно
значних рекомендацій немає. Крім
характеру ураження проток і загаль
ного стану пацієнта, вибір методу
лікування залежить від невідклад
ності надання допомоги, що спону
кає хірурга іноді взагалі відмовитися

остро о аль льозно о холецистит , с ладнено о ХЛ
Кіль ість хворих
абс.

34
71
39
317
52
46
19
32
29

%

6,4
13,4
7,4
59,8
9,8
8,7
3,6
6,0
5,5

Тривалість операції,
хв (x ± m)

122 ± 27,6
109 ± 29,7
32 ± 7,7
105 ± 21,5*
106 ± 26,6*
156 ± 25,3*
121 ± 24,0*
147 ± 32,6*
27 ± 5,8

Кіль ість с ладнень
абс.

2
10
1
16
3
2
1
2
1

%

5,9
14,8
2,6
5,0*
6,5*
4,3*
5,3*
6,3*
3,4

Тривалість
оспіталізації, днів

(x ± m)

7,6 ± 2,7
16,5 ± 7,7
7,7 ± 3,2
9,9 ± 3,6
13,6 ± 3,5
8,2 ± 3,6
17,9 ± 4,4
15,8 ± 5,6

* – при двохетапном лі ванні трив алість операції визначали шляхом поєднання тривалості операцій
ожно о етап , та ож і іль ість с ладнень; ЛЕ – літое стра ція або ревізія СЖП з її вн трішнім
або зовнішнім дрен ванням; ВХЕ – від рита холецисте томія.
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від мініінвазивного лікування таких
хворих [13].
В останні роки в біліарну
хірургію широко впроваджені одно
етапні лапароскопічні втручання,
які легше переносить пацієнт, не
руйнується сфінктерний апарат
ВСДК, а за умови їх вдалого виконан
ня менша частота ускладнень, особ
ливо пов'язаних з ЕРХГ та папіло
сфінктеротомією [8, 9]. За такого
підходу ЛХЕ дозволяє усунути ГХ і,
навіть за невдалої лапароскопічної
холедохолітоекстракції, здійснення
зовнішнього біліарного дренування
дозволяє відтермінувати виконання
ендоскопічного транспапілярного
втручання, краще підготувати хво
рого або завершити операцію шля
хом конверсії. Поряд з перевагами
одноетапних
лапароскопічних
втручань слід зауважити, що при ГХ
частота конверсії у відкриту опе
рацію або двохетапне втручання
значно більша (7 — 32%); значний
час (40 — 60 хв) втрачається на пре
парування в зоні трикутника Calot і
гепатодуоденальної зв'язки, при по
дальшій конверсії збільшується
кількість ускладнень, підвищується
ризик травмування жовчних про
ток, більше тривалість госпіталізації,
вартість надання допомоги хворому,
погіршуються віддалені результати
[14, 15]. Крім того, у значної кіль
кості пацієнтів при ЖКХ є проблеми
в біліарній системі, пов'язані не з ма
крохоледохолітіазом, а з мікроліті
азом, який спричиняє папіліт, білі
арний панкреатит. Єдиним ефек
тивним методом лікування таких
хворих є виконання ендоскопічної
папілосфінктеротомії, яка не завжди
ефективна за тубулярного стенозу
СЖП. Дані літератури свідчать, що
внаслідок індивідуальних анатоміч
них умов ендоскопічні транспапі
лярні втручання не завжди успішні

(лише у 72 — 83% хворих), у 20%
хворих — показане виконання тре
тього етапу — відкритої операції. То
му важливими є коректна доопе
раційна діагностика ХЛ, оцінка ана
томічної ситуації, прогнозування
складності втручань, причому, кін
цеву відповідь дає лише огляд ВСДК
та ЕРХГ.
Перевагами двохетапної ліку
вальної тактики є усунення ХЛ пере
важно з використанням транспапі
лярного доступу, що спрощує вико
нання у подальшому лапароскопіч
ного втручання у більшості хворих.
Хірург ще до операції аналізує ана
томічні особливості біліарної систе
ми у конкретного пацієнта, що до
помагає у виборі операції (лапаро
скопічна чи відкрита), зменшуються
її тривалість, частота ускладнень,
ризик травми жовчних проток та
конверсії. Ендоскопічна папіло
сфінктеротомія дозволяє усунути
стеноз ВСДК та біліарний панкреа
тит, а ліквідація біліарної обструкції
сприяє зменшенню запалення при
ГХ з можливістю відтермінувати ви
конання другого етапу втручання до
5 діб, покращення загального стану
хворого та поліпшення умов вико
нання ЛХЕ, а за потреби — і подаль
шої лапароскопічної ревізії СЖП. У
пацієнтів похилого віку та тяжко
хворих лікувальна ЕРХГ може бути
єдиним і остаточним методом
інтервенційного лікування і, навіть
якщо конкременти не вдається вида
лити, ендобіліарне стентування доз
воляє припинити прогресування
гострого запалення в жовчних про
токах і жовчному міхурі. Недоліками
двохетапних операцій є часткове
руйнування сфінктерного апарату
ВСДК, специфічні ускладнення ЕРХГ
та папілосфінктеротомії, зокрема,
панкреатит, кровотеча, заочеревин
на перфорація (у 5 — 10% спостере

жень), для попередження яких вико
ристовують сучасні ендоскопічні
втручання з балонною дилатацією
ВСДК. Проте, у досвідчених фахівців
ризик безпосередніх і віддалених
ускладнень настільки мінімізова
ний, що транспапілярні втручання
сьогодні використовують навіть у
педіатрії [16]. Відтермінування вико
нання ЛХЕ дещо збільшує загальну
тривалість лікування хворого у
стаціонарі, хоча за необхідності
(при деструктивному холециститі,
перитоніті) хворих можна оперува
ти майже відразу після завершення
транспапілярного втручання [4, 17].
За високого операційного ризи
ку внаслідок тяжких супутніх захво
рювань або у пацієнтів старечого
віку ендоскопічні транспапілярні
втручання можуть бути єдиними, які
пацієнт може перенести, а регрес ГХ
після усунення біліарної гіпертензії і
розблокування міхурової протоки
забезпечує відтермінування вико
нання ЛХЕ або навіть уникнення її.
Таким чином, за результатами
аналізу різних методів мініінвазив
ного ендоскопічного лікування хво
рих з приводу ГХ, ускладненого ХЛ,
відзначені певні переваги двохетап
ного лікування, яке починають зі
спроби усунення проблем у білі
арній системі шляхом виконання
ендоскопічних транспапілярних
втручань. Проте, за нетривалого іс
нування ЖКХ, переконливо доведе
ної відсутності ураження ВСДК і
сприятливих умов для здійснення
лапароскопічної холедохолітоекст
ракції у пацієнтів при низькому ане
стезіологічному ризику можливо
краще за один етап лапароскопічно
видалити
запально—змінений
жовчний міхур та конкременти з по
запечінкових жовчних проток.

ЛІТЕРАТУРА
1. Минимально инвазивная хирургия патологии желчных прото'
ков / М. Е. Ничитайло, В. В. Грубник, А. Л. Ковальчук [и др.]. —
К.: Здоровья, 2005. — 424 с.
2. Шулутко А. М. Желчнокаменная болезнь / А. М. Шулутко, В. Г.
Агаджанов // Клиническая хирургия: национальное руковод'
ство: в 3 т.; под ред. B. C. Савельева, А. И. Кириенко. — М.: ГЭ'
ОТАР—Медиа, 2009. — Т. ІІ. — 832 с.
3. Тактика лечения больных с бессимптомным холедохолитиа'
зом / В. В. Грубник, А. И. Ткаченко, В. В. Ильяшенко [и др.] //
Укр. журн. хірургії. — 2013. — № 3. — С. 74 — 79.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

4. Видеоендоскопическая диагностика и минимально инвазив'
ная хирургия холедохолитиаза / М. Е. Ничитайло, В. В. Груб'
ник, И. А. Лурин [и др.] — К.: Медицина, 2013. — 295 с.
5. Дооперационные методы диагностики холедохолитиаза как
возможной причины конверсии при лапароскопической холе'
цистэктомии / М. Е. Ничитайло, И. А. Лурин, А. А. Шудрак [и
др.] // Клін. хірургія. — 2009. — № 7—8. — С. 99 — 102.
6. Хирургическая тактика у больных при холецистите, осложнен'
ном билирубинемией / Е. А. Баулина, В. А. Николашин, А. А.
Баулин [и др.] // Там же. — 2013. — № 5. — С. 18 — 20.

hirurgiya.com.ua

9
7. Хирургическое лечение неопухолевой механической желтухи /
Б. Н. Котив, И. И. Дзидзава, А. В. Смородский [и др.] // Укр.
журн. хірургії. — 2013. — № 3 (22). — С. 50 — 57.
8. Грубник В. В. Лапароскопические вмешательства на желчных
протоках у больных с механической желтухой: преимущества
и недостатки / В. В. Грубник, А. И. Ткаченко // Укр. журн. ма'
лоінвазив. та ендоск. хірургії. — 2010. — Т. 14, № 3. — С. 50.
9. Миниинвазивные хирургические вмешательства при ослож'
ненных формах холедохолитиаза / П. В. Огородник, А. Г. Дей'
ниченко, В. И. Коломийцев, Д. И. Христюк // Там же. — 2013.
— № 6. — C. 18 — 21.
10. Результати хірургічного лікування хворих з гострим та
хронічним калькульозним холециститом, ускладненим холе'
дохолітіазом, із застосуванням ендовідеохірургічних техно'
логій / В. М. Чернев, В. А. Зосим, В. П. Слободяник, К. Д. Ткач
// Хірургія України. — 2007.— № 1 (21). — С. 36 — 41.
11. Laparoscopic transcystic exploration for single—stage manage'
ment of common duct stones and acute cholecystitis / M.
Chiarugi, C. Galatioto, L. Decanini [et al.] // Surg. Endosc. —
2012. — Vol. 26, N 1. — P. 124 — 129.
12. Single—step treatment of gallbladder and bile duct stones: a
combined endoscopic—laparoscopic technique / A. H. Ghazal,
M. A. Sorour, M. El—Riwini, H. El—Bahrawy // Int. J. Surg. —
2009. — Vol.7, N 4. — P. 338 — 346.

hirurgiya.com.ua

13. A prospective study of common bile duct calculi in patients
undergoing laparoscopic cholecystectomy: natural history of
choledocholithiasis revisited / C. Collins, D. Maquire, A. Ireland [et
al.] // Ann. Surg. — 2004. — Vol. 239, N 1. — P. 28 — 33.
14. Is laparoscopic cholecystectomy possible without video technol'
ogy? / А. H. M. Nassar, K. A. Ashkar, A. Y. Mohamed, A. A. Hafiz //
Minim. Invas. Ther. Al. Technol. — 1995. — Vol. 4, N 2. — P. 63 —
65.
15. Evaluation of preoperative risk factors for converting laparoscop'
ic to open cholecystectomy / N. W. Lee, J. Collins, R. Britt, L. D.
Britt // Am. Surg. — 2012. — Vol. 78, N 8. — P. 831 — 833.
16. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: an analysis
of the risk factors / S. Botaitis, M. Pitiakoudis, S. Perente [et al.] //
S. Afr. J. Surg. — 2012. — Vol. 50, N 3. — P. 68—70.
17. Troendle D. M. ERCP can be safely and effectively performed by
a pediatric gastroenterologist for choledocholithiasis in a pediatric
facility / D. M. Troendle, B. A. Barth // J. Pediatr. Gastroenterol.
Nutr. — 2013. — Vol. 57, N 5. — P. 655 — 658.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

10
УДК 616.37—002:612.346

ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
Б. Ф. Шевченко, О. М. Бабій, О. М. Татарчук, В. Є. Кудрявцева
Інститут гастроентерології НАМН України, м. Дніпропетровськ

DETERMINATION OF THE PANCREATIC INFLAMMATORY
PROCESS ACTIVITY IN CHRONIC PANCREATITIS
B. F. Shevchenko, О. М. Babiy, О. М. Таtarchuk, V. E. Kudryavtseva
еред різнних механізмів по
шкодження ПЗ найбільш
значущим патогенетичним
фактором панкреатиту є за
палення. ХП спричиняють складні
процеси системної запальної ре
акції, коли каскад патогенетично
значущих сигналів повільно усклад
нюється. Поряд з цим, уявлення про
системні запальні реакції зумовлю
ють новий напрямок лікування і
прогнозування перебігу ХП. Най
більш адекватним є принцип "чим
раніше, тим краще", оскільки без су
часної корекції запальний процес
стає необоротним [1, 2].
Типовою реакцією клітини у
відповідь на пошкодження будь—
якого генезу є дестабілізація цито
плазматичної мембрани з виходом
вмісту за її межі. У відповідь відбу
вається активація клітин мононукле
арно—фагоцитарної системи з по
дальшим викиданням пулу синтезо
ваних медіаторів запалення, до яких
належить гетерогенна група низько
молекулярних пептидів — цитокінів
[3]. Пусковим моментом в прогресу
ванні запального процесу є вики
дання з вогнища запалення в сис
темний кровообіг помірної кілько
сті цитокінів (як про—, так і проти
запальних). З одного боку, цей про
цес необхідний для запуску "гостро
запальної" відповіді, з іншого боку,
порушення динамічної рівноваги в
системі взаємовідношень проза
пальних (ІЛ—1, ФНП—α тощо) і
протизапальних (ІЛ—4, ІЛ—10) ци
токінів зумовлює їх накопичення у
системному кровообігу і реалізацію
їх деструктивних ефектів в організмі
[1, 3].
ФНП—α — один з найбільш ак
тивних цитокінів, ключовий в про

С

Реферат
Обстежений 21 хворий з приводу хронічного панкреатиту (ХП) за різної активності
запального процесу у підшлунковій залозі (ПЗ). У сироватці крові визначали вміст
маркерів запалення: фактору некрозу пухлин—α (ФНП—α) та інтерлейкіну—10
(ІЛ—10), обчислювали співвідношення ФНП—α/ІЛ—10, а також активність еласта'
зи поліморфноядерних нейтрофільних гранулоцитів (ПНГ—еластази) в калі.
Аналіз цих показників дозволяє оцінити активність запалення ПЗ у пацієнтів при
ХП, що забезпечує підвищення ефективності діагностики й лікування до операції,
зменшення частоти інтра— і післяопераційних ускладнень.
Ключові слова: хронічний панкреатит; активність запального процесу; маркери
запалення; хірургічне лікування.

Abstract
There were 21 patients examined, who suffered chronic pancreatitis (CHP) in different
activity of pancreatic inflammatory process. In the blood serum the contents of the
inflammation markers was determined: tumor necrosis factor—α (TNF—α) and inter'
leukin—10 (ІL—10), ratio TNF—α/ІL—10 was calculated, аs well as activity of elastase
in feces. Аnalysis of these indices permits to estimate the activity of pancreatic inflam'
matory process in patients, suffering CHP, what secures rising of the preoperative diag'
nosis and treatment efficacy, as well as reduction of intra— and postoperative compli'
cations rate.
Key words: chronic pancreatitis; аctivity of inflammatory process; markers of inflam'
mation; surgical treatment.

цесі запалення. Його синтезують
нейтрофільні гранулоцити (НГ), мо
ноцити/макрофаги, Т—лімфоцити.
У низькій концентрації ФНП—α
збільшує синтез адгезивних молекул
на ендотеліальних клітинах, що доз
воляє НГ прикріплятися до стінки
судин в місцях запалення. ФНП—α
активує респіраторний вибух у НГ,
спричиняє посилення кілінгової по
тенції фагоцитуючих клітин [4, 5].
Крім цитотоксичної функції захисту
проти клітин пухлин, він активує НГ,
Т— і В—лімфоцити, моноцити, а та
кож хемотаксис. Цей цитокін є важ
ливим гуморальним чинником не
специфічної резистентності, регу
лює функціонування захисних сил
організму. У великій концентрації
ФНП—α є важливим медіатором, що
зумовлює виникнення ендоток
син—індукованого септичного шо
ку [4 — 6]. Підвищена продукція

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

ФНП—α та ІЛ—1 на тлі зменшення
кількості Т—лімфоцитів—кілерів та
збільшення кількості Т—лімфоци
тів—хелперів спричиняє прогресу
вання запальних змін, підвищує ри
зик формування післяопераційних
ускладнень [7].
ІЛ—10 є ефективними інгібітора
ми запалення. Їх продукують Т—
лімфоцити—хелпери ІІ типу, макро
фаги. ІЛ—10 мають потужний про
тизапальний, імуномодулюючий,
імуносупресивний ефект, регулю
ють інтенсивність запальних і реге
нераторних процесів, інгібують
фіброз та атрофію в тканинах і орга
нах травлення, зменшують антиген
презентувальну і цитокінпродуку
вальну активність макрофагів [4 —
8].
ПНГ відіграють важливу роль як
клітини первинного захисту при за
пальних реакціях. Циркулюючі ци
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токіни привертають ПНГ та стиму
люють їх фагоцитарну активність.
ПНГ використовують протеїнази
для руйнування патогенів, одна з
цих протеїназ — ПНГ—еластаза [9,
10].
Інтерес до еластаз пояснюється,
насамперед, їх активною участю у
перебігу запальних захворювань та
високою клініко—діагностичною
інформативністю визначення їх ак
тивності при багатьох патологічних
процесах. Встановлена висока діаг
ностична й прогностична цінність
визначення активності еластаз при
гострому і хронічному панкреатиті.
Це зумовлене високою катаболіч
ною активністю еластаз та широким
спектром білків, схильних до проте
олізу, які втрачають біологічні влас
тивості під виливом цих ферментів
[9 — 11]. Поява ПНГ—еластази попе
реджає появу С—реактивного про
теїну при запальних процесах у ПЗ
[11, 12]. Є підстави вважати, що елас
тази виходять на рівень нових мар
керів, а в деяких ситуаціях є "золо
тим стандартом" під час діагностики
гострого та/або хронічного запа
лення різної етіології [9, 10].
Мета дослідження: підвищити
ефективність визначення актив
ності запального процесу в ПЗ у хво
рих при ХП.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежений 21 хворий, якого з
приводу ХП лікували у відділенні
хірургії органів травлення у 2013 р.
Вік пацієнтів від 35 до 63 років, у се
редньому (43 ± 2,4) року. Хворі роз
поділені на три групи залежно від
активності запалення в ПЗ: у 8 хво
рих (І група) — ознак запалення не
було; у 6 (ІІ група) — виявлений не

Зміни досліджених по азни ів

та) — за нормального розподілу оз
нак; відповідність розподілу ознак
закону нормального розподілу пе
ревіряли за методом Шапіто —
Уїлка; в інших ситуаціях — непара
метричний метод (U—критерій
Манна — Уїтні). Різницю середніх
значень показників вважали досто
вірною при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При аналізі отриманих резуль
татів встановлено, що у хворих І гру
пи вміст ФНП—α та ІЛ—10 збільше
ний у 5,7 разу у порівнянні з таким у
контрольній групі, співвідношення
ФНП—α/ІЛ—10 збільшене, актив
ність ПНГ—еластази зменшена.
У хворих ІІ групи вміст ФНП—α в
10,2 разу перевищував такий у кон
трольній групі та в 1,8 разу — у хво
рих І групи (р<0,05), знижений
рівень ІЛ—10 у порівнянні з таким у
контрольній
групі
(р<0,05),
співвідношення ФНП—α/ІЛ—10 до
стовірно збільшене у порівнянні з
таким у хворих І групи та в кон
трольній групі; активність ПНГ—
еластази збільшена.
У хворих ІІІ групи вміст ФНП—α
збільшений у 20,1 разу в порівнянні
з таким у контрольній групі, у 3,5 ра
зу — у хворих І групи (р<0,05); змен
шений вміст ІЛ—10 у порівнянні з
таким у контрольній групі (р<0,05),
співвідношення ФНП—α/ІЛ—10 до
стовірно збільшене у порівнянні з
таким у контролі, хворих І і ІІ групи;
активність ПНГ—еластази значно
підвищена (див. таблицю).
На підставі аналізу отриманих
результатів визначені інтервали для
характеристики активності запаль
ного процесу при ХП: без ознак за
палення — активність ПНГ—еласта

хворих при ХП
Величина по азни а в р пах (x ± m)

По азни

ПНГ–еластаза, н /мл
ФНП–б, п /мл
ІЛ–10, п /мл
ФНП–б/ІЛ–10
Приміт а.

активний запальний процес —
хронічна фаза; у 7 (ІІІ група) — ак
тивний запальний процес — гостра
фаза. У контрольну групу включені
10 практично здорових осіб (до
норів).
У пацієнтів вранці натщесерце
забирали 5 мл крові з вени, у сиро
ватці визначали вміст ФНП—α та
ІЛ—10, обчислювали співвідношен
ня ФНП—α / ІЛ—10. Визначали ак
тивність ПНГ—еластази в калі. На
підставі аналізу активності ПНГ—
еластази та співвідношення вмісту
цитокінів встановлювали активність
запального процесу в ПЗ при ХП. Ак
тивність ПНГ—еластази в калі виз
начали за даними імуноферментно
го аналізу (тест—набори фірми
"Immundiagnostik"); концентрацію
ФНП—α та ІЛ—10 у сироватці крові
—
імуноферментним
методом
(тест—набори фірми ЗАО "Вектор—
бест", Новосибірськ). Метод ELISA
оснований на кількісному визна
ченні антигену безпосередньо його
пошарового зв'язування "сендвич" з
специфічними до нього антитілами.
Дослідження проводили відповідно
до інструкцій для кожного тест—на
бору. Імуноферментний аналіз ви
конували за допомогою імунофер
ментного аналізатора "Stat Fax 303
Plus" (США).
Дані, отримані під час виконання
роботи, з метою оптимізації матема
тичної обробки вводили в базу да
них, побудовану з використанням
електронних таблиць Microsoft
Excel. Статистична обробка резуль
татів дослідження здійснена за мето
дами варіаційної статистики, ре
алізованими стандартним пакетом
прикладних програм Statistica for
Windows 6.0. Здійснювали парамет
ричний метод (t—критерій Ст'юден

онтрольній (n=10)

І (n=8)

ІІ (n=6)

До 62
2,20 ± 0,81
28,6 ± 1,83
0,08 ± 0,02

32,25 ± 6,37
12,6 ± 2,98 *
15,34 ± 3,21*
0,83 ± 0,16 *

75,5 ± 3,53
22,4 ± 4,2*#
10,8 ± 0,8*
2,1 ± ,2*#

Різниця по азни ів достовірна
Δ
– хворих ІІ р пи (р<0,05).
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порівнянні з та ими: * –

ІІІ (n=7)

328,57 ± 80,94#Δ
44,3 ± 17,91*#
13,71 ± 5,31*
3,0±0,11*#Δ

#

онтрольній р пі;

#

–

хворих І р пи;
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зи менше 62 нг/мл, співвідношення
ФНП—α/ІЛ—10 менше 1,1; за неак
тивного запального процесу в ПЗ —
активність ПНГ—еластази — від 62
до 100 нг/мл, співвідношення
ФНП—α/ІЛ—10 — від 1,2 до 2,5; за
активного запального процесу в ПЗ
— активність ПНГ—еластази понад
100 нг/мл, співвідношення ФНП—
α/ІЛ—10 більше 2,6.
Наводимо клінічні спостережен
ня.
1. Для визначення параметрів
норми дослідження проведене у
здорового добровольця А., 36 років,
маса тіла 78 кг, без гастроентеро
логічних захворювань в анамнезі.
Активність ПНГ—еластази стано
вила 53,2 нг/мл, вміст ФНП—α — 7,5
пг/мл, ІЛ—10 — 10,8 пг/мл,
співвідношення ФНП—α/ІЛ—10 —
0,7, що відповідало нормі і свідчило
про відсутність запалення у ПЗ.
2. Пацієнт К., 36 років, маса тіла
75 кг, госпіталізований в клініку,
встановлений діагноз: посттравма
тична псевдокіста тіла ПЗ.
Активність ПНГ—еластази стано
вила 20,0 нг/мл, вміст ФНП—α — 0,6
пг/мл, ІЛ—10 — 14,2 пг/мл, співвід
ношення ФНП—α/ІЛ—10 0,04, що
свідчило про відсутність ознак ак
тивного запального процесу у ПЗ.
Здійснена операція: зовнішнє
дренування псевдокісти ПЗ під кон
тролем ультразвукового досліджен
ня (УЗД).
За відсутності ознак активного
запального процесу у ПЗ виконане
планове оперативне втручання без
проведення передопераційної про
тизапальної терапії.
3. Пацієнт Б., 52 років, маса тіла
97 кг, госпіталізований у клініку,
діагностований ХП у стадії ремісії,
ускладнений
постнекротичною
псевдокістою тіла ПЗ (раніше вико
нані лапароскопія, дренування че
ревної порожнини з приводу гос
трого панкреатиту).
Активність ПНГ—еластази стано
вила 75,0 нг/мл, вміст ФНП—α —
15,6 пг/мл, ІЛ—10 — 6,8 пг/мл,
співвідношення ФНП—α/ІЛ—10 —
2,3, що характерне для неактивного
хронічного запального процесу у
ПЗ.

Виконана операція: зовнішнє
дренування кісти тіла ПЗ під контро
лем УЗД.
Після операції контролювали за
лишкову порожнину (УЗД, фістуло
графія). При контрольному УЗД
псевдокіста ПЗ не виявлена. Пацієнт
виписаний для подальшого клініч
ного та УЗД динамічного нагляду.
З приводу неактивного запаль
ного процесу у ПЗ виконане опера
тивне втручання без попередньої
протизапальної консервативної те
рапії, що забезпечило позитивний
результат у віддаленому періоді.
4. Пацієнт К., 35 років, маса тіла
64 кг, госпіталізований у клініку,
встановлений основний діагноз:
хронічний фіброзно—дегенератив
ний панкреатит у стадії загострення,
ускладнений вірсунгокалькульозом
з вірсунгодилатацією та холестазом.
Активність ПНГ—еластази стано
вила 230,0 нг/мл, вміст ФНП—α —
41,5 пг/мл, ІЛ—10 — 11,8 пг/мл,
співвідношення ФНП—α/ІЛ—10 —
3,9, що характерне для активного
запального процесу у ПЗ.
До операції хворому проведена
консервативна протизапальна те
рапія: вводили глюкозо—сольові
розчини, антибактеріальні препара
ти, дексалгін, ренальган, гепатопро
тектори, інгібітори протонної пом
пи, інгибітори протеаз, L—лізину ес
цинат, актовегін, прокінетики, фер
ментно—замісні препарати, імуно
модулятори (аутоцитокінотерапія).
Через 14 діб проведений лабора
торний контроль. Активність ПНГ—
еластази становила 66,3 нг/мл, вміст
ФНП—α — 11,4 пг/мл, ІЛ—10 — 8,2
пг/мл, співвідношення ФНП—α/ІЛ—
10 — 1,4, що характерне для неак
тивного запального процесу у ПЗ.
Виконана операція: інтрапарен
хіматозна резекція головки ПЗ за
Фреєм, продольна панкреатоєюнос
томія на виключеній за Ру петлі тон
кої кишки, холецистоєюностомія,
дренування черевної порожнини та
сальникової сумки. Перебіг післяо
пераційного періоду без ускладнень,
шви зняті на 8—му добу.
5. Пацієнт Ш., 63 років, маса тіла
70 кг, госпіталізований у клініку,
встановлений основний діагноз: ХП
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у стадії загострення, недостатність
зовнішньосекреторної функції ПЗ,
постнекротична кіста головки ПЗ,
вірсунгодилатація.
Активність ПНГ—еластази стано
вила 570,0 нг/мл, вміст ФНП—α —
46,8 пг/мл, ІЛ—10 — 10,5 пг/мл,
співвідношення ФНП—α/ІЛ—10 —
4,4, що характерне для активного за
пального процесу у ПЗ.
До операції хворому не проводи
ли консервативну протизапальну
терапію.
Здійснена операція: цистопан
креатоєюностомія на виключеній за
Ру петлі тонкої кишки. Біопсія ПЗ.
Під час операції запально—змінена
тканина ПЗ розповзалася при її
розсіченні, що супроводжувалося
кровотечею. При накладанні швів
анастомозу тканина ПЗ прорізувала
ся. Перебіг післяопераційного пері
оду ускладнений, протягом 5 діб
відзначали виражений больовий
синдром, який не усувався аналгети
ками, на 8—му добу виникла неспро
можність швів панкреатоєюноанас
томозу, утворився абсцес черевної
порожнини. Виконане дренування
абсцесу правої пахвинної ділянки
під контролем УЗД.
За даними гістологічного дослід
ження підтверджений гострий пан
креатит без ознак атрофії та фібро
зу. Судини розширені, переповнені
елементами крові. Виражений на
бряк паренхіми ПЗ.
Таким чином, наявність активно
го запального процесу у ПЗ потребу
вала проведення курсу протизапаль
ної терапії з подальшим лаборатор
ним контролем, що не було здійсне
но до операції. Оперативне втручан
ня супроводжувалося інтра— та
післяопераційними ускладненнями.
Отже, визначення активності
ПНГ—еластази в калі, вмісту ФНП—α
та IL—10 у сироватці крові дозволяє
встановити активність запалення ПЗ
у пацієнтів при ХП, що забезпечує
підвищення ефективності діагнос
тики й лікування до операції, змен
шення частоти інтра— і післяопе
раційних ускладнень при планово
му хірургічному лікуванні.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ПИЩЕВОДА
ПРИ РЕЦИДИВАХ ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Н. Н. Велигоцкий, А. В. Горбулич
Харьковская медицинская академия последипломного образования

RESTORATION OF ESOPHAGEAL PASSABILITY
IN RECURRENCES OF TUMOURS OF VARIOUS LOCALIZATION
N. N. Veligotskiy, А. V. Gorbulich
овременные методы ком
плексного лечения онколо
гических заболеваний пи
щевода не всегда обеспечи
вают полное излечение пациента,
достаточно часто возникают раз
личные варианты рецидива заболе
вания, которые сопровождаются на
рушением проходимости пищевода
[1].
Опухолевая стриктура возникает
после гастрэктомии вследствие ме
стного рецидива или прорастания
опухоли извне, после операций по
поводу рака гортани, пищевода, ти
мэктомии, при лимфосаркоме груд
ной полости [1]. Оперативное лече
ние таких пациентов часто невоз
можно из—за распространенности
процесса или тяжелого состояния.
Выполнение стомирующих опера
ций (гастростома, еюностома) чре
вато местными осложнениями, зна
чительно ухудшающими качество
жизни пациентов [2].
В лечении таких больных, кроме
продления жизни, основной зада
чей является максимальное улучше
ние ее качества [3, 4]. Методы стен
тирования пищевода также не все
гда эффективны из—за возможной
перфорации пищевода при воздей
ствии стента на зону опухолевого
стеноза, что обусловливает возник
новение медиастинита, массивного
кровотечения, асфиксии (при по
вреждении трахеи или смещении
опухоли в ее просвет) [5]. Разработ
ка методов, способствующих умень
шению риска возникновения ос
ложнений при механическом воз
действии стента на ткани, особенно
у больных при рецидивном раке,
когда прочность тканей минималь
на, является актуальной задачей.

С

Реферат
На основании анализа результатов лечения 29 больных представлен опыт восста'
новления проходимости пищевода при рецидивах опухолей различной локализа'
ции. Предварительное бужирование и баллонная дилатация зоны опухолевой
стриктуры способствовали уменьшению риска возникновения осложнений, обус'
ловленных неконтролируемым воздействием саморасширяющегося стента.
Ключевые слова: дисфагия; рецидив рака; стентирование пищевода.

Abstract
Experience of the esophageal passability restoration in tumoral recurrences of various
localization was presented, basing on analysis of the treatment results in 29 patients.
Preliminary bougienage and balloon dilation of the tumoral stricture zone have promot'
ed reduction of the complications occurrence risk, caused noncontrolled action of a self
expanding stent.
Key words: dysphagia; recurrence of cancer; esophageal stenting.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике по поводу стриктуры
пищевода, обусловленной гистоло
гически подтвержденными рециди
вами опухоли, лечили 26 больных. В
группе сравнения (12 пациентов)
стент устанавливали после бужиро
вания пищевода до диаметра 8 — 9
мм; в основной группе (19 больных)
перед установкой стента проводили
бужирование и баллонную дилата
цию зоны стриктуры пищевода до
диаметра 12 — 15 мм. Характеристи
ка больных в группах представлена
в табл. 1.
Как правило, пациентов по пово
ду рецидивного рака госпитализи
ровали с выраженной дисфагией
(III—IV степени по Савицкому), ма
лым диаметром стриктуры (менее 5
мм), что не позволяло провести эн
доскоп за уровень сужения — у 27
(93%) больных. Поэтому при прове
дении гибкого проводника часто
возникали технические сложности,
иногда этот этап было возможно за
вершить после 3 попыток — у 5
(20,8%) больных или даже 5 — у 3
(12,5%). В дальнейшем выполняли
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бужирование по проводнику (при
меняли бужи диаметром 3,5 и 7 мм),
а также баллонную дилатацию . У 3
больных группы сравнения, кото
рые не включены в оценку результа
тов лечения, не удалось провести
проводник за зону стриктуры, у 2 —
из—за полной облитерации, у 1 —
вследствие повышенной кровото
чивости. Двум больным группы
сравнения отказано в стентирова
нии из—за большого объема опухо
ли верхней трети грудной части пи
щевода и сужения трахеи, что при
стентировании могло вызвать ас
фиксию. У этих больных установлен
трансназальный зонд для питания.
В основной группе после бужи
рования зоны стриктуры до диамет
ра более 0,5 см проводили трансна
зальный зонд, что позволяло обес
печить питание пациентов и выпол
нять плановую баллонную дилата
цию, при этом диаметр зоны суже
ния увеличен до 12 мм. Такой диа
метр мы считали достаточным для
установки стента диаметром 15 —
16 мм, а диаметр 12 — 15 мм — для
установки стента диаметром 18 —
20 мм.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты лечения больных в
группах представлены в табл. 2.
Таким образом, различия диаме
тра стриктуры до и после стентиро
вания обусловливали достоверно
более высокую частоту возникнове
ния осложнений, которые отмечали
при установке стентов без предва
рительного
контролированного
расширения стриктуры.
В группе сравнения умер один
больной с рецидивом опухоли в
трансплантате желудка, которому
устанавливали Z—стент с покрыти
ем. С установкой Z—стента связана
также перфорация пищевода с об
разованием трахеопищеводного
свища через 3 мес после стентиро
вания.
В основной группе у 2 больных
отмечена миграция стента (у 1 —

Таблица 1.

проксимальная, стент случайно из
влечен желудочным зондом во вре
мя наркоза, у 1 — дистальная, в
трансплантат желудка). Во всех на
блюдениях мигрировали съемные
стенты Endoflex. Стенты извлекали с
помощью баллона для дилатации. У
одной пациентки повторно уста
новлен стент в зону отводящей пет
ли.
Определенную проблему пред
ставляло стентирование высокой
стриктуры пищевода из—за близос
ти гортанной части трахеи. Больно
му проводили бужирование по про
воднику, баллонную дилатацию зо
ны стриктуры до диаметра 12 мм, за
тем — стентирование с использова
нием стента Endoflex. В сроки на
блюдения 8 мес проходимость хо
рошая. Химиолучевую терапию па
циенту не проводили. Через 8 мес
возникла дисфагия вследствие рас

пространения опухоли за пределы
стента, больному наложена гастрос
тома. От повторного стентирования
пациент отказался.
Контролируемое воздействие на
стриктуру при последовательном
бужировании с применением про
водников разного диаметра и бал
лонной дилатации позволяет избе
жать осложнений, обуслоленных
разрушающим воздействием стента.
Недостатком предложенного под
хода является риск миграции съем
ных стентов.
Во всех наблюдениях стенты из
влечены, причиной миграции была
их недостаточная фиксация в зоне
стриктуры (что, возможно, требует
изменения конструкции стента).
Тем не менее, миграция стента го
раздо менее опасна, чем перфора
ция пищевода, и не приводит к зна
чительному ухудшению качества

Хара теристи а больных в р ппах
Число больных в р ппах
Заболевание

основной

сравнения

абс.

%

абс.

%

Рецидив ра а жел д а
в зоне анастомоза
сдавление отводящей петли извне
Рецидив ра а пищевода
в льте (трахеопищеводный свищ)
в зоне анастомоза
прорастание по льте жел д а или сдавление извне
Рецидив ра а ортани
Сдавление извне оп холью средостения
Не стентированы

5
3
4
6
2
2
2
2
2
2

37
16
21
32
11
11
11
11
11

3
3
2
3
1
1
1
2
1
3

33
22
11
33
11
11
11
22
11

Ито о …

19

Таблица 2.

12

Все о

88
4
4
9
3
3
3
4
3
5
29

Рез льтаты лечения больных в р ппах
Число больных в р ппах
Осложнения (причины)

Летальный исход
Перфорация, ровотечение, асфи сия через 3 с т
после станов и стента (рецидив ра а пищевода)
Осложнения
Перфорация, образование трахеопищеводно о свища
в сро и 2 мес
Перфорация брюшной части пищевода (сраз )
Ми рация съемно о стента Polyflex
Кровотечение
Ито о …
Примечание.

2

Различия в р ппах достоверны (χ
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рассч

основной (n = 15)

сравнения (n = 9)

абс.

%

абс.

%

–

–

1

11

1

–

–

1

11

1

2

11

3

33

5

–

–

1

11

2

2
–

11
–
11

11
11
11
55

2
1

2

1
1
1
5

= 5,2; χ

2

рит

Все о

7 (30%)

= 3,84, р<0,05).
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жизни пациентов или летальному
исходу.

ВЫВОДЫ
1. Пациенты, у которых возника
ет дисфагия вследствие рецидива
ранее оперированного опухолевого

процесса, относятся к "сложной " ка
тегории, задачей их лечения являет
ся восстановление энтерального
питания и приемлемого качества
жизни.
2. Предварительное бужирова
ние и баллонная дилатация зоны

опухолевой стриктуры способству
ют уменьшению риска возникнове
ния осложнений, обуслоленных не
контролируемым воздействием са
морасширяющегося стента.
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ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРІУЛЬЦЕРОЗНОЇ ЗОНИ
ТА ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ
ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ, УСКЛАДНЕНІЙ
КРОВОТЕЧЕЮ
М. В. Трофімов
Кафедра загальної хірургії Дніпропетровської медичної академії МОЗ України

MUCOSAL CHANGES IN A PERIULCER ZONE
AND ENDOCRINE SYSTEM IN PATIENTS,
SUFFERING GASTRODUODENAL ULCER,
COMPLICATED BY HEMORRHAGE
М. V. Trofimov
ікування виразкової крово
течі з верхніх відділів трав
ного каналу є важливою ме
дико—соціальною пробле
мою сучасної охорони здоров'я [1 —
5]. Прогнозування перебігу захво
рювання, вибір методу лікувальної
тактики, застосування сучасних ме
тодів місцевого ендоскопічного ге
мостазу та ендоскопічного моніто
рингу потребує всебічного дослід
ження стану слизової оболонки гас
тродуоденальної зони, функціо
нального стану симпатоадреналової
системи, дифузної ендокринної сис
теми верхніх відділів травного кана
лу, що проявляється зміною рівня ка
техоламінів і серотоніну у сироватці
крові.

Л

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене комплексне обсте
ження 193 хворих з приводу вираз
ки шлунка і ДПК, ускладненої крово
течею, яких лікували в Центрі шлун
ково—кишкових кровотеч Дніпро
петровського клінічного об'єднання
швидкої медичної допомоги.
Всім хворим після госпіталізації
проводили езофагогастродуодено
скопію (ЕГДС) для встановлення
джерела кровотечі, його локалізації,
величини, стану місцевого ендо
скопічного гемостазу (за Forrest),
здійснення місцевого ендоскопіч
ного гемостазу — за активної крово
течі або попередження виникнення
її рецидиву — за нестійкого місцево
го ендоскопічного гемостазу. На 3—
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Реферат
Проведене обстеження хворих з приводу виразки шлунка і дванадцятипалої киш'
ки (ДПК), ускладненої кровотечею, з використанням клінічних, мікробіологічних,
імуногістохімічних методів та хроматомасспектрографії. Виявлене підвищення ак'
тивності індуцибельної NO—синтази (і—NOS), забруднення періульцерозної зони
мікроорганізмами Klebsiella pneumoniae, Streptococcus β—haemoliticus, збільшен'
ня вмісту катехоламінів та серотоніну у сироватці крові. Ці зміни найбільш вира'
жені за тяжкої крововтрати, нестійкого місцевого ендоскопічного гемостазу, висо'
кого ризику виникнення рецидивної кровотечі. Отримані дані дозволяють прогно'
зувати тяжкість перебігу патологічного процесу та вдосконалити лікувальну про'
граму.
Ключові слова: виразка шлунка і дванадцятипалої кишки; рецидив шлунково—
кишкової кровотечі; періульцерозна зона.

Abstract
Examination of patients, suffering gastroduodenal ulcer, complicated by hemorrhage,
was conducted, using clinical, microbiоlogical, іmmunohistochemical methods and
chromatomassspectrography. Enhanced activity of іnducible NO—synthase, contami'
nation of periulcer zone with microorganisms Klebsiella pneumoniae, Streptococcus
β—haemoliticus, enhancement of contents of catecholamines and serotonin in the
blood serum were revealed. These changes are most expressed in severe blood loss,
unstable local endoscopic hemostasis, high risk of a recurrent hemorrhage occurrence.
The data obtained permit to prognosticate severity of a pathologic process course and
to improve the treatment programe.
Key words: gastroduodenal ulcer; recurrence of gastro—intestinal hemorrhage; peri'
ulcer zone.

тю добу проводили контрольну
ЕГДС, брали біопсію слизової обо
лонки шлунка і ДПК для гісто
логічного дослідження, визначали
активність i—NOS періульцерозної
зони і мікробіологічне дослідження.
Після госпіталізації хворих на
3—тю добу лікування у хворого за
бирали кров для дослідження вмісту
катехоламінів. Рівень серотоніну та
катехоламінів у сироватці крові виз
начали за допомогою рідинного
хроматомасспектрометра LCMS—
2010EV, вимірювання проводили на
діодно—матричному (SPD—M20A) і

спектрофлуориметричному (RF—
10Axl) детекторі [6]. Статистична об
робка матеріалу проведена з вико
ристанням стандартних комп'ютер
них програм (Statistica 6.0. for
Windows).

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Тяжку крововтрату відзначали у
46,2% хворих — при виразці шлунка
та у 66,7% — при виразці ДПК.
За даними ендоскопічного до
слідження, активна кровотеча та оз
наки нестійкого місцевого ендо

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

18

Рис. 1.
Мікробний пейзаж слизової оболонки
періульцерозної зони при виразці
шлунка і ДПК, ускладненій кровотечею.

Рис. 2.
Слизова оболонка періульцерозної
ділянки антральної частини шлунка.
Спеціальне імуногістохімічне
забарвлення. Виражена активність i'
NOS.Кількість імунопозитивних клітин,
забарвлених у коричневий колір,
перевищує 50%.
Балонна дистрофія антральних залоз,
дистрофія їх істмічної ділянки.
Виражена лейкоцитарна
інфільтрація строми.
Зб. ×300.

скопічного гемостазу (свіжий згус
ток, тромбована судина) переважа
ли у хворих при виразці шлунка (у
71,4%), при виразці ДПК — у 66,6%.
При аналізі результатів мікро
біологічного дослідження слизової
оболонки періульцерозної зони ви
явлений значний мікробний полі
морфізм з переважанням Strepto
coccus β—haemoliticus, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas аerugi
nosa. У 10% спостережень мікроор
ганізми не виявлені. Визначена чут
ливість виділених збудників до це
фалоспоринів ІІІ покоління та
фторхінолонів (рис. 1).
При ендоскопічних ознаках ак
тивної кровотечі в усіх спостере
женнях у слизовій оболонці періуль
церозної зони виявляли Klebsiella

Рис. 3.
Активність i'NOS періульцерозної
ділянки залежно від тяжкості
крововтрати.

Рис. 4.
Активність i'NOS періульцерозної зони
за різних даних ендоскопічного
дослідження.

Рис. 5.
Динаміка рівня катехоламінів у
сироватці крові залежно від активності
i'NOS періульцерозної ділянки.

pneumoniae. За нестійкого місцево
го ендоскопічного гемостазу (де
фект прикритий свіжим згустком)
Klebsiella pneumoniae виявлена у
66,7% спостережень; за наявності
тромбованої судини — у 50%. За на
явності ретрактного згустка в сли
зовій оболонці періцульцерозної
зони Streptococcus β—haemoliticus и
E. сoli виявляли з частотою по 50%.
У більшості спостережень відзна
чали підвищення активності i—NOS
у періульцерозній зоні, в тому числі
при виразці шлунка, ускладненій
кровотечею, у 27,3% хворих, при ви
разці ДПК, ускладненый кровотечею
— у 22,2% (рис. 2).
При аналізі активності i—NOS
періульцерозної зони залежно від
тяжкості крововтрати навіть за ма
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лої крововтрати відзначено вираже
ну активність i—NOS у 16,7% спосте
режень. У міру збільшення тяжкості
крововтрати збільшувалась частота
виявлення вираженої активності i—
NOS: до 25% — за великої крововт
раті, до 40% — за масивної (рис. 3).
Досліджено залежність актив
ності i—NOS періульцерозної ділян
ки від стану місцевого ендоскопіч
ного гемостазу. Встановлено, що за
нестійкого місцевого гемостазу та
активної кровотечі збільшувалася
частота виявлення високої актив
ності i—NOS. За активної кровотечі в
усіх спостереженнях відзначали по
мірну активність i—NOS, за нестій
кого місцевого ендоскопічного ге
мостазу з високим ризиком виник
нення рецидивної кровотечі (де
фект прикритий свіжим згустком, у
дні дефекту видна тромбована суди
на) — виражену активність i—NOS у
50% спостережень (рис. 4).
При аналізі динаміки вмісту кате
холамінів у сироватці крові пацієн
тів спостерігали значне підвищення
рівня адреналіну з подальшим зни
женням на 3—тю добу — з (45,2 ±
13,2) до (36,6 ± 8,2) нмоль/л. Рівень
норадреналіну був у межах фізіоло
гічних значень — від (2,13 ± 0,67) до
(2,97 ± 1,23) нмоль/л.
Досліджено динаміку рівня кате
холамінів у сироватці крові залежно
від тяжкості крововтрати. Відзначені
високий вихідний рівень показ
ників, зниження рівня адреналіну на
3—тю добу з (106,2 ± 21) до (7,63 ±
2,8) нмоль/л (p<0,05) — за малої
крововтрати та підвищення з (10,1 ±
5,2) до (58,1 ± 13,2) нмоль/л (p<0,05)
— за великої крововтрати.
Максимальне збільшення дослід
жуваних показників спостерігали в
усіх хворих за активної кровотечі та
нестійкого місцевого гемостазу з ви
соким ризиком виникнення реци
дивної кровотечі (дефект прикри
тий свіжим згустком): вміст адре
наліну — (71,5 ± 13,9) нкмоль/л, но
радреналіну — (1,9 ± 0,8) нмоль/л —
після госпіталізації хворого, відпо
відно (105,1 ± 20,1) і (4,2 ± 0,9)
нмоль/л (p<0,01) — на 3—тю добу
лікування.
Проведений аналіз рівня катехо
ламінів у сироватці крові залежно
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від активності i—NOS періульцероз
ної ділянки. Встановлена лінійна за
лежність підвищення рівня катехо
ламінів та збільшення активності i—
NOS. За незначної активності i—NOS
спостерігали підвищення рівня ад
реналіну з (0,3 ± 0,03) до (0,7 ± 0,1)
нмоль/л (p<0,01); за вираженої ак
тивності встановлений вихідний ви
сокий рівень адреналіну — (39,5 ±
16,3) нмоль/л, який зберігався і на
3—тю добу лікування — (48,8 ± 15,3)
нмоль/л (p>0,05) (рис. 5).
При аналізі динаміки вмісту се
ротоніну у сироватці крові залежно
від тяжкості крововтрати відзначене
його збільшення за більш тяжкої
крововтрати в усіх хворих, найбільш
виражено — при виразці шлунка — з
0,031 до 45,3 мкмоль/л (p<0,01).
При вивченні змін рівня серо
тоніну у сироватцы крові залежно
від стану місцевого ендоскопічного
гемостазу максимальне збільшення
показника спостерігали за нестійко
го місцевого гемостазу з високим
ризиком виникнення рецидивної
кровотечі (в зоні дефекту тромбова
на судина) — (0,35 ± 0,02) мкмоль/л
— після госпіталізації хворого, 8,65
мкмоль/л — на 3—тю добу лікування
(p<0,01).

За вираженої активності i—NOS
спостерігали збільшення вмісту се
ротоніну: за її помірної активності
— з (0,05 ± 0,03) до (22,67 ± 5,12)
мкмоль/л (p<0,01), за вираженої ак
тивності — з (0,03 ± 0,01) мкмоль/л
— після госпіталізації хворого до
(0,5 ± 0,07) мкмоль/л — на 3—тю до
бу лікування (p<0,05).
Отже, проведений детальний
аналіз стану слизової оболонки та
ендокринної системи у хворих при
виразці шлунка і ДПК, ускладненій
кровотечею. Оцінений функціо
нальний стан не тільки травного ка
налу, а й інших систем організму, що
важливе для прогнозування перебігу
захворювання та вдосконалення
лікувальної програми.

ВИСНОВКИ
1. В слизовій оболонці періульце
розної зони при виразці шлунка і
ДПК, ускладненій кровотечею,
відзначений мікробний полімор
фізм з переважанням патогенної та
умовно патогенної мікрофлори, зо
крема, Klebsiella pneumoniae та
Streptococcus β—haemoliticus.
2. Активність i—NOS слизової
оболонки періульцерозної зони
підвищена особливо за тяжкої кро

вовтрати, нестійкого місцевого ен
доскопічного гемостазу з високим
ризиком виникнення рецидивної
кровотечі, поширення в слизовій
облонці патогенних мікроорганіз
мів.
3. Виражене збільшення вмісту
катехоламінів у сироватці крові спо
стерігали за значної крововтрати,
ендоскопічних ознак нестійкого
місцевого гемостазу з високим ри
зиком виникнення рецидиву крово
течі (в зоні дефекту тромбована су
дина).
4. Встановлено лінійну за
лежність між активністю i—NOS
періульцерозної зони та вмістом се
ротоніну у сироватці крові: за її ви
раженої активності — збільшення з
(0,03 ± 0,01) мкмоль/л — після
госпіталізації хворого до (0,5 ± 0,07)
мкмоль/л — на 3—тю добу лікування
(p<0,05).
5. Наведені дані дозволяють про
гнозувати перебіг патологічного
процесу та вдосконалити лікувальну
програму у хворих при виразці
шлунка і ДПК, ускладненій кровоте
чею.
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СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПО ПОВОДУ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ
КИШКИ И ДРУГИХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
А. В. Борота, О. В. Совпель, А. П. Кухто, Н. К. Базиян—Кухто
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

SIMULTANT OPERATIVE INTERVENTIONS FOR DISEASES
OF COLON AND OTHER ABDOMINAL ORGANS
А. V. Borota, О. V. Sovpehl, А. P. Kukhto, N. К. Baziyan—Кukhto
настоящее время проблема
выполнения СОВ в хирур
гии актуальна, однако от
сутствуют надежные объек
тивные критерии прогнозирования
их результатов, что является основ
ным фактором эффективности и
оптимизации лечения. Неоспоримы
преимущества СОВ: предупрежде
ние прогрессирования и осложне
ний заболевания, устранение риска
повторного вмешательства, умень
шение суммарной продолжитель
ности лечения больного в стацио
наре, экономическая эффектив
ность лечения. Однако возможны и
отрицательные последствия СОВ:
увеличение
продолжительности
операции, вероятность возникнове
ния интра— и послеоперационных
осложнений.
Актуальна и проблема установле
ния показаний и противопоказаний
к выполнению СОВ из—за отсутст
вия комплексного подхода и обще
принятого алгоритма лечебно—ди
агностических мероприятий.
Цель исследования: проанализи
ровать результаты выполнения СОВ
у пациентов по поводу ЗТК и других
хирургических заболеваний ОБП.

В

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике общей хирургии за пе
риод с 2012 по 2013 г. оперированы
469 пациентов по поводу ЗТК. Про
анализированы результаты лечения
60 (12,8%) пациентов с сочетанны
ми заболеваниями ОБП, у которых
выполнены СОВ. Женщин — 39
(67%), мужчин —21(33%). Возраст
больных от 32 до 83 лет. По поводу
неопухолевых ЗТК оперирован 21

Реферат
В клинике общей хирургии на базе хирургического отделения № 2 за период с
2012 по 2013 г. оперированы 469 пациентов по поводу заболеваний толстой киш'
ки (ЗТК). У 60 (12,8%) пациентов при ЗТК и сочетанных заболеваниях органов
брюшной полости (ОБП) выполнены симультанные оперативные вмешательства
(СОВ). Частота послеоперационных осложнений составила 15%. Все пациенты
живы. Выполнение СОВ, несмотря на продолжительность, значительный объем
оперативного пособия, считаем оптимальным и оправданным, поскольку частота
осложнений у больных достоверно не отличалась от таковой после стандартных
оперативных вмешательств.
Ключевые слова: заболевания толстой кишки, сочетанные заболевания органов
брюшной полости; симультанные оперативные вмешательства.

Abstract
In the clinic of general surgery, basing on surgical department № 2, for the 2012 —
2013 yrs period 469 patients were operated for the large bowel diseases (LBD). In 60
(12.8%) patients in LBD and concomitant diseases of abdominal cavity simultant oper'
ative interventions (SOI) were performed. Rate of postoperative complications have
constituted 15%. All the patients are alive. Performance of SOI, not depending from
duration and significant volume of the operative intervention, we consider optimal and
feasible, because the complications rate in the patients did not differ trustworthy from
such after a standard operative interventions.
Key words: colonic diseases; concomitant diseases of abdominal organs; simultant
operative interventions.

(35%) пациент, опухолевых — 39
(65%).Данные о ЗТК представлены в
табл. 1.
Всем пациентам до операции
проводили комплексное обследова
ние, которое включало: клиничес
кую оценку общего состояния, а так
же функций органов и систем; диа
гностику основного и сопутствую
щих заболеваний (ультразвуковое
исследование ОБП, гастродуодено
фиброскопия, колонофиброскопия,
ректороманоскопия, компьютерная
томография); установлены показа
ния и противопоказания к выполне
нию СОВ.
Данные об оперативных вмеша
тельствах, выполненых по поводу
основного ЗТК, приведены в табл. 2.
Первым этапом, в соответствии с
правилами асептики и антисептики,

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

выполняли "чистое" хирургическое
вмешательство. Показанием к вы
полнению надвлагалищной ампута
ции и экстирпации матки с придат
ками была симптомная фибромио
ма матки. Нефрэктомия выполнена
по поводу опухолевого поражения
почки. СОВ (две операции и более)
произведены у 11 (18,3%) пациен
тов.
Симультанная брюшноанальная
резекция (БАР) с демукозацией зад
непроходного канала и низведени
ем в него сигмовидной ободочной
кишки в радикальном объеме вы
полнена у 9 пациентов. У 3 из них
одновременно произведена холе
цистэктомия (ХЭ), по одному на
блюдению — нефрэктомия, аппен
дэктомия, герниоаллопластика по
поводу прямой паховой грыжи с
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экстирпацией матки с придатками,
резекция влагалища и ХЭ. У 2 боль
ных операция выполнена лапаро
скопически, при этом одномомент
но произведена ЛХЭ. Паллиативная
резекция прямой кишки при ее опу
холевом поражении осуществлена у
3 больных, у них симультанно вы
полнена ХЭ, тубоовариэктомия и
цистовариэктомия.
Брюшнонаданальная резекция
прямой кишки произведена 2 боль
ным в сочетании с цистовариэкто
мией и экстирпацией матки с при
датками.
Симультанная резекция сигмо
видной ободочной кишки выполне
на у 13 больных. У 5 из них — ХЭ,
экстирпация матки с придатками (у
2), герниоаллопластика (у 2), неф
рэктомия и герниоаллопластика (у
1), нефрэктомия и овариэктомия (у
1), резекция подвздошной кишки,
ХЭ и овариэктомия, ХЭ и аппендэк
томия — по одному наблюдению.
Левосторонняя гемиколэктомия
выполнена у 8 пациентов, у 4 из них
— по поводу рака нисходящей обо
дочной и сигмовидной ободочной
кишки симультанно произведена
резекция тонкой кишки и овариэк
томия; овариоцистэктомия с удале
нием фиброматозного узла тела
матки; ХЭ, резекция яичника. У 4
больных левосторонняя гемиколэк
томия выполнена по поводу дивер
тикулеза левой половины ободоч
ной кишки. По поводу дивертикуле
за сигмовидной ободочной кишки
произведена лапароскопическая
операция одномоментно с удалени
ем фиброматозного узла тела матки.
Овариэктомия одномоментно вы
полнена у 2 пациенток, резекция ди
вертикула
двенадцатиперстной
кишки симультанно — еще в одном
наблюдении.
Правосторонняя гемиколэкто
мия произведена 8 пациентам, у 2 —
симультанно выполнена ХЭ, по од
ному наблюдению — БАР прямой
кишки, резекция сигмовидной обо
дочной кишки, надвлагалищная ам
путация матки с придатками, неф
ропексия, трансуретральная резек
ция мочевого пузыря, трансаналь
ное удаление ворсинчатой опухоли
прямой кишки, тубовариэктомия.
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Таблица 1.

Хара теристи а ЗТК
Заболевание

Число
больных

Ра прямой иш и
Ра си мовидной ободочной иш и
Ра слепой иш и
Ра нисходящей ободочной иш и
Оп холь брюшной полости и забрюшинно о пространства
Язвенный олит, тотальное поражение
Диверти лез нисходящей ободочной иш и
Диверти лез си мовидной ободочной иш и
Ме адолихо олон, хроничес ий олостаз
Болезнь Крона
Дифф зный семейный полипоз толстой иш и

14
11
8
4
2
6
4
4
4
2
1

Все о …

60

Таблица 2.

Оперативные вмешательства, выполне нные
по повод ЗТК
Операция

Число
больных

Резе ция прямой иш и
Резе ция си мовидной ободочной иш и
Левосторонняя еми олэ томия
Правосторонняя еми олэ томия
Колопро тэ томия с формированием илеоанально о резерв ара
С бтотальная олэ томия
Си мопро тэ томия с формированием илеоанально о резерв ара
Др ие

14
13
8
8
6
2
2
7

Все о …

60

Таблица 3.

Сравнительная хара теристи а СОВ и стандартных
оперативных вмешательств на толстой иш е
Величина по азателя при
выполнении (x ± m)

По азатель

Средняя продолжительность, мин
Средняя ровопотеря, мл
Средняя продолжительность лечения после
операции, дней
Частота послеоперационных осложнений, %

У 6 больных по поводу язвенного
колита выполнена симультанная ко
лопроктэктомия с формированием
j—подобного илеоанального резер
вуара, наложением илеоанального
анастомоза и овариэктомией (у 4),
резекцией дивертикула Меккеля (у
2).
У 2 пациентов по поводу болезни
Крона, состояния после субтоталь
ной колэктомии, раздельной илео
сигмостомии выполнена сигмо
проктэктомия с формированием j—
подобного илеоанального резервуа

СОВ

стандартных
операций

155 ± 8,5
532 ± 58,3

125 ± 3,5
426 ± 26,5

13 ± 3,2

12 ± 0,5

14,8

15,2

ра, наложением илеоанального ана
стомоза, илеостомией, у одного —
симультанно осуществлена гернио
аллопластика, еще у одной пациент
ки — резекция правого яичника.
У 2 больных по поводу мегадоли
хоколон, хронического колостаза в
стадии декомпенсации выполнена
симультанная субтотальная колэк
томия с резекцией правого яичника
и герниоаллопластика.
Одномоментная сигмопроктэк
томия с формированием j—подоб
ного илеоанального резервуара, на
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ложением илеоанального анасто
моза, илеостомией, в сочетании с
герниоаллопластикой и резекцией
правого яичника выполнена у 2 па
циенток.
Одной больной по поводу диф
фузного семейного полипоза про
изведена резекция части резервуа
ра, несущей свищ, сформирован
илеоанальный резервуар, осуществ
лена овариэктомия.
У 6 больных симультанно удале
ны опухоли забрюшинного прост
ранства, произведены надвлагалищ
ная ампутация матки и ХЭ (у 1). При
восстановлении непрерывности ки
шечника после операции Гартманна
по поводу рака сигмовидной обо
дочной кишки выполнены ХЭ, гер
ниоаллопластика. Во время субто
тальной колэктомии, илеостомии
по поводу мегадолихоколон выпол
нена цистовариэктомия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Течение послеоперационного
периода после выполнения СОВ су
щественно не отличалось от таково
го после стандартных вмешательств
на толстой кишке. Частота после
операционных осложнений соста
вила 15%, в том числе серома с на
гноением раны возникла у 5 боль
ных, пневмония — у 3, инфильтрат
брюшной полости — у 1. Все паци
енты живы.
Для установления целесообраз
ности и эффективности выполне
ния СОВ проведена сравнительная
оценка их результатов и стандарт
ных оперативных вмешательств
(табл. 3).
Следовательно, выполнение СОВ
не ухудшало интра— и послеопера
ционных показателей, что позволя
ет рекомендовать их более широкое
применение.
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ВЫВОДЫ
1. При адекватном проведении
диагностических мероприятий и
предоперационной подготовки па
циентов выполнение СОВ целесо
образно и не ухудшает показатели
качества жизни больных. Диагнос
тика сочетанных хирургических за
болеваний ОБП включает комплекс
ное предоперационное обследова
ние пациентов.
2. СОВ необходимо выполнять
при условии, когда показано опера
тивное лечение каждого из сочетан
ных заболеваний ОБП. Для оценки
степени риска СОВ следует учиты
вать объем и тяжесть каждого этапа,
выраженность нарушений функций
органов и систем.
3.Выполнение СОВ, несмотря на
большую продолжительность, объ
ем оперативного пособия, опти
мально и оправданно, поскольку ча
стота осложнений достоверно не
отличается от таковой после стан
дартных
оперативных
вмеша
тельств.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ
МОТОРНО—ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА
Й КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ У РАННЬОМУ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
П. С. Трофимов
Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського МОЗ України, м. Сімферополь

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MOTOR—EVACUATORY
FUNCTION OF STOMACH AND INTESTINE DAMAGE
IN PATIENTS IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
P. S. Trofimov
ахворювання ТК посідають
одне з перших місць в струк
турі хірургічних хвороб [1].
За даними літератури, часто
та виявлення порушень моторної
функції шлунка та кишечнику при
різних захворюваннях органів че
ревної порожнини становить від 10
до 98,2% [2 — 4]. Неправильна оцінка
виду й тяжкості порушення мотор
ної функції ТК зумовлює погіршен
ня результатів лікування, виникнен
ня післяопераційних ускладнень
навіть за технічно правильно вико
наного оперативного втручання,
збільшення післяопераційної ле
тальності [5, 6]. Це свідчить про не
обхідність удосконалення методів
дослідження рухової активності ТК,
що дозволить уникнути тяжких ус
кладнень після виконання опера
тивних втручань, проводити по
вноцінну передопераційну підго
товку й адекватну терапію [7, 8].
Труднощі вивчення моторної
функції ТК пов'язані з технічною не
досконалістю діагностичних ме
тодів. Більшість інструментальних
методів, які використовують для
цього, інвазивні, трудомісткі, недо
статньо універсальні, що обмежує їх
застосування в клініці. Це зумовлює
неточну діагностику порушень мо
торної функції ТК як до, так і після
операції, погіршення результату
лікування хворих [9].
В останні роки в клінічній прак
тиці широко використовують метод
ПЕГЕГ. Перевагами методу є неінва
зивність, відносна простота вико
нання, можливість реєстрації даних

З
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Реферат
Неправильна оцінка виду й тяжкості порушення моторної функції травного каналу
(ТК) спричиняє погіршення результатів лікування, виникнення післяопераційних
ускладнень навіть за технічно правильно виконаного оперативного втручання,
збільшення післяопераційної летальності. Представлений аналіз показників
комп'ютерної периферійної електрогастроентерографії (ПЕГЕГ) з програмним
спектральним аналізом, що дозволяє максимально об'єктивізувати й прискорити
отримання даних про функціональний стан ТК до і після операції.
Ключові слова: захворювання органів травного каналу; периферійна електрога'
строентерографія; спайкова непрохідність кишечнику.

Abstract
Incorrect estimation of disorders of intestinal motility can lead to worsening of treatment
results and development postoperative complications. The analysis of computeric
peripheral electrogastroenterography date is presented, that to permit allow maximally
objectify and accelerate receiving information about intestinal function in pre— and
postoperative period.
Key words: intestinal diseases; peripheral electrogastroenterography; adhesive ileus.

у ранньому післяопераційному пері
оді [10].
Мета роботи — диференційна
діагностика парезу ТК і ранньої
спайкової непрохідності кишечнику
у хворих після операції з викорис
танням методу ПЕГЕГ.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Клінічні дослідження проведені у
7—й міській клінічній лікарні м.
Сімферополя, яка є базою кафедри
загальної хірургії КДМУ ім. С. І. Ге
оргієвського.
Проведений порівняльний ана
ліз результатів обстеження й ліку
вання 68 хворих віком від 25 до 75
років за період з 2012 по 2013 р.,
оперованих з приводу поширеного
перитоніту. Чоловіків було 36
(52,94%), жінок — 32 (47,06%).

Залежно від виду післяоперацій
них ускладнень пацієнти розподі
лені на дві групи. У першу групу
включені 38 хворих, у яких в раннь
ому післяопераційному періоді ви
ник парез шлунка й кишечнику; у
другу групу — 30 хворих, у яких ви
явлено ранню спайкову непрохід
ність кишечнику.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За прийнятою у клініці хірур
гічною тактикою, лікування пацієн
тів починали з інфузійної терапії як
передопераційної підготовки, під
час якої здійснювали моніторинг
електричної активності шлунка й
кишечнику з використанням методу
ПЕГЕГ. В усіх хворих відзначений па
рез кишечнику різної вираженості
залежно від фази перитоніту.
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Таблиця 1.

ПЕГЕГ в р пах

1–ш доб після операції
Величина по азни а (x ± m)

Ор ан ТК

в нормі (n=120)

Шл но
ДПК
Тон а иш а
Товста иш а
Приміт а.

Таблиця 2.

ритмічність, ци л/хв

2,218 ± 207
1,175 ± 0,125
1,249 ± 0,126
1,146 ± 0,112

3,45 ± 0,52
6,35 ± 0,95
5,62 ± 0,45
1,7 ± 0,14

* – різниця по азни ів достовірна
Те ж табл. 2, 3.

ПЕГЕГ

1–ш доб після операції

ампліт да, мВ

ампліт да, мВ

0,80
0,35
0,31
0,27

±
±
±
±

ритмічність, ци л/хв

0,115*
0,083*
0,074*
0,078*

0,68
2,74
1,12
0,29

±
±
±
±

0,2*
0,7*
0,4*
0,5*

порівнянні з та ими в нормі (р <0,05). ДПК – дванадцятипала иш а.

хворих першої р пи залежно від стро ів післяопераційно о період
Величина по азни а (x ± m)
в нормі (n=120)

Ор ан ТК

ампліт да,
мВ

Шл но
ДПК
Тон а иш а
Товста иш а

Таблиця 3.

2,218 ±
1,175 ±
1,249 ±
1,146 ±

ПЕГЕГ

0,207
0,125
0,126
0,112

1–ш доб після операції

ритмічність,
ци л/хв

ампліт да,
мВ

3,45 ± 0,52
6,35 ± 0,95
5,62 ± 0,45
1,7 ± 0,14

пацієнтів др ої р пи

0,80
0,35
0,31
0,27

±
±
±
±

0,115*
0,083*
0,074*
0,078*

на 8–м доб після операції

ритмічність,
ци л/хв

ампліт да,
мВ

0,68 ± 0,2*
0,35 ± 0,083*
0,31 ± 0,074*
0,27 ± 0,078*

2,181
1,046
1,146
1,015

±
±
±
±

ритмічність,
ци л/хв

0,186
0,117
0,218
0,101

2,94
4,86
4,86
1,24

±
±
±
±

0,2
0,3
0,3
0,1

ранньом післяопераційном періоді
Величина по азни а (x ± m)

Ор ан ТК

Шл но
ДПК
Тон а иш а
Товста иш а

в нормі (n=120)

при спай овій непрохідності (n=30)

ампліт да, мВ

ритмічність, ци л/хв

2,218 ± 0,207
1,175 ± ,125
1,249 ± 0,126
1,146 ± 0,112

3 ± 0,5
10 ± 1
7 ± 0,5
0,7 ± 0,1

Після короткої передоперацій
ної підготовки пацієнтів оперували у
невідкладному порядку.
Хірургічна тактика залежала від
клінічної ситуації. Після операції
проводили лікування: знеболюван
ня, антибактеріальну й детоксика
ційну терапію, корекцію показників
гемодинаміки, медикаментозну те
рапію парезу кишечнику, електрос
тимуляцію ТК з використанням апа
рата "ТОНУС" імпульсним напівси
нусоїдальним модульованим стру
мом низької частоти. Крім аналізу
порівняльних клінічних даних, пе
ребіг захворювання оцінювали з ви
користанням ПЕГЕГ. В обох групах
найбільш виражений післяопера
ційний парез шлунка й кишечнику
спостерігали протягом перших 3 діб
після операції. Електрофізіологічні
показники (амплітуда, ритмічність),
що характеризують його, були зни

ампліт да, мВ

2,670
2,938
3,747
0,468

жені більш ніж у 2,5 разу (табл. 1).
У деяких хворих першої групи,
незважаючи на проведене лікуван
ня, ознаки динамічної непрохід
ності кишечнику спостерігали до 5
— 6—ї доби. У подальшому пери
стальтика ТК поступово відновлюва
лась, до 7 — 8—ї доби — наближала
ся до норми, що підтверджене по
ліпшенням показників ПЕГЕГ (табл.
2).
У хворих другої групи в перші дні
після операції також спостерігали
парез кишечнику, у подальшому у
них виникла спайкова непрохід
ність кишечнику, що клінічно про
являлося відповідними симптомами
за даними рентгенологічного до
слідження — наявністю чаш Клойбе
ра, блоком пасажу контрастної ре
човини по кишечнику на різних
рівнях, залежно від локалізації спай
кового процесу. Клінічним даним
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±
±
±
±

ритмічність, ци л/хв

0,215*
0,156*
0,148*
0,078*

4 ± 0,372
14 ± 1,5*
16 ± 2*
0,3 ± 0,05

відповідали показники ПЕГЕГ: підви
щення електричної активності (рит
мічності, амплітуди) сигналу на час
тотах ДПК і тонкої кишки у 2,5 — 3
рази, пригнічення — на частотах то
встої кишки (табл. 3).
Характерні зміни на електрогас
троентерограмах передували клі
нічним проявам спайкової непро
хідності кишечнику, наявність якої
підтверджена під час операції в усіх
хворих. За наявності спайкового
процесу з залученням петель тонкої
кишки здійснювали адгезіолізис.
Після операції ПЕГЕГ виконували
всім пацієнтам для динамічного
контролю результатів лікування. Від
значена нормалізація показників
електричної активності ТК.

ВИСНОВКИ
1. Використання комп'ютерної
ПЕГЕГ з програмним спектральним
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аналізом дозволило максимально
об'єктивізувати і прискорити отри
мання даних про функціональний
стан ТК до і після операції.

2. ПЕГЕГ має незаперечні перева
ги в ранній діагностиці механічних
розладів прохідності кишечнику.

3. ПЕГЕГ дозволяє диференціюва
ти механічні та функціональні пору
шення і патофізіологічно обґрунту
вати показання до оперативного
лікування.
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EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS,
SUFFERING RESISTANT AND COMPLICATED FORMS
OF ULCERATIVE COLITIS
A. V. Borota, N. V. Momot, I. A. Plakhotnikov, O. O. Borota
перативное лечение ЯК яв
ляется одним из драмати
ческих разделов хирурги
ческой гастроэнтерологии
и колопроктологии. Заболеваемость
ЯК составляет 50 — 80 на 100 000 на
селения. При этом ежегодно выявля
ют 3 — 15 вновь заболевших на 100
000 жителей. К заболеванию жен
щины более склонны, чем мужчины,
у них ЯК выявляют на 30% чаще. Для
ЯК характерно первичное выявле
ние в двух возрастных группах: у мо
лодых (от 15 до 25 лет) и пациентов
старшего возраста (от 55 до 65 лет).
Распространенность воспали
тельных заболеваний толстой киш
ки в настоящее время опережает
развитие и совершенствование спе
циализированной помощи боль
ным. По данным статистики, проис
ходит лавинообразное увеличение
распространенности ЯК, в индуст
риальных регионах оно составляет
от 40 до 160% в каждое десятилетие.
Вместе с тем, в популяции больных
ЯК необходимость в хирургическом
лечении не уменьшается и составля
ет в течение жизни от 10 до 50% [1,
2]. Поэтому увеличение заболевае
мости ЯК неизбежно сопровождает
ся увеличением абсолютного числа
больных, которым показана опера
ция. Распространенное поражение
толстой кишки при тяжелом ЯК
обусловливает необходимость вы
полнения обширных оперативных
вмешательств. При неконтролиро
ванном консервативной терапией
воспалительном процессе прогрес
сируют системные токсические ре
акции, возникают кишечные ослож
нения заболевания: кровотечение —

О

Реферат
Изучены возможности выполнения и результаты реконструктивно—восстанови'
тельных операций по поводу резистентных и осложненных форм язвенного коли'
та (ЯК). Своевременное установление показаний к операции на основе разрабо'
танных критериев позволило увеличить частоту выполнения первичных реконст'
руктивно—восстановительных вмешательств, что способствовало улучшению от'
даленных результатов и социально—трудовой реабилитации пациентов. Сочета'
ние радикальности и удовлетворительных функциональных результатов хирурги'
ческого вмешательства наиболее возможно при формировании резервуарного
илеоанального анастомоза без травматизации сфинктера заднего прохода и зо'
ны аноректального перехода. При невозможности выполнения такой операции в
один или несколько этапов методом выбора являются колопроктэктомия и илео'
стомия.
Ключевые слова: язвенный колит; хирургическое лечение; резервуарный илео'
анальный анастомоз.

Abstract
The feasibility and results of reconstructive and restorative interventions for resistant
and complicated forms of ulcerative colitis. Timely establishing of indications for sur'
gery, based on developed criteria, permit to increase the primary reconstructive inter'
ventions rate, that promote to improvement of the long—term results and social and
occupational rehabilitation. The combination of radical and satisfactory functional
results of surgery, we believe the most likely option in the reservoir ileoanal anastomo'
sis formation without traumatizing the anal sphincter and the anorectal area transition.
If not perform this operation in one or more stages the method of choice is сolo'
proсteсtomy and ileostomy.
Key words: ulcerative colitis; surgical treatment; reservoir ileoanal anastomosis.

в 1,5 — 4% наблюдений, токсическая
дилатация и перфорация — в 5 —
6%, малигнизация — в 4 — 11% [3, 4].
На протяжении многих лет гастро
энтерологи и проктологи обсужда
ют показания, сроки и необходи
мость подключения хирургическо
го компонента в комплекс лечения
пациентов по поводу ЯК.
Практически каждое националь
ное, государственное, крупное про
фессиональное клиническое сооб
щество специалистов в этой облас
ти формирует собственные стан
дарты и показания к оперативному
лечению пациентов по поводу ЯК.
Необходимо совершенствование

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

лечебной и хирургической тактики
при осложненных формах ЯК, а так
же поиск современных прогности
ческих критериев для обоснования
показаний к оперативному лечению
таких больных.
Нами оценены возможности вы
полнения и результаты реконструк
тивно—восстановительных хирур
гических вмешательств по поводу
резистентных и осложненных
форм ЯК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
За период 2012 — 2013 гг. в кли
нике общей хирургии на базе Обла
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стного
колопроктологического
центра лечили 139 пациентов по
поводу различных форм и тяжести
течения ЯК. Возраст пациентов от
18 лет до 71 года, длительность забо
левания — от 2 мес (острые формы)
до 20 лет. У всех пациентов диагноз
верифицирован по данным гисто
логических исследований путем
мультифокальной биопсии слизис
той оболочки прямой и ободочной
кишки с помощью ректоскопии и
колоноскопии.
При выполнении биопсии осо
бое внимание уделяли участкам сли
зистой оболочки ободочной и пря
мой кишки с более выраженными
патологическими изменениями, от
мечены сужение просвета кишки,
воспалительные псевдополипы, яз
венные дефекты диаметром более
0,5 см, выраженные изменения по
воспалительному типу после прове
дения базисной противовоспали
тельной терапии. Изучены 155 пре
паратов (95 биопсийных и 60 опе
рационных). Обзорное морфологи
ческое исследование проводили по
сле окрашивания препаратов гема
токсилином и эозином. Иммуногис
тохимически исследовали СD 68, CD
3, CD 20, CD 4, CD 8, CD 34, Кі — 67,
гладкомышечный актин А, МUK — 5
AC.

При выборе тактики лечения ис
пользовали индекс Schroeder или
клиники Mayo, который включает
оценку тяжести состояния больно
го, ректальное кровотечение, эндо
скопическую активность и частоту
стула, а также иммуногистохимиче
ские показатели воспалительной ак
тивности.
В реконструктивно—пластичес
кой хирургии ЯК определен опти
мальный вид оперативного вмеша
тельства — колопроктэктомия с
формированием J—подобного иле
анального резервуара, илеоаналь
ного анастомоза и протективной
илеостомы.
Операция технически не про
стая и несколько компромиссная в
связи с оставлением, хотя и неболь
шой, части слизистой оболочки
прямой кишки. Одномоментное вы
полнение операции, безусловно,
предпочтительней, но часто прихо
дится делить вмешательство на не
сколько этапов в связи с тяжелым
исходным состоянием пациентов.
Оперативное лечение проведено
у 47 (33,8%) пациентов, в том числе
первичное вмешательство (коло
проктэктомия с формированием
резервуарной конструкции) — у 28;
у 8 — резервуар сформирован вто
рым этапом после субтотальной ко

лэктомии с наложением раздельной
илеосигмостомы; у 5 пациентов по
сле выполнения колопроктэктомии
по различным причинам сформи
рована терминальная илеостома. Та
ким образом, реконструктивно—
восстановительные операции в
один либо два этапа выполнены у 36
(76,5%) из 47 пациентов (см. табли
цу).
Несмотря на разнообразие опе
ративных вмешательств, принцип
их выполнения единый — макси
мальное использование реконст
руктивных и функциональных воз
можностей современной хирурги
ческой техники.
Использование
современных
международных и собственных
критериев и показаний к оператив
ному компоненту комплексной те
рапии больных позволило выпол
нять хирургические вмешательства
при относительно стабильном, ком
пенсированном состоянии пациен
тов, увеличить количество первич
но—реконструктивных
вмеша
тельств.
При выполнении стандартной
колопроктэктомии считаем необ
ходимым максимальное сохране
ние подвздошно—ободочной арте
рии при пересечении магистраль
ных сосудов, оставление большого

Стр т ра выполненных оперативных вмешательств по повод ЯК
Число
больных

Операция

Колэ томия с формированием J–подобно о илеоанально о резерв ара, илеоанально о анастомоза,
проте тивной илеостомы
С бтотальная олэ томия с формированием раздельной и лео–си мостомы а 1-й этап
(пациенты в тяжелом состоянии)
Си мопро тэ томия с формированием J–подобно о илеоанально о резерв ара, илеоанально о анастомоза, пр
оте тивной илеостомы а 2–й этап
Колопро тэ томия с дем озацией заднепроходно о анала, формирование J–подобно о илеоанально о
резерв ара, илеоанально о анастомоза с низведением резерв ара в заднепроходный анал, проте тивной иле
остомы
Си мопро тэ томия с дем озацией заднепроходно о анала, формирование J–подобно о илеоанально о
резерв ара, илеоанально о анастомоза с низведением резерв ара в заднепроходный анал,
проте тивной илеостомы а 2–й этап
S–pезерв арэ томия (выполнение оперативно о вмешательства 12 лет назад по повод ЯК), дем озация задн
епроходно о анала, формирование нео– J–подобно о илеоанально о резерв ара с низведением резерв ара
в заднепроходный анал, проте тивной илеостомы
Колопро тэ томия с формированием терминальной илеостомы (от аз пациентов от выполнения
ре онстр тивной операции – 2; выраженные воспалительные изменения в прямой иш е с вовлечением
в перипроцесс сфин терно о аппарата – 2; ан иоархите тони а, не позволяющая сфо рмировать резерв ар – 1)
Колэ томия с брюшно–промежностной э стирпацией прямой иш и и формированием терминальной
илеостомы (ра нижнеамп лярно о отдела прямой иш и на фоне хроничес о о ЯК)
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сальника при мобилизации попе
речной ободочной кишки.
Учитывая важность тазового
нервного сплетения, образованного
слиянием подвздошных и крестцо
вых нервов, участвующих в функ
ции органов малого таза (мочеиспу
скание, фертильность), применяли
нервосберегающий вариант моби
лизации прямой кишки, оставляя
мезоректальную фасцию на стенке
таза. Формирование J—подобного
илеоанального резервуара протя
женностью 14 — 15 см и илеоаналь
ного анастомоза осуществляли по
стандартной методике.
При выраженном воспалитель
ном процессе слизистой оболочки
заднепроходного канала и задне
проходной области у 4 пациентов
вынужденно выполнена колопрок
тотомия с демукозацией заднепро
ходного канала и низведением
сформированного илеоанального
резервуара на промежность.
У 6 пациентов реконструктив
ную операцию не выполняли в свя
зи с отказом (у 2) либо анатомичес
кими или воспалительными ослож
нениями (у 4).
Протективную илеостому удаля
ли через 8 — 16 нед после реконст
руктивной операции. Через 6 — 8
нед у всех больных проведена ре
зервуарография, у 5 из них — вы
полнена
КТ—резервуарография.
Определяли объем сформирован
ного резервуара, толщину его стен
ки для исключения резервуарита,
состояние окружающих тканей и
прилегающих органов. При отсутст
вии выхода контрастного вещества
за пределы резервуара с помощью
эндоскопии контролировали состо
яние заднепроходного канала, ре
зервуара, проводили гистологичес
кий мониторинг (биопсия слизис
той оболочки в динамике), оценива
ли функцию держания заднепро
ходного канала.
Для восстановления непрерыв
ности кишечника после устранения
протективной илеостомы применя
ли различные методики, у 6 пациен
тов сформирован анастомоз конец
в конец, у 5 — ручной анастомоз бок
в бок, у 19 — сформирован аппарат

ный анастомоз бок в бок с примене
нием разработанной в клинике ме
тодики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлена корреляция между
иммуногистохимическими показа
телями и выраженностью диспла
зии при ЯК, что в совокупности с
другими объективными данными
может быть дополнительным фак
тором прогноза и выявления риска
возникновения рака толстой кишки.
Полученные данные могут быть ис
пользованы как ранние морфологи
ческие предикторы предопухолево
го состояния и являться одним из
показаний к оперативному лечению
и предупреждению колоректально
го рака у таких пациентов.
Осложнения после операции
возникли у 2 больных. Наиболее тя
желые из них несостоятельность
швов колоанального анастомоза — у
1 больного и стриктура заднепро
ходного канала — у 1, им осуществ
ляли демукозацию заднепроходно
го канала и низведение илеоаналь
ного резервуара на промежность.
У одного из этих пациентов че
рез 16 нед после формирования
илеоанального резервуара на 20—е
сутки после устранения илеостомы
над лобком в проекции послеопера
ционного рубца образовался пол
ный тонкокишечный свищ. Повтор
но сформирована илеостома. И хо
тя по данным гистологического ис
следования у пациента диагности
рован ЯК с выраженной активнос
тью, мы установили диагноз недиф
ференцированного колита с ослож
нением в резервуарит. У одной па
циентки после устранения протек
тивной илеостомы через 1 мес воз
ник выраженный язвенный про
ктит, резистентный к местному ле
чению, что потребовало повторно
го формирования илеостомы.
После устранения разгрузочной
илеостомы осложнения возникли у
5 больных, у 4 — анастомозит, кото
рый устранен консервативными
средствами, у 1 — несостоятель
ность швов, причем у 4 — осложне
ния возникли при восстановлении
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непрерывности кишечника путем
наложения анастомоза конец в ко
нец. При применении предложен
ной в клинике методики осложне
ний не было.
У одной больной при тяжелой
форме ЯК на фоне некроза, перфо
рации ободочной кишки, разлитого
перитонита длительностью 2 сут
выполнена субтотальная колэкто
мия с раздельной илеосигмостоми
ей, в ближайшем послеоперацион
ном периоде больная умерла от по
лиорганной недостаточности.
Мы считаем колопроктэктомию
с формированием J—подобного
илеоанального резервуара, илеоа
нального анастомоза и протектив
ной илеостомы, выполненную у 24
больных по поводу ЯК, наиболее бе
зопасным и функционально выгод
ным вмешательством. Это под
тверждено низкой частотой отда
ленных осложнений, хорошими
функциональными результатами
(частота дефекации от 4 до 8 в сутки
без ночной дефекации). Такая опе
рация, по нашему мнению, доста
точно радикальна, поскольку субст
ратом возможного обострения ос
тается только фрагмент прямой
кишки протяженностью от 3 до 5 см.
Своевременное установление
показаний к операции на основе
разработанных нами критериев
позволяет увеличить частоту выпол
нения первичных реконструктив
но—восстановительных
вмеша
тельств, что способствует улучше
нию отдаленных результатов и со
циально—трудовой реабилитации
пациентов.
Сочетание радикальности и
удовлетворительных функциональ
ных результатов хирургического
вмешательства наиболее возможно
при формировании резервуарного
илеоанального анастомоза без трав
матизации сфинктера заднего про
хода и зоны аноректального пере
хода.
При невозможности выполне
ния такой операции в один или не
сколько этапов методом выбора яв
ляются колопроктэктомия и илеос
томия.
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RESULTS OF THE CARDIOSURGICAL AID DELIVERY
TO TEENAGERS AND ADULT PATIENTS, SUFFERING
INBORN HEART FAILURES
І. G. Lebehd, N. N. Rudenko, А.D. Bablyak, А. N. Romanyuk, V. А. Khanenova, I. N. Yemets
овершенствование системы
оказания кардиохирургиче
ской помощи новорожден
ными и детям раннего воз
раста позволило улучшить показате
ли выживаемости пациентов, у кото
рых выявлены ВПС, до взрослого
возраста [1 — 4].
В разных странах пациентов пе
реводят в группу взрослых с ВПС в
разном возрасте: в Великобритании
и ряде стран ЕС — с 16 лет, в Украи
не, Российской Федерации — с 18
лет [1, 5, 6].
Таким образом, в группу взрос
лых входят пациенты с ВПС, дожив
шие до подросткового и взрослого
возраста, и группа пациентов, у ко
торых ВПС выявлены и/или они
оперированы по поводу ВПС в бо
лее старшем возрасте [2, 5 — 7].
Оценка результатов хирургической
помощи взрослым при ВПС позво
лит разработать и усовершенство
вать систему оказания помощи та
ким больным, улучшить качество и
увеличить продолжительность их
жизни [5, 8, 9]. Цель работы: оценить
хирургическую активность у подро
стков и взрослых при ВПС для фор
мирования стратегии ведения таких
пациентов.

С

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены паци
енты в возрасте 16 лет и старше, у
которых выполнены кардиохирур
гические вмешательства (хирурги
ческие операции, аритмологичес
кие манипуляции и ангиопроцеду

Реферат
Проанализированы результаты оказания в клинике хирургической помощи взрос'
лым пациентам по поводу врожденных пороков сердца (ВПС) за 15 лет. Оценена
хирургическая активность у подростков и взрослых при ВПС для формирования
стратегии ведения таких пациентов. Отмечен более тщательный диспансерный
контроль подростков у детского кардиолога, при передаче их во взрослую клини'
ку необходимы дальнейшее квалифицированное наблюдение и диспансерный
учет. Установлено прогрессивное увеличение числа пациентов, у которых диагно'
стируют более сложные и комбинированные врожденные аномалии сердца и ма'
гистральных сосудов. На фоне увеличения общего числа операций увеличилось
число вмешательств на выходном тракте левого желудочка и восходящей части
аорты, что обусловлено внедрением ангиографических вмешательств.
Ключевые слова: врожденные пороки сердца; хирургическое лечение; подрост'
ки; взрослые.

Abstract
The results of surgical aid delivery to adult patients, suffering inborn heart failures (IHF),
were analyzed for period of 15 yrs. Surgical activity in teenagers and adult patients, suf'
fering IHF, was analyzed with the objective to create a management strategy for such
patients. More close dispensary control of teenagers in a pediatrician—cardiologist was
noted, while their transfer to the adult clinic it is necessary to follow them thoroughly
together with dispensary registration. Progressive enhancement of the patients quanti'
ty was registered, in whom more complex and combined inborn anomalies of the heart
and the main vessels were diagnosed. Enhancement of the interventions quantity,
which are performed on the exit tract of left ventricle and ascending aorta and what is
caused by introduction of angiographic interventions, was noted together with total ris'
ing of the operations quantity.
Key words: inborn heart failures; surgical treatment; teenagers, adults.

ры) по поводу ВПС. Ретроспектив
ный обзор включал анализ историй
болезни всех пациентов, которым
проведено лечение в стационаре в
период с 1999 по 2013 г. Хирургиче
скую активность анализировали по
материалам Центра кардиохирур
гии новорожденных НИССХ им. Н.
М. Амосова НАМН Украины за пери
од 1999 — 2003 гг., НПМЦДКК МЗ Ук
раины за 2003 — 2013 гг. ВПС рас
пределены по степени тяжести на
простые (simple), средней тяжести
(moderate) и тяжелые (severe) в со
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ответствии с критериями Canadian
Сonsensus Сonference в модифика
ции Bethesda Сonference Report [7].
До операции состояние всех паци
ентов оценивали в зависимости от
тяжести сердечной недостаточнос
ти (СН) по классификации NYHA [4,
8]. В исследование не включали па
циентов, у которых выявлены мик
соматозные изменения клапанного
аппарата, болезнь Barlow, врожден
ная полная атриовентикулярная
блокада, первичная кардиомиопа
тия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализирована электронная
база данных всех пациентов в возра
сте старше 16 лет, оперированных в
клинике, что позволило предста
вить ежегодную динамику основ
ных показателей. При ежегодном
анализе демографических показате
лей в обследованной когорте паци
ентов женского пола было меньше
(от 25% — в 1999 г. до 50% — в 2006
г.), в среднем 45% (210 пациенток).
Оценка различий по полу в структу
ре взрослых с ВПС чрезвычайно
важна. Это обусловлено, прежде все
го, качеством жизни пациенток в
последующем, возможностью и пла
нированием беременности, подхо
дами к применению контрацепции,
оценкой перинатального риска у
плода. При анализе динамики по
возрасту отмечено неуклонное и до
стоверное увеличение числа паци
ентов более старшего возраста
(р<0,05). Так, если в 2000 г. самому
старшему оперированному по пово
ду ВПС взрослому было 24 года, то в
2010 г. — 70 лет.
В структуре оперированных по
поводу ВПС взрослых пациентов в
возрасте от 16 до 18 лет было от
23,08% — в 2002 г. до 60,00% — в 2006
г. (рис. 1). Число пациентов этой воз
растной группы в структуре всех
оперированных по поводу ВПС
взрослых пациентов составляло от
33 до 50%. Важно понимать, что
этим больным осуществляют более
тщательный диспансерный кон
троль детского кардиолога, при пе
редаче во взрослую клинику им по
казаны дальнейшее квалифициро
ванное наблюдение и диспансер
ный учет.
Ежегодная структура хирургиче
ских вмешательств, аритмологичес
ких мер и ангиопроцедур, прове
денных взрослым при ВПС, пред
ставлена на рис. 2. В последние годы
(2010 — 2013) отмечено значитель
ное увеличение количества всех хи
рургических процедур (с 12 — в
1999 г. до 80 — в 2012 г., 98 — в 2013
г.), по сравнению с таковым в преды
дущие годы. Несмотря на динамич
ное увеличение этих показателей,
увеличение летальности не наблю
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Рис. 1.
Структура оперированных по поводу ВПС взрослых пациентов
(от 16 до 18 лет и старше 18 лет).

Рис. 2.
Динамика хирургической активности
(число процедур, число пациентов, из них умерли) в период с 1999 по 2013 г.

дали (в стационаре после выполне
ния хирургических процедур в
1999, 2003, 2007, 2010, 2011 гг. умер
ли 5 больных).
Важной считаем оценку как чис
ла оперированных пациентов, так и
числа оперативных вмешательств.
Суммарное число выполненных

процедур ежегодно превышает чис
ло прооперированных пациентов,
что обусловлено увеличением час
тоты выполнения повторных опе
ративных вмешательств.
За период наблюдения отмечено
ежегодное увеличение не только
числа выполненных оперативных

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

32

Рис. 3.
Структура кардиохирургических вмешательств,
выполненных по поводу ВПС у взрослых пациентов.

Сравнительная хара теристи а тяжести ВПС

оперированных пациентов

Число наблюдений при ВПС
Год

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ито о ...

Все о

9
4
11
15
17
21
27
20
33
26
28
46
44
72
78
451

простых

меренной сложности

сложных

абс.

%

абс.

%

абс.

%

2
1
4
8
7
12
14
7
17
6
13
17
14
27
31
180

22,22
25,00
36,36
53,33
41,18
57,14
51,85
35,00
51,52
23,08
46,43
36,96
31,82
37,50
39,74
39,91

3
1
4
4
6
7
9
7
6
10
9
8
11
21
16
122

33,33
25,00
36,36
26,67
35,29
33,33
33,33
35,00
18,18
38,46
32,14
17,39
25,00
29,17
20,51
27,05

4
2
3
3
4
2
4
6
10
10
6
21
19
24
31
149

44,44
50,00
27,27
20,00
23,53
9,52
14,81
30,00
30,30
38,46
21,43
45,65
43,18
33,33
39,74
33,04

вмешательств по поводу ВПС у
взрослых, но и числа пациентов, у
которых выполнены инвазивные
(ангиографические, аритмологиче
ские) операции. В большей степени
такая позитивная динамика касает
ся ангиографических операций, на
чиная с 2006 г., и аритмологических
— с 2009 г. (рис. 3).

Анализируя тяжесть ВПС (про
стые, умеренной сложности, слож
ные), в 1999 — 2004 гг. мы не выяви
ли четкой зависимости или преоб
ладания в группах (см. таблицу). Мы
связываем это с небольшим числом
оперированных пациентов за этот
период. Начиная с 2004 г., постепен
но увеличивалась частота выполне
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ния сложных ВПС: 9,52% наблюде
ний — в 2004 г., 45,65% — в 2010 г.,
39,74% — в 2013 г. Достоверные раз
личия ежегодной структуры хирур
гических вмешательств по поводу
простых и умеренно сложных ВПС
не выявлены. Полученные данные
свидетельствуют о постоянном про
грессирующем увеличении частоты
выявления более сложных и комби
нированных врожденных аномалий
сердца и магистральных сосудов у
всех взрослых, оперированных по
поводу ВПС. Такая динамика обус
ловлена не только более частым вы
явлением ВПС, но и совершенство
ванием системы оказания помощи
таким больным.
Важным показателем, определя
ющим риск планируемого опера
тивного вмешательства, помимо
анатомии порока, является степень
декомпенсации сердечной деятель
ности, о чем свидетельствует тя
жесть СН. Ежегодный анализ струк
туры пациентов в зависимости от
степени тяжести СН до проведения
хирургических процедур, опреде
ленной у всех госпитализирован
ных больных в возрасте старше 16
лет, показал, что в период с 1999 по
2007 гг. выраженную СН (IV стадии
по NYHA) не выявляли, с 2008 г. —
отмечено прогрессивное увеличе
ние числа таких больных. Частота
выявления СН ІІІ стадии (по NYHA)
увеличилась с 11,11% — в 1999 г. до
46,15% — в 2013 г. В то же время от
мечена четкая динамика уменьше
ния частоты выявления начальной
степени декомпенсации работы
сердца (СН І стадии по NYHA) с
22,22% — в 1999 г. до 11,54% — в 2013
г.
В структуре хирургических вме
шательств на фоне увеличения их
общего числа отмечено увеличение
числа операций на выходном трак
те левого желудочка (LVOT) и восхо
дящей части аорты (n=50), сочетан
ных процедур LVOT c процедурами
на аорте (n=9), митральном клапане
(n=5). В 2013 г. на фоне коррекции
ВПС у 2 пациентов выполнено аор
токоронарное шунтирование. Опе
рация Фонтена по поводу ВПС у
взрослых впервые выполнена в 2009
г., ежегодно ее осуществляют у 10
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больных. В клинике обобщен наи
больший опыт выполнения опера
ции Росса в Украине как варианта
клапаносохраняющей операции в
структуре вмешательств на клапане
аорты (КА). По поводу врожденных
аномалий КА в 1999 — 2003 гг. она
выполнена у 12 больных, в 2010 —
2013 гг. — у 10, в 2004 — 2009 г. — у 6.
Операция David/Yacoub выполнена
в 2007 г. у 1 больного, в 2012 г. — у 3.
Увеличилось число процедур на вы
ходном тракте правого желудочка
(RVOT), начиная с 2008 г. (n=33), в
том
числе
ангиографических
(n=18). Закрытие дефектов межже
лудочковой перегородки (VSD) хи
рургическим путем осуществлено у
26 больных, в том числе в 2004 —
2007 г. — у 18. В последующем такие
операции выполняли у единичных
больных, что обусловлено устране

нием таких пороков в более раннем
возрасте. В 2013 г. применено эндо
васкулярное закрытие VSD.
Таким образом, ежегодное увели
чение числа взрослых пациентов и
оперативных вмешательств обус
ловлено не только увеличением час
тоты выявления аномалий и их ко
личества, но и совершенствованием
системы оказания помощи взрос
лым пациентам по поводу ВПС.

ВЫВОДЫ
1. Результаты хирургической по
мощи взрослым пациентам при
ВПС свидетельствуют об эффектив
ности системы, сформированной в
клинике, при низком уровне леталь
ности (1,1%).
2. Пациентам в возрасте от 16 до
18 лет, которые составляют от 33 до
50% в структуре всех взрослых, опе

рированных по поводу ВПС, прово
дят более тщательный диспансер
ный контроль детского кардиолога,
при передаче во взрослую клинику
им показаны последующие квали
фицированное наблюдение и дис
пансерный учет.
3. В структуре оперированных по
поводу ВПС взрослых отмечено уве
личение частоты выявления более
сложных и комбинированных
врожденных аномалий сердца и ма
гистральных сосудов.
4. На фоне увеличения общего
числа операций чаще выполняют
вмешательства на LVOT и восходя
щей части аорты, частота вмеша
тельств на RVOT увеличилась в ос
новном за счет ангиографических
процедур.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО СТЕНОЗА
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА, ОСЛОЖНЕННОГО МАССИВНЫМ
ТРОМБОЗОМ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
В. В. Попов, В. И. Мнишенко
Национальный институт сердечно—содудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН Украины, г. Киев

SURGICAL TREATMENT OF ISOLATED MITRAL VALVE
STENOSIS, COMPLICATED BY MASSIVE THROMBOSIS
OF LEFT ATRIUM
V. V. Popov, V. I. Mnishenko
ассивный тромбоз ЛП
представляет
один
из
сложных разделов хирур
гии приобретенных поро
ков сердца [1 — 3]. Госпитальная ле
тальность при хирургической кор
рекции массивного тромбоза ЛП
превышает таковую при неослож
ненной коррекции порока МК [3 —
5].
Хирургическое вмешательство
по поводу стеноза МК в сочетании с
массивным тромбозом ЛП является
операцией повышенного риска, со
провождается более высокой госпи
тальной летальностью, поскольку
обусловлено значительной часто
той тромбоэмболических осложне
ний на госпитальном этапе и в отда
ленном периоде.
Цель работы: изучение особен
ностей хирургического лечения по
рока МК в условиях искусственного
кровообращения, осложненного
массивным тромбозом ЛП.

М

Реферат
Проанализированы результаты лечения в клинике 334 пациентов по поводу сте'
ноза митрального клапана (МК), осложненного массивным тромбозом левого
предсердия (ЛП), в период с 1984 по 2013 г. Госпитальная летальность при проте'
зировании МК (в том числе в сочетании с коррекцией трехстворчатого клапана)
составила 6,1%, после открытой митральной комиссуротомии все пациенты жи'
вы. Факторами риска на госпитальном этапе были малая полость левого желудоч'
ка, систолическое давление в легочной артерии выше 90 мм рт. ст., ранее выпол'
ненная закрытая митральная комиссуротомия, левая атриомегалия, кальциноз
митрального клапана +3. Важным элементом коррекции является удаление осно'
вания—выстилки и перевязка ушка ЛП, что существенно снижает риск госпиталь'
ной летальности, частоту тромбоэмболических осложнений на госпитальном эта'
пе.
Ключевые слова: стеноз митрального клапана, массивный тромбоз левого
предсердия; хирургическая коррекция; тромбоэмболические осложнения.

Abstract
The results of treatment of 334 patients in the clinic in 1984 — 2013 yrs period were
analyzed, who suffered mitral valve stenosis, complicated by massive thrombosis of left
atrium (LA). Hospital lethality while the mitral valve prosthesis (including those in com'
bination with correction of a three—cuspid valve) have constituted 6.1%, after open
mitral comissurotomy all the patients are alive. Small cavity of a left ventricle, systolic
pressure in pulmonary artery over 90 mm Hg, previously performed closed mitral
comissurotomy, left atriomegaly, calcinosis of a mitral valve +3 have constituted factors
of risk on a hospital stage. Important element to correct is excision of a base—lining and
ligation of a LA eyelet, what essentially lowers the hospital lethality risk, rate of throm'
boembolic complications on a hospital stage.
Key words: stenosis of mitral valve, massive thrombosis of left atrium; surgical correc'
tion; thromboembolic complications.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 334
пациента, у которых выявлен стеноз
МК, осложненный массивным тром
бозом ЛП, и которых лечили в кли
нике в период с 1984 по 2013 г. Мас
сивный тромбоз ЛП диагностирова
ли, если тромботические массы за
нимали не менее 1/3 его объема, не
считая ушка. Генез стеноза МК, как
правило, ревматический. У всех па
циентов отмечены "чистый" либо
преобладающий стеноз МК, сердеч
ная недостаточность IV класса (по
классификации NYHA). Мужчин бы

ло 133 (39,8%), женщин — 201
(60,2%). Возраст больных от 19 до 70
лет, в среднем (57,2 ± 5,2) года. Дли
тельность существования мерца
тельной аритмии в среднем (4,1 ±
0,8) года.
Кальциноз МК выявлен у 291
(87,1%) пациента. Ранее закрытая
митральная комиссуротомия вы
полнена у 93 (27,8%) больных, у 6 из
них — дважды (рекомиссуротомия).
До операции эпизоды тромбоэмбо
лии наблюдали у 85 (25,4%) пациен
тов.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

Во время операции выполнены
следующие процедуры: изолирован
ное протезирование МК (у 255 боль
ных), протезирование МК и пласти
ка трехстворчатого клапана по Амо
сову—de Vega (у 47), изолированная
открытая митральная комиссурото
мия (у 28), открытая митральная ко
миссуротомия и пластика трехс
творчатого клапана по Амосову —
de Vega (у 4). Использовали только
механические протезы: МКЧ—25,
МКЧ—27 (у 29 больных), монодиск
(у 116), двухстворчатые (у 157). Опе
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рации выполнены в условиях искус
ственного кровообращения (ИК),
умеренной гипотермии (температу
ра тела 27 — 32оС), в условиях крис
таллоидной анте—ретроградной
кардиоплегии. Длительность пере
жатия аорты в среднем (73,2 ± 9,2)
мин, применения ИК — (103,2 ±
11,5) мин.
В оптимальном варианте при на
личии массивного тромбоза ЛП
тромботические массы удаляли вме
сте с его основанием—выстилкой.
Эта процедура имеет принципиаль
ное значение, поскольку остающие
ся шероховатости на стенке ЛП в
раннем послеоперационном перио
де, а затем и в отдаленном периоде
обусловливают повторное отложе
ние тромботических масс и тромбо
эмболические осложнения. При ра
дикальном удалении тромботичес
ких масс разрыв стенки ЛП возник у
6 (1,7%) больных, все они живы.
Лигирование ушка ЛП также яв
ляется важным и обязательным эле
ментом операции. Для уменьшения
риска тромбообразования в после
операционном периоде ушко ЛП
прошивали изнутри либо перевязы
вали снаружи, после удаления из не
го тромбов, поскольку при наличии
мерцательной аритмии риск воз
никновения тромбоэмболических
эпизодов из этой зоны особенно
высок. Применение методики Лаби

ринт—3 для восстановления ритма у
4 пациентов оказалось неэффектив
ным.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Госпитальная летальность за пе
риод 1999 — 2012 гг. составила 4,7%.
Причиной летального исхода были:
острая сердечно—сосудистая недо
статочность — у 4 больных, пораже
ние центральной нервной системы
(тромбоэмболия) — у 3, кровотече
ние — у 4, полиорганная недоста
точность — у 1. Госпитальная ле
тальность при протезировании МК
(в том числе в сочетании с коррек
цией трехстворчатого клапана) со
ставила 6,1%, при выполнении от
крытой митральной комиссурото
мии все пациенты живы.
Таким образом, суммируя факто
ры риска, существенно влияющие
на результат коррекции, выделяем
следующие: малая полость левого
желудочка — конечно—систоличес
кий объем менее 15 мл/м2, систоли
ческое давление в легочной артерии
выше 90 мм рт. ст., ранее выполнен
ная закрытая митральная комиссу
ротомия, левая атриомегалия, каль
циноз МК +3. При сочетании этих
факторов риск госпитальной ле
тальности повышается.
В отдаленном периоде, в сред
нем через (18,2 ± 3,1) года леталь

ность составила после протезирова
нии МК 28,2% (умерли 245 пациен
тов), после открытой митральной
комиссуротомии — 5,8% (умерли
27). Частота тромбоэмболических
событий после протезирования МК
составила 28,2%, после открытой
митральной комиссуротомии —
5,2% (p<0,05). Тромбоэмболические
события после протезирования МК
и удаления тромботической вы
стилки в сочетании с лигированием
ушка ЛП отмечены в 5,2% наблюде
ний, без такой процедуры — в 29,8%
(p <0,05).
Таким образом, при хирургичес
кой коррекции по поводу массивно
го тромбоза ЛП важным элементом
операции является удаление осно
вания—выстилки и перевязка ушка
ЛП, что существенно снижает риск
госпитальной летальности, возник
новения тромбоэмболических ос
ложнений на госпитальном этапе и
в отдаленном периоде.
В отдаленном периоде характер
на высокая частота тромбоэмболи
ческих осложнений. После откры
той митральной комиссуротомии
она меньше, чем после протезиро
вания МК, что свидетельствуют о це
лесообразности выполнения клапа
носохраняющих процедур на МК.
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДБІР ІМУНОКОРЕКТОРА
ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ОБЛІТЕРУЮЧОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗУ АОРТИ ТА ЇЇ ГІЛОК
А. А. Стасенко, П. І. Нікульніков, Г. Г. Влайков
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

ІNDIVIDUAL SELECTION OF IMMUNOCORRECTOR
IN SURGICAL TREATMENT OF OBLITERATING
ATHEROSCLEROSIS OF AORTA AND ITS BRANCHES
А. А. Stasenko, P. І. Nіkulnikov, G. G. Vlaykov
сучасній судинній хірургії
ОА аорти та її гілок, а також
аневризма ЧЧА є однією з
актуальних проблем. Це
пов'язане з значною частотою за
хворювань, покращенням їх діагно
стики, впровадженням нових техно
логій лікування, дискутабельністю
деяких тактичних підходів щодо
строків виконання, показань і вибо
ру методу лікування хворих. Супутня
ішемічна хвороба серця є основною
причиною виникнення інтра— і
післяопераційних ускладнень і ле
тальності при хірургічному ліку
ванні ОА аорти та її гілок і аневриз
ми ЧЧА [1, 2]. Успіхи анестезіології та
судинної хірургії не забезпечили
вирішення всіх питань щодо усклад
нень оперативних втручань при ОА
аорти та її гілок і аневризмі ЧЧА [3].
За сучасними уявленнями про ате
росклероз, термін "атеросклеротич
не пошкодження артерій" асоцію
ється з запаленням пошкодженої
стінки судин [4, 5]. Макрофаги, лім
фоцити і НГ беруть участь в утво
ренні атеросклеротичних бляшок.
Аутофагія циркулюючих лейкоцитів
може бути одним з механізмів пато
генезу атеросклерозу. Активні фор
ми кисню беруть участь у функціо
нуванні фагоцитуючих клітин під
час атеросклеротичного процесу [6,
7]. Операція і травма спричиняють
генералізацію імуносупресії, тяж
кість якої корелює з післяоперацій
ною смертністю.
У зв'язку з цим актуальним є при
значення імунокоректорів у ком
плексі лікування пацієнтів з приводу
ОА аорти та її гілок.

В

Реферат
Запропонований спосіб індивідуального підбору імунокоректора при хірургічному
лікуванні пацієнтів з приводу облітеруючого атеросклерозу (ОА) аорти та її гілок.
Обстежені 69 хворих з приводу ураження черевної частини аорти (ЧЧА) та її гілок.
Спостерігали пригнічення фагоцитарної функції нейтрофільних гранулоцитів (НГ)
на тлі активації киснево— залежного метаболізму; декомпенсацію функції фагоци'
туючих клітин, незалежно від стадії захворювання. Впровадження запропоновано'
го способу підбору імунокоректора забезпечує підвищення точності діагностики
та ефективності імунотерапії.
Ключові слова: ураження черевної частини аорти та її гілок; імунотерапія; вибір
імунокоректора; нейтрофільні гранулоцити.

Abstract
The method for individual selection of immunocorrector in surgical treatment of
patients, suffering obliterating atherosclerosis of abdominal aorta and its branches, was
proposed. There were examined 69 patients, suffering affection of abdominal aorta and
its branches. Inhibition of phagocytic function of neutrophils was observed; on back'
ground of activation of the oxygen—dependent metabolism; decompensation of the
phagocytic cells function, not depending from the disease stage present. Introduction
of the proposed method for the immunocorrector selection secures rising of the diag'
nosis accuracy and the immunotherapy efficacy.
Key words: affection of abdominal aorta and her branches; іmmunocorrection; choice
of immunocorrector; neutrophils.

Мета дослідження — розробка
способу підбору імунокоректора
при хірургічному лікуванні ОА аор
ти та її гілок.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежені 69 хворих з приводу
ураження ЧЧА та її гілок. У 43 хворих
виявлений ОА судин таза і нижніх
кінцівок, в тому числі 41 чоловіка і 2
жінок, вік хворих від 26 до 77 років, у
середньому — (60,6 ± 10,5) року. У 26
хворих діагностована аневризма
ЧЧА, в тому числі 23 чоловіків і 3
жінок, вік хворих від 54 до 81 років, у
середньому (67,2 ± 1,7) року.
В контрольну групу включені 12
здорових осіб (8 чоловіків і 4 жінки)

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

віком від 26 до 53 років, у середньо
му 34,5 року.
Визначали метаболічну й фаго
цитарну активність НГ крові у хво
рих і здорових осіб. Метаболічну ак
тивність НГ оцінювали за результа
тами реакції НСТ—тесту (спонтан
ного — сп і стимульованого — ст); їх
фагоцитарну активність — в реакції
фагоцитозу з використанням мето
ду підбору імунокоректора in vitro.
Гепаринізовану кров людини
відстоювали протягом 30 — 40 хв
при температурі (20 ± 5) °С. Перед
проведенням реакції готували робо
чий розчин латексу.
В лунку спонтанного тесту вво
дили 0,05 мл плазми крові та 0,05 мл
живильного середовища; в лунку
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індукованого тесту — 0,05 мл плазми
крові, 0,05 мл живильного середови
ща і 0,0125 мл розчину латексу. Інку
бували протягом 10 хв. В кожну лун
ку, крім контрольної, додавали по 0,1
мл розчину імунокоректора (полі
оксидоній, імунофан, тималін, ербі
сол, алоє), інкубували в термостаті
при температурі 37 °С протягом 30
хв.
Мазки фіксували метанолом,
фарбували 2% розчином нейтраль
ного червоного протягом 3 — 5 хв.
Підраховували кількість фагоцитую
чих клітин на 100 клітин (фагоци
тарний індекс — ФІ) і кількість час
тинок латексу на 1 клітину (фагоци
тарне число — ФЧ), в спонтанному
(ФЧсп) і стимульованих (ФЧст) тес
тах з імунокоректорами, обчислю
вали індекс чутливості (ІЧ) для кож
ного препарата за формулою: IЧ =
ФЧст/ФЧсп.
Підбирали імунокоректор, відпо
відний максимальному значенню ІЧ,
проте, не менше 1,27 (максималь
ний ІЧ), який рекомендували для
лікування й прогнозування ефектив
ності імунотерапії.
Статистична обробка результатів
проведена з використанням програ
ми Microsoft Excel за стандартною
методикою. Порівняльний коре
ляційний аналіз між показниками
метаболічної та фагоцитарної ак
тивності НГ крові проводили з вико
ристанням програми Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ІХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати дослідження метабо
лічної та фагоцитарної активності
НГ крові пацієнтів при захворюван
нях ЧЧА та її гілок представлені в
табл. 1.
Отже, метаболічна активність НГ
крові у спонтанному і стимульова
ному НСТ—тестах достовірно вища
при захворюваннях ЧЧА та її гілок,
ніж у групі контролю (р<0,001). Ре
зерв метаболічної активності НГ
крові збережений, проте, достовір
но менший, ніж у нормі (р<0,001). ФІ
НГ крові також достовірно менший
у хворих, ніж у контрольній групі
(р<0,001), ФЧ в порівнюваних гру
пах не різнилось від такого в кон
тролі.
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Таблиця 1.

По азни

НСТсп, %
НСТст, %
ПР, %
ФІ, %
ФЧ, м.од.
Приміт а.

Таблиця 2.

По азни

НСТсп, %
НСТст, %
ПР, %
ФІ, %
ФЧ, м.од.

Метаболічна і фа оцитарн а а тивність НГ рові пацієнтів
при захворюваннях ЧЧА та її іло

донорів

Величина по азни а (x ± m)
при ОА
при аневризмі ЧЧА

13,5 ± 3,2
66,1 ± 3,4
52,5 ± 5,2
63,4 ± 3,4
3,70 ± 0,23

32,7 ± 3,3*
48,5 ± 3,7*
20,3 ± 3,3*
45,8 ± 3,3*
3,69 ± 0,34

33,0 ± 5,9
43,2 ± 6,9**
16,0 ± 4,7**
50,4 ± 4,9**
3,52 ± 0,41

ПР – по азни резерв ; * – різниця по азни ів достовірна
порівнянні з та ими
онтрольній р пі (р<0,001).

Метаболічна і фа оцитарна а тивність НГ рові хворих
при захворюваннях ЧЧА та її іло в динаміці спостережень
Величина по азни а (x ± m)
донорів

13,5 ± 3,2
66,1 ± 3,4
52,5 ± 5,2
63,4 ± 3,4
3,70 ± 0,23

Функціональна активність НГ не
відрізнялася у хворих при ОА аорти
та її гілок та аневризмі ЧЧА. Ці по
казники в динаміці спостереження
також не різнилися (табл. 2).
Отже, у хворих при ОА аорти та її
гілок і аневризмі ЧЧА резерв мета
болічної активності НГ крові до
стовірно знижений у порівнянні з
таким в нормі, що свідчило про не
обхідність призначення імунокори
гувальної терапії.
На підставі аналізу результатів
дослідження нами запропонований
спосіб підбору імунокоректора при
хірургічному лікуванні ОА аорти та
її гілок [8]. Під час підбору імуноко
ректора, який передбачав дослід
ження активності НГ крові, визнача
ли фагоцитарну активність НГ в ре
акції фагоцитозу з використанням
як стимулятора імунотропних пре
паратів різних груп та ІЧ для кожно
го препарата, обирали імунокорек
тор, відповідний його максимально
му значенню.
Зазначені у формулі межі змін ІЧ
активних НГ крові отримані в ре
зультаті імунологічного досліджен
ня пацієнтів, у яких діагностували
ОА аорти та її гілок.

при ОА

при аневризмі ЧЧА

38,2 ± 3,6
50,8 ± 3,76
16,5 ± 3,4
46,9 ± 3,5
46,6 ± 3,5

31,1 ± 4,2
46,1 ± 4,2
21,8 ± 3,9
3,31 ± 0,30
3,54 ± 0,34

1. Хворий Т., 76 років, госпіталізо
ваний з приводу ОА судин нижніх
кінцівок (СНК), оклюзії стегново—
підколінного сегмента справа, кри
тичної ішемії правої нижньої кін
цівки.
Визначена метаболічна актив
ність НГ: у спонтанному НСТ—тесті
— 48%, у стимульованому — 56%, по
казник резерву 8%.
За результатами реакції фагоци
тозу обраний імунокоректор імуно
фан, ІЧ становив 4,2. Цей імуномоду
лятор застосований у подальшому
для лікування хворого.
2. Хворий Ш., 71 року, госпіталі
зований з діагнозом: ОА СНК, стеноз
підколінно—гомілкового сегмента
зліва з характерними клінічними оз
наками.
З метою підбору імунокоректора
визначена метаболічна активність
НГ у спонтанному НСТ—тесті, яка
становила 14%, у стимульованому —
10%. Резерв метаболічної активності
НГ крові в НСТ—тесті відсутній. За
результатами реакції фагоцитозу
препаратом з максимальним IЧ 3,14
виявився поліоксидоній, який у по
дальшому використаний для ліку
вання хворого.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

38
ВИСНОВКИ
1. У пацієнтів при захворюваннях
ЧЧА та її гілок спостерігають пригні
чення фагоцитарної функції на тлі
активації киснево—залежного мета
болізму НГ.
2. Декомпенсація функції фаго
цитуючих клітин характерна для

всіх пацієнтів, незалежно від стадії
захворювання, що свідчить про не
обхідність призначення імунокори
гувальної терапії.
3. На підставі аналізу результатів
проведених досліджень запропоно
ваний спосіб підбору імунокоректо
ра при хірургічному лікуванні ОА

аорти та її гілок, який забезпечує
підвищення точності діагностики й
ефективності імунотерапії.
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ТРАНСТІБІАЛЬНА АМПУТАЦІЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ КОНТРАКТУРІ СТОПИ
А. П. Лябах, О. Е. Міхневич, О. В. Долгополов
Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ

ТRANSTIBIAL AMPUTATION OF LOWER EXTREMITY
IN PATIENTS, SUFFERING FOOT ISCHEMIC CONTRACTURE
А. P. Lyabakh, О. Е. Міkhnevych, О. V. Dolgopolov
езважаючи на значні мож
ливості судинної хірургії та
фармакології, через наслід
ки й ускладнення тяжкої
травми НК виникає непросте питан
ня: продовжувати багатоетапне три
вале реконструктивне лікування з
непередбачуваним результатом чи
зважитись на ампутацію НК з по
дальшим протезуванням і повернен
ням пацієнта до активного життя.
Одним з таких тяжких і, що важливо,
необоротних ускладнень травми НК
є ІКС. Крім медичного аспекту, ця
проблема має суттєву економічну
складову — майже 200 тис доларів
США потрібно для лікування одного
хворого за сформованої ІКС [1].
Різна тяжкість ІКС, поєднане ура
ження кістково—суглобового апара
ту, застаріле пошкодження нервів,
вторинні циркуляторні розлади зу
мовлюють необхідність проведення
етапного й тривалого комплексного
лікування — від подовження сухо
жиль окремих м'язів з швидким
відновленням статико—динамічно
го стереотипу до багатоетапної ре
конструкції тривалістю іноді до 10
років [2].
Ще у 1948 р. B. Bardenheier зазна
чав, що виконання більше трьох
оперативних втручань у пацієнтів з
приводу ІКС недоцільне через
погіршення трофіки стопи після
кожної операції. Показання до ампу
тації НК пропонують встановлюва
ти після п'ятої реконструкції.
У літературі проблемі ІКС при
свячені численні публікації, прово
дяться систематичні дослідження,
проте, питання високої ампутації НК
недостатньо вивчені.
Мета роботи: ретроспективний
аналіз чинників, що впливають на
лікування пацієнтів з приводу ІКС,

Н
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Реферат
Проаналізовані результати оперативного лікування 8 пацієнтів з приводу ішемічної
контрактури стопи (ІКС) тяжкого ступеня, у яких виконана ампутація нижньої
кінцівки (НК) на рівні верхньої третини гомілки. Оперативне втручання доцільно
виконувати у спеціалізованому стаціонарі, де є можливість подальшого протезу'
вання. Ампутацію НК необхідно здійснювати у резидуальному періоді ІКС, коли
безперспективні операції з відновлення чутливості підошовної поверхні стопи, а
також за тяжких трофічних розладів на підошві стопи та гомілці, проте, без
гнійно—некротичних проявів. Абсолютним показанням до операції є підтверджені
дані клініко—інструментальних досліджень про хронічний перебіг ішемічного про'
цесу.
Ключові слова: ішемія; контрактура Фолькмана; стопа; діагностика; компарт'
мент синдром; ампутація.

Abstract
The results of operative treatment of 8 patients was analyzed, in whom the lower
extremity amputation on the upper third of the shin was performed for severe stage of
the ischemic foot contacture. Оperative interventions is expedient to perform in a spe'
cialized stationary, were exists possibility of further prosthesis. It is necessary to per'
form the extremity amputation in a residual period of the foot ischemic contracture,
when operations for restoration of the sole sensitivity are nonperspective as well as in
presence of severe trophic disorders on the sole and the shin, but without purulent—
necrotic signs. Confirmed data of clinic—instrumental investigations for chronic course
of the ischemic process constitutes an absolute indication for operation.
Key words: іschemia; Folkman's contracture; foot; diagnosis; compartment syndrome;
аmputation.

встановлення показань до здійснен
ня транстібіальної ампутації (ТТА)
НК, обговорення доцільності вико
нання ранньої ампутації НК у паці
єнтів у реактивно—відновному пері
оді (РВП) захворювання.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В клініці за період 1982 — 2013
рр. лікували 149 пацієнтів з приводу
ІКС, у 8 з них виконано ТТА. У 2 з цих
пацієнтів відзначений РВП захворю
вання, показання до здійснення ТТА
НК у них встановлювали, беручи до
уваги фактори ризику, на основі ре
троспективного аналізу результатів
лікування 6 пацієнтів, у яких викона
ли ТТА НК, та 4 — за збереженої опо
роздатності НК. У цих 10 пацієнтів

встановлений резидуальний період
захворювання, ускладнений ІКС
тяжкого ступеня.
Жінок 2, чоловіків — 6; вік паці
єнтів від 29 до 85 років, у середньому
(64 ± 1,5) року.
Діагноз ІКС, період захворюван
ня, тяжкість контрактури встанов
лювали за класифікацією С. С. Стра
фуна, А. П. Лябаха [2]. Аналізували
дані ультразвукового дослідження
(УЗД) м'язів та судин, а також резуль
тати гістологічного дослідження
сегментів ампутованих НК.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Клініко—рентгенологічні ознаки
в усіх 10 спостереженнях відповіда
ли таким за ускладненого ІКС тяжко
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го ступеня (за класифікацією С. С.
Страфуна А. П. Лябаха [2)]: тотальне
ураження всіх кістково—м'язових
футлярів гомілки і стопи, фіксована
еквіно—порожнисто—варусна де
формація стопи, компресійна ней
ропатія нервових стовбурів гомілки,
виражені нейротрофічні розлади,
неопорність НК; поєднане ураження
у вигляді застарілого пошкодження
судин і нервових стовбурів, не
справжні суглоби, дефекти шкіри,
остеомієліт, незагоєні рани, трофіч
ні виразки гомілки і стопи.
За даними УЗД кровотоку на ар
теріях стопи (тильної артерії стопи,
— a. dorsalis pedis та задньої велико
гомілкової артерії — а. tibialis posteri
or) виявлені форми спектрограми,
характерні для магістрального змі
неного, перехідного або колате
рального типу кровотоку, зменшен
ня амплітудних характеристик, від
сутність реакції на функціональну
пробу або її негативна спрямо
ваність. У 3 хворих за колатерально
го типу кровотоку кісточково—пле
човий індекс (КПІ) становив 0,6 —
0,8; у цих пацієнтів виконали ТТА
НК. У решти хворих КПІ становив
1,1 — 1,2.
Відсутність захисної чутливості
стопи відзначена у 3 пацієнтів, яким
здійснена ТТА НК. Поєднане ура

ження представлене дефектами
кісток гомілки, остеомієлітом вели
когомілкової кістки, трофічними
виразками стопи, травматичним по
шкодженням
великогомілкового
нерва, рубцевою трансформацією
шкіри. Раніше у цих хворих вико
нані пересадження торакодорзаль
ного клаптя (у 2), спроба пластики
підколінної артерії (у 3), черезкісто
вий білокальний остеосинтез (у 4),
внутрішній остеосинтез (у 5), фісту
лосеквестрнекректомія (у 15), кори
гувальна резекція стопи (у 3).
За даними гістологічного дослід
ження тканин ампутованих НК у
м'язовій тканині виявляли виражене
поширене розростання фіброзної
тканини, жирове переродження,
дистрофію та атрофію м'язових во
локон, що лишилися після ішеміч
ного ураження. Стінки судин значно
потовщені, склерозовані, просвіт су
дин звужений або облітерований,
спостерігали
периваскулярний
склероз. У нервових стовбурах збе
режені окремі аксони, оточені роз
ростаннями фіброзної тканини. За
наявності запального процесу пе
ребіг склеротичних процесів у
м'язах більш активний.
Таким чином, клініко—рентгено
логічні ознаки та дані інструмен
тальних методів дослідження вияви

Спостереження

Стать і ві
пацієнта,
ро ів

Тривалість
лі вання,
міс

Кіль ість
операцій*

Захисна
ч тливість опорної
поверхні стопи:
1– є, 0 – немає

Рез льтат
лі вання
(О – опороздатна Н
К, А – ТТА)

Рез льтати ретроспе тивно о аналіз лі вання пацієнтів з привод ІКС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ж, 33
Ч, 14
Ж, 15
Ж, 35
Ч, 46
Ч, 51
Ч, 38
Ч, 43
Ч, 39
Ч, 44
Ч, 17

18
23
22
29
14
53
68
35
36
120
84

4
3
2
3
2
6
12
5
5
6
5

1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1

О
О
О
О
О
А
А
А
А
А
А

Приміт а.

* – остання операція, в т.ч. амп тація НК, до за альної
іль ості операцій не в лючена .
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лись досить поліморфними, через
це ми зосередились на вивченні
чинників, які можливо оцінити
кількісно — тривалість лікування та
кількість операцій (див. таблицю).
У пацієнтів за збереженої опо
роздатності кінцівки тривалість лі
кування до останньої операції не пе
ревищувала 29 міс, кількість опе
рацій — 4; у пацієнтів, яким здійсне
на ТТА НК — відповідно від 35 до 120
міс, 5 операцій і більше.
Безперспективність досягнення
сприятливого анатомо—функціо
нального результату лікування під
штовхує до думки про доцільність
ампутації НК на початкових етапах
ІКС. Проте, вираженість нейротро
фічних змін, розладів кровообігу та
поширення ураження м'язів можли
во оцінити лише в резидуальному
періоді. Сукупність клінічних ознак
та даних інструментальних методів
дослідження в РВП, що відобража
ють циркуляторні зміни та перебіг
репаративних процесів, не є абсо
лютними критеріями для оцінки
тяжкості стану у майбутьому.
Винятком може бути РВП за на
явності тяжких поєднаних захворю
вань, коли є необхідність у вико
нанні більше двох великих втручань
до початку корекції деформації сто
пи (дефекти шкіри та м'яких тканин,
дефекти кісток, посттравматичний
остеомієліт тощо). У цих хворих вже
у РВП можливо прогнозувати три
валість лікування та кількість опе
рацій.
Зіставлення клініко—рентгено
логічних, патоморфологічних та
ультразвукових даних, а також рет
роспективний аналіз результатів
лікування хворих з приводу ІКС доз
волили нам встановити критерії, що
мають значення для вирішення пи
тання про ампутацію НК.
1. Відсутність захисної чутли
вості опорної поверхні стопи та
проблематичні
перспективи
її
відновлення.
2. Наявність поєднаних ортопе
дичних захворювань, за яких кіль
кість операцій до корекції стопи
більше 4, тривалість лікування понад
2 роки.
3. Клінічні та інструментальні оз
наки хронічної ішемії НК.
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Застосування розроблених кри
теріїв дозволило встановити пока
зання до виконання ампутації НК на
рівні гомілки у 2 пацієнтів у РВП. На
водимо клінічне спостереження.
Пацієнтка С., 23 років, госпіталі
зована з діагнозом: незрощений пе
релом правої великогомілкової кіст
ки, посттравматичний остеомієліт;
дефект шкіри передньої поверхні
гомілки. П'ять місяців тому внаслі
док автоаварії виник відкритий пе
релом кісток правої гомілки з роз
чавленням шкіри по передній по
верхні гомілки. В перші години
після травми в умовах центральної
районної лікарні проведена хірур
гічна обробка, уламки великогоміл
кової кістки фіксовані за допомогою
стержневого апарата. Компартмент
синдром та ушкодження велико
гомілкового нерва не діагностували.
Через 1 добу виявлений прогресую
чий некроз шкіри передньої по
верхні гомілки, здійснені 10 опе
рацій некректомії, тричі спроби ау
тодермопластики, один раз — з ви
користанням штучної шкіри. Протя
гом цього періоду сформувалася
жорстка еквінусна контрактура сто
пи, перебіг ранового процесу ус
кладнився остеомієлітом.
Об'єктивно: еквінусна дефор
мація правої стопи (S: 0 — 60 — 60°).
Гомілка фіксована за допомогою
апарата Костюка, по передній по
верхні — незагоєна рана розмірами
10 × 4 см, дном якої є передня по
верхня великогомілкової кістки.
Анестезія підошовної поверхні сто
пи. Симптом Тіннеля — Гофмана в
проекції великогомілкового нерва

позитивний на рівні середньої тре
тини гомілки. Мануальне тестування
м'язів: передня група — М0, задня
група — М0. УЗД м'язів та судинного
русла гомілки: посилення ехоген
ності в м'язах передньої та задньої
груп, втрата перистості, гідрофільні
локуси в товщі триголового м'яза
литки; тип кровотоку по задній ве
ликогомілковій артерії — колате
ральний, реакція на функціональну
пробу відсутня. Діагноз: ІКС, РВП; не
зрощений перелом правої велико
гомілкової кістки в середній третині;
посттравматичний остеомієліт; де
фект шкіри передньої поверхні
гомілки; застаріле пошкодження ве
ликогомілкового нерва на рівні се
редньої третини гомілки.
За умови збереження НК план
оперативного лікування до моменту
корекції деформованої стопи такий.
І Резекція великогомілкової
кістки на значному протязі (від 10
до 15 см), пластика дефекту шкіри з
використанням торакодорзального
клаптя на судинній ніжці.
ІІ Заміщення дефекту велико
гомілкової кістки за методом біло
кального остеосинтезу.
ІІІ Кісткова пластика або відкри
та адаптація стику після заміщення
дефекту великогомілкової кістки.
IV Пластика великогомілкового
нерва.
Орієнтовна тривалість лікування
до відновлення захисної чутливості
підошовної поверхні стопи за умови
неускладненого перебігу всіх етапів
— приблизно 2 роки.
Корекція деформації стопи (як
що припустити, що не буде ішеміч

ного ураження м'язів стопи) пов'яза
на з необхідністю подовження їх
задньої групи, корекцією передньо
го еквінусу, тенодезом стопи. Аль
тернативним варіантом є трисугло
бовий артродез з заднім артрорізом.
За наявності ішемічного ураження
м'язів стопи кількість оперативних
втручань збільшується, як мінімум,
на одне — усунення згинальної кон
трактури у плесно—фалангових суг
лобах. Під час цього планування ми
не брали до уваги вираженість ней
ротрофічного синдрому та утворен
ня трофічних виразок.
Цілком зрозуміло, що складність
і тривалість лікування, поряд з за
грозою виникнення ускладнень,
специфічних для кожного етапу, не
виправдовують досить примарного
кінцевого результату у вигляді досяг
нення опороздатності стопи.
Хворій запропонована і здійсне
на міофасціопластична ТТА НК на
рівні проксимальної та середньої
третини гомілки. Пацієнтка огляну
та через 3 міс, користується проте
зом гомілки, повернулась до роботи
бухгалтером.
Отже, ІКС є одним з найтяжчих
ускладнень травми НК, вимагає три
валого багатоетапного лікування і
не завершується повним відновлен
ням НК; у міру прогресування тяж
кості зменшується вірогідність до
сягнення сприятливого анатомо—
функціонального результату ліку
вання. Найбільш критичним є ус
кладнений ІКС тяжкого ступеня, за
якого поєднане ураження значно ус
кладнює тактику хірургічного ліку
вання хворих.

ЛІТЕРАТУРА
1. Tornetta P. Compartment syndrome associated with tibial fracture
/ P. Tornetta, D. Templeman // J. Bone Joint Surg. — 1996. —
Vol. 78 (A), N 9. — P. 1438 — 1444.

hirurgiya.com.ua

2. Лябах А. П. Актуальні проблеми діагностики та лікування
хворих з ішемічною контрактурою стопи / А. П. Лябах, С. С.
Страфун // Вісн. ортопедії, травматології та протезування. —
2002. — № 1. — С. 5 — 8.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

42
УДК 617.58—005.4+616—089.843

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ
КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ
ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Р. В. Салютін, С. С. Паляниця, В. М. Сірман, Л. А. Панченко, Л. С. Комарова
Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України, м. Київ

ТRANSPLANTATION OF MULTIPOTENT STROMAL CELLS
OF ADIPOSE TISSUE IN TREATMENT OF THE LOWER
EXTREMITIES CHRONIC ISCHEMIA
R. V. Salyutin, S. S. Palyanytsya, V. М. Sirman, L. А. Panchenko, L. S. Komarova
езадовільні результати ліку
вання хронічної ішемії кін
цівок зумовили необхід
ність пошуку нових методів
лікування хворих. Розвиток біотех
нологій, молекулярної та клітинної
біології дозволив використовувати
клітину для лікування багатьох за
хворювань [1], в тому числі хроніч
них ішемічних станів [2]. Майбутнє
клітинної терапії і трансплантології
пов'язане з використанням стовбу
рових клітин, які застосовують з ме
тою заміщення структурної і функ
ціональної недостатності різних ор
ганів [3].
Переваги використання ауто
логічних стовбурових клітин для
трансплантаційної медицини оче
видні: необмежена доступність,
швидке досягнення результатів, від
сутність необхідності проведення
імуносупресивної терапії та уник
нення її негативних побічних ре
акцій [4]. В літературі є повідомлен
ня про клінічне використання стов
бурових клітин, виділених з пупо
винної крові, що є етично прийнят
ним і перспективним. Розробляють
ся інші альтернативні шляхи одер
жання стовбурових клітин людини,
які використовують як джерело ге
мопоетичних стовбурових клітин і
для відновлення кровотоку в ішемі
зованих органах і тканинах [5, 6].
Мезенхімальні стромальні кліти
ни, які отримують під час фермент
ного обробляння жирової тканини,
мають схожу з поліпотентними ме
зенхімальними стромальними клі
тинами кісткового мозку здатність
диференціюватися в клітини як ме
зенхімального, так і немезенхімаль

Н

Реферат
В експериментальних дослідженнях на щурах, у яких моделювали ішемію кінцівки,
в рамках доклінічних досліджень встановлена доцільність застосування стромаль'
них клітин, виділених з жирової тканини. Вивчені гістологічні та імуногістохімічні
зміни в м'язовій тканині після трансплантації мультипотентних стромальних клітин
(МСК) власної жирової тканини у хворих при ішемії нижньої кінцівки. Показані
зменшення вираженості ішемічного ушкодження міофібрил, швидка активація ре'
генераторних сил м'язів, чітка стимуляція процесів ангіогенезу через 3 міс після
трансплантації МСК.
Ключові слова: хронічна ішемія нижніх кінцівок; непряма реваскуляризація; стро'
мальні клітини жирової тканини.

Abstract
The expediency of the stromal cells application, obtained from adipose tissue, was
determined in a frame of preclinical investigations conduction, concerning experimen'
tal works on laboratory rats, in whom the extremity ischemia was simulated. Histologic
and immunohistochemical changes were studied in muscular tissue after transplanta'
tion of multipotent stromal cells of own adipose tissue in patients, suffering ischemia of
the lower extremity. Reduction of severity of the myofibrills ischemic damage, rapid
activation of the muscles regenerative power, accurate stimulation of the angiogenesis
processes in 3 mo after transplantation of the cells were demonstrated.
Key words: chronic ischemia of the lower extremities; indirect revascularization; stro'
mal cells of adipose tissue.

ного походження. Шляхом підбору
спеціальних середовищ і умов куль
тивування вдається диференціюва
ти ендотеліальні клітини в гладень
ком'язові, попередниці ендотеліаль
них клітин — в кардіоміоцити [7].
Проведені експериментальні до
слідження на щурах з вивчення
впливу стромально—васкулярної
фракції на експериментальну іше
мію кінцівок. Робота здійснена в ме
жах етапу доклінічного дослідження
з оформленням протоколу доклініч
ного дослідження відповідно до на
казу МОЗ України від 10.10.07 № 630
"Про затвердження порядку прове
дення клінічних випробувань тка
нинних та клітинних трансплан
татів та експертизи матеріалів клі
нічних випробувань". За даними
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доклінічних досліджень підтвердже
но значну активацію процесів ангіо
генезу та суттєве зменшення пошко
джуючого впливу в умовах експери
ментальної ішемії.
Мета роботи: визначити гісто
логічні та імуногістохімічні зміни,
що відбуваються в м'язах ішемізова
ної кінцівки пацієнтів при облітеру
ючих захворюваннях артерій кінці
вок після трансплантації МСК, виді
лених з власної жирової тканини.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розроблена технологія транс
плантації МСК, виділених з жирової
тканини, хворим при хронічній
ішемії кінцівок, яка включала пер
шим етапом отримання жирової
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тканини шляхом ліпоаспірації,
виділення стромально—васкулярної
фракції жирової тканини. Частину
отриманих клітин стромально—ва
скулярної фракції внутрішньом'язо
во вводили в кінцівку (сегмент
гомілка — стопа), решту клітин зали
шали для подальшого культивування
та експансії на питомому середо
вищі. Через 2 — 3 тиж, після 3—го па
сажу клітини знімали з питомого се
редовища для повторного пересад
ження хворому в ішемізовану кін
цівку. Трансплантацію клітин здій
снювали шляхом їх внутрішньом'я
зового введення в зону ішемії в
ділянках оклюзованих артерій. Пе
ред трансплантацією і через 3 міс
після першої трансплантації брали
біопсійний матеріал м'язів ішемізо
ваної кінцівки для гістологічних та
імуногістохімічних досліджень.
Застосовували загальні гісто
логічні методи дослідження за стан
дартною схемою. Під час проведен
ня імуногістохімічних досліджень
використовували непрямий стреп
тавідин—пероксидазний метод ви
явлення експресії антигенів вімен
тину, фактору Віллебранда та кола
гену ІV типу.
Трансплантація МСК, виділених з
жирової тканини, здійснена у 9
пацієнтів — при хронічній ішемії
нижніх кінцівок, у 4 — облітеруючо
му ендартеріїті, у 3 — облітеруючому
атеросклерозі, у 2 — постемболічній
оклюзії артерій стегново—підколін
ного сегмента. Чоловіків було 8,
жінок — 1. Вік хворих у середньому
42,5 року.
Обстеження хворих до операції
включало допплерографію артерій,
рентгеноконтрастну ангіографію,
лазерну флуометрію мікроциркуля
торного русла. В усіх хворих конста
товано неможливість виконання ре
конструктивних оперативних втру
чань на артеріальному руслі ниж
ньої кінцівки.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При дослідженні м'язової ткани
ни ішемізованої кінцівки до введен
ня МСК, виділених з жирової ткани
ни, в м'язових симпластах виявляли
виражені мозаїчні зміни: вогнища
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пошкодження, фіброзні структури,
порушення архітектоніки навколо
деструктивно і дистрофічно зміне
них симпластів, судинні "пучки", в
яких судини утворюють клубочки
або розташовані окремо. Ці судини
оточені фіброзними, колагеновими
волокнами, їх просвіт звужений або
вони оклюзовані, тобто, спостеріга
ли початкове формування сполуч
нотканинного рубця з невеликою
кількістю м'язових волокон, спотво
рення регенераторних процесів з
переважанням деструкції над реге
нерацією міонів.
В пухкій сполучній тканині пе
римізію
найчастіше
виявляли
фібробласти, деякі з них дегенеро
вані й зруйновані. Оновлення попу
ляції фібробластів, клітин ендотелію
і проміжних структур пухкої спо
лучної тканини спостерігали рідко.
Постійна перебудова пухкої сполуч
ної тканини не виражена.
Мезенхімоподібні клітини пере
важно розташовані в периваскуляр
них зонах. Там же виявляли перици
ти — це особлива лінія розвитку пе
риваскулярних клітин, сполучнот
канинні відростчасті клітини, розта
шовані в розщепленнях базальної
мембрани ендотелію судин мікро
циркуляторного русла. Такі зони
пухкої сполучної тканини перимі
зію, ймовірно, є "мезенхімальним
резервом" материнського ложа.
За даними гістологічних дослід
жень виявляли невеликі ділянки збе
режених міосимпластів, в яких ок
ремі м'язові волокна гіпертрофо
вані, тобто, ділянки компенсатор
них реакцій, проте, в перимізію
формувалися зони фіброзу.
За результатами імуногістохіміч
ного дослідження експресія вімен
тину в ділянках судинних пучків пе
ри— і ендомізію нерівномірна (рис.
1).
Експресія фактору Віллебранда,
що є маркером ангіогенезу, в цій
групі не виявлена (рис. 2).
При гістологічному дослідженні
м'язової тканини через 3 міс після
трансплантації клітин в більшості
спостережень виявлене переважан
ня ділянок міосимпластів у супро
воді новоутворених судин, розташо
ваних у перимізію (рис. 3). Структура

симпластів на великій відстані не
порушена.
Найбільш виражені скупчення
клітин розташовані навколо новоу
творених капілярів. На окремих
ділянках спостерігали виражений
поліморфізм клітин. В зоні проліфе

Рис. 1.
Мікрофото.
Міосимпласт. Експресія
мезенхімального фактору віментину
в судинних пучках перимізію
з порушенням їх архітектоніки.
Непрямий стрептавідин'
пероксидазний метод виявлення
експресії віментину
з дофарбовуванням гематоксиліном
Маєра. Зб. х 200.

Рис. 2.
Експресія фактору Віллебранда
до трансплантації клітин.
Зб. х 200.

Рис. 3.
Мікрофото.
Міосимпласт з ділянками
новоутворених капілярів через 3 міс
після трансплантації. Забарвлення
пікрофуксином за ван'Гізон.
Зб. х 400.
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Рис. 4.
Значно виражена експресія фактору Віллебранда у сформованих судинах
через 3 міс після трансплантації.
Зб. х 200.

рації містилися численні недифе
ренційовані та малодиференційо
вані клітини, кровоносні судини.
Молода сполучна тканина з добре
вираженою мережею судин, ар
теріоли і венули розташовані поруч,
впорядковано, орієнтовані переваж
но паралельно колагеновим волок
нам, мають спрямований хід. У бага
тьох спостереженнях виявлені
мікрозони, "насичені" ліпідними
компонентами в проміжній, перим
ізіальній тканині.
Клітинна інфільтрація в ділянках
активної проліферації мезенхімо
подібних клітин нечітко виражена.
Судини ростуть відносно рівним
фронтом в зонах, що мають волок
нистий каркас з однотипних воло
кон, і сповільнюється перед більш
крупними пучками.

У цих ділянках клітинну інфільт
рацію відзначали у прошарках пух
кої сполучної тканини між пучками
колагенових волокон. Інфільтрати
утворені поліморфноядерними лей
коцитами, макрофагами, фібробла
стами.
За даними імуногістохімічних
досліджень, експресія віментину та
колагену IV типу виявлена в біль
шості спостережень у вигляді окре
мих мікрозон в ділянках формуван
ня новоутворених судин, в окремих
клітинних структурах пери— і ен
домізію.
Найбільш виражена в ці строки
саме експресія фактору Віллебранда
у вигляді виражених кровоносних
капілярів та мікросудин (рис. 4) — в
перимізію, міосимпластів та мікро
зон — в ендомізію.

В усіх хворих досягнуті пози
тивні клінічні результати. За даними
інструментальних досліджень, вияв
лене незначне підвищення сегмен
тарного тиску на ішемізованій кін
цівці. Результати лазерної флуо
метрії свідчили про покращання
мікроциркуляції в дистальних відді
лах кінцівки вже через 1 міс після
клітинної трансплантації, збільшен
ня показників мікроциркуляції у се
редньому на 10 — 15% у порівнянні з
такими до трансплантації.

ВИСНОВКИ
1. Трансплантація МСК, виділе
них з жирової тканини, хворим при
хронічній ішемії кінцівок сприяла
активації регенераторних процесів
з утворенням молодих міонів та
зменшенням фіброзно—дистрофіч
них змін м'язової тканини.
2. Результати імуногістохімічних
досліджень підтверджують акти
вацію процесів ангіогенезу через 3
міс після трансплантації, про що
свідчить експресія фактору Віллеб
ранда в ділянках перимізію, екс
пресія віментину та колагену IV типу
в ділянках новоутворених судинних
пучків.
3. Трансплантація МСК, виділе
них з жирової тканини, в зону ішемії
пацієнтам при облітеруючих захво
рюваннях артерій кінцівок може бу
ти застосована як ефективний ме
тод непрямої реваскуляризації кін
цівки.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСШОВНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
П. П. Шипулин, А. А. Кирилюк, В. Е. Севергин, В. В. Байдан, В. И. Байдан,
В. А. Мартынюк, А. Аграхари, О. Н. Козяр, Е. Ю. Тронина, С. Д. Поляк
Одесская областная клиническая больница

EXPERIENCE OF APPLICATION OF NONSUTURE
ELECTROWELDING TECHNOLOGIES IN THORACIC SURGERY
P. P. Shipulin, А. А. Kirilyuk, V. Е. Severgin, V. V. Baydan, V. I. Baydan,
V. А. Маrtynyuk, А. Аgrakhari, О. N. Kozyar, Е. Yu. Тronina, S. D. Polyak
еханический шов, кото
рый широко используют в
торакальной
хирургии,
имеет ряд недостатков.
Так, недостаточный аэростаз отме
чают при применении сшивающих
аппаратов в 15 — 18% наблюдений
[1]; возможны и такие осложнения,
как кровотечение, образование сви
ща, гематомы [2], кроме того, цена
стаплеров, особенно для эндоско
пического использования, доста
точно высока [3]. При применении
стандартной электрокоагуляции
тканей удается остановить кровоте
чение только из мелких сосудов, она
сопровождается термическим по
вреждением неизмененных тканей,
что обусловило необходимость раз
работки БЭТ, основанных на ис
пользовании
высокочастотного
электрического тока большой силы
и низкого напряжения [4 — 6]. Пер
воначальный опыт применения БЭТ
в лапароскопической абдоминаль
ной хирургии и гинекологии [4 — 7]
позволил внедрить их и в торакаль
ной хирургии [5, 8 — 10], включая
хирургию пищевода [11]. Тем не ме
нее, использование БЭТ в этом раз
деле хирургии ограничено, что и
стало поводом для проведения ис
следования.

М

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЭТ применены у 116 больных, в
том числе 76 мужчин и 40 женщин в
возрасте от 18 до 74 лет. Заболева
ния, по поводу которых проведено
хирургическое лечение, приведены
в табл. 1. Все операции выполняли
под наркозом, во время вмеша
тельств оперируемое легкое выклю
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Реферат
Проанализирован опыт использования бесшовных электросварочных технологий
(БЭТ) при выполнении открытых и миниинвазивных торакальных операций у 116
больных. При сравнительной оценке отечественных и зарубежных электросва'
рочных хирургических инструментов существенные различия не выявлены. Пока'
зана возможность широкого использования БЭТ в миниинвазивной видеоторако'
скопической хирургии.
Ключевые слова: торакальная хирургия; открытые оперативные вмешательства;
видеоторакоскопические операции; бесшовные электросварочные технологии.

Abstract
Experience of application of nonsuture electrowelding technologies (NEWT) was ana'
lyzed while performing open and miniinvasive thoracoscopic operations in 116 patients.
No essential differences were revealed while comparing domestic and foreign elec'
trowelding surgical instruments. Possibility of wide application of NEWT in miniinvasive
videothoracoscopic surgery was demonstrated.
Key words: thoracic surgery; оpen operative interventions; videothoracoscopic opera'
tions; nonsuture electrowelding technologies.

чали из дыхания. При открытых
вмешательствах выбор доступа за
висел от характера патологического
процесса. При осуществлении ми
ниинвазивных видеоторакоскопи
ческих операций применяли как чи
сто закрытую методику, при кото
рой все внутригрудные манипуля
ции осуществляли через торакопор
ты, так и видеоассистированную,
когда, помимо применения торако
порта, выполняли минибоковую
(длина разреза 4 — 8 см) торакото
мию, как для внутригрудных мани
пуляций, так и для извлечения резе
цированного участка легкого. При
выполнении видеоторакоскопичес
ких операций использовали эндо
хирургические
видеокомплексы
"Эндомедиум" и "Olympus" с набо
ром стандартных эндоторакальных
инструментов. У некоторых боль
ных БЭТ сочетали с применением
эндостаплеров (ЭС) "Endopath
Echelon EC—60" и стандартных сши

вающих аппаратов УО — 40, УО —
60, УС — 30, а также TLS 30, 60
("Ethicon"), которые использовали
как для видеоассистированных, так
и открытых оперативных вмеша
тельств. В качестве источников
энергии использовали аппараты:
"Liga Sure Valleylab" с набором бипо
лярных зажимов различной длины,
"Liga Sure Atles" ("Covidien"), позволя
ющие осуществлять коагуляцию
тканей с одновременным их рассе
чением, а также отечественный вы
сокочастотный электрокоагулятор
ЕК — 300 М1, разработанный в НИИ
электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины [4]. В комплекте аппарата
набор биполярных зажимов и пин
цетов, а также щипцы "Sterk Medical"
диаметром 5 мм для видеоторако
скопических вмешательств.
Выполненные оперативные вме
шательства представлены в табл. 2.
Объем вмешательства не зависел от
применения БЭТ. Их использование
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Таблица 1.

Заболевания, по повод

оторых оперировали пациентов
Число
наблюдений

Заболевание

Первичный ра и арциноид ле о о
Метастатичес ий ра ле о о
Добро ачественные оп холи ле о о ( амартомы) и исты ле о о
Зло ачественные оп холи средостения
Добро ачественные оп холи и исты средостения, иперплазия вилоч овой железы с метастатичес им
синдромом
Ра пищевода и ардиальной части жел д а
Т бер лезное поражение ле о о и плевры
Эхино о оз ле о о
Спонтанный пневмотора с
Хроничес ие неспецифичес ие и на ноительные заболевания ле их
Б ллезная эмфизема, осложненная спонтанным пневмотора сом
Диафра мальная рыжа
Э сс дативный пери ардит, плеврит
Р бцовая стри т ра пищевода

5
17
1
7
11
2
2
1
1

Оперативные вмешательства, выполненные с использованием БЭТ
Число
наблюдений

Операция

П льмонэ томия
Лоб–билобэ томия
Краевая и атипичная резе ция ле о о
Тим– и тимомтимэ томия
Удаление оп холей средостения
Удаление оп холей ле о о
Резе ция пищевода по Люис
Резе ция пищевода по Гарло
Гастрэ томия с резе цией нижней трети пищевода с применением тора оабдоминально о дост па
Трансхиатальная э стирпация пищевода с эзофа о астропласти ой
Грыжесечение с пласти ой диафра мы
Фенестрация пери арда с раевой резе цией ле о о
Эхино о э томия
Видеотора ос опичес ая атипичная резе ция ле о о, в том числе с биопсией вн три р дных
лимфатичес их злов
Видеоассистированная атипичная резе ция ле о о, в том числе с о раниченной париетальной
плеврэ томией и де орти ацией ле о о
Видеоассистированная лобэ томия
Все о …
Примечание.

4

116

Все о …

Таблица 2.

38
13
11
3

4
16
24
3
4
3
3 (1)
1
2
1
2
1
31
19
2
116 (10,9%)

В с об ах число мерших больных

было вспомогательным, облегчало
выполнение открытых и закрытых
внутригрудных операций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После внутригрудных и абдоми
нальных вмешательств с использо
ванием БЭТ 115 пациентов выписа
ны, умер 1 (0,9%) больной вследст
вие острой печеночной недостаточ
ности на фоне цирроза печени по
сле резекции пищевода по поводу
рака. Осложнения возникли у 9
(7,1%) больных, у 7 — синдром не

герметичного легкого с наличием
остаточной полости, у 1 — микроне
состоятельность внутригрудного
пищеводно—желудочного анасто
моза, у 1 — острый психоз. При вы
полнении открытых внутригруд
ных операций на легких, помимо
торакального доступа, БЭТ приме
няли для атипичной резекции лег
кого, разделения междолевых бо
розд, мобилизации корня легкого с
лимфодиссекцией при осуществле
нии лоб—пульмонэктомии. Высокая
степень электрохирургического аэ
рогемостаза при таких вмешатель
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ствах отмечена и другими хирурга
ми [5, 9, 10]. БЭТ эффективна для
адекватной остановки кровотече
ния из сосудов, диаметр которых не
превышает 7 мм [11], что позволяет
выполнять открытую и видеотора
коскопическую атипичную резек
цию легкого без использования
сшивающих аппаратов. Однако в не
которых ситуациях при выполне
нии миниинвазивной резекции лег
кого сочетали БЭТ с ЭС, особенно во
время манипуляций вблизи корня
легкого либо видеоассистирован
ной лобэктомии. Во время выполне
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ния стандартных вмешательств по
поводу рака легкого с помощью БЭТ
удавалось практически бескровно
удалять лимфатические узлы средо
стения с окружающей клетчаткой,
коагулировать и пересекать брон
хиальные артерии. Сегментарные и
долевые сосуды и бронхи при этом
обрабатывали стандартными мето
дами. Несмотря на широкое исполь
зование БЭТ в лечении буллезной
эмфиземы легких [4, 9], собствен
ный опыт недостаточен, методом
выбора считаем выполнение видео
торакоскопической резекции лег
кого с использованием ЭС.
Опыт использования БЭТ при ле
чении опухолей средостения позво
ляет считать их методом выбора для
обеспечения гемостаза на этапах
выделения опухоли. Подобные вме
шательства, особенно тимэктомию,
выполняли практически без крово
потери, обеспечен надежный гемо
стаз. Большие перспективы БЕТ
имеют при лечении плеврального
выпота, сопровождающегося внут
рилегочной диссеминацией. С по
мощью закрытых видеоторакоско
пических либо видеоассистирован
ных методик с использованием БЭТ
удается после эвакуации экссудата
удалить участок легкого для морфо
логического исследования без нало
жения швов, кроме того, разделить
сращения, выполнить декортика
цию легкого и биопсию плевры.
При метастатическом пораже
нии легкого и плевры в сочетании с
плевральным выпотом бесшовную
резекцию в целях морфологичес
кой верификации процесса сочета
ли с выполнением париетальной
плеврэктомии, что позволяло осу
ществить плевродез и предотвра
тить рецидив плеврита. Во время
удаления доброкачественных пери
ферических опухолей легкого, еди
ничных метастазов и туберкулом
биполярную электросварку исполь
зовали при рассечении паренхимы
над очагом и его выделении из окру
жающих тканей; при глубоко распо
ложенных интрапаренхиматозных
образованиях БЭТ дополняли нало
жением нескольких швов, в некото
рых ситуациях использовали элект
росварочную методику W. Schige
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mura и соавторов [9]. Неизмененную
паренхиму над линией резекции ли
бо наложенных швов захватывали
зажимами диаметром 2 мм и завари
вали электросварочным инструмен
том, что аналогично наложению
кожных скобок на рану. Линия ком
бинированного шва при этом абсо
лютно герметична. Подобную мето
дику использовали для бесшовной
резекции гигантских булл легкого
[9], однако собственный опыт недо
статочен для широкого применения
методики в лечении буллезной бо
лезни легких.
Эффективное
использование
БЭТ в лапароскопической онкоги
некологии [5], хирургическом лече
нии рака желудка [7] и пищевода [11]
позволило нам применить их в ле
чении рака и рубцовой стриктуры
пищевода и кардиальной части же
лудка. Техника таких вмешательств
существенно не отличается от об
щепринятой. Все операции выпол
няли открытым способом. Исполь
зование БЭТ позволяло осуществ
лять практически бескровную мо
билизацию желудка и пищевода с
одновременной лимфодиссекцией
в грудной и брюшной полостях.
Единственным сосудом, требовав
шим дополнительного лигирова
ния, была левая желудочная артерия,
хотя при электросварочной коагу
ляции дистальной культи сосуда от
мечен достаточно прочный тромб.
Собственный опыт выполнения по
добных операций с помощью БЭТ
невелик, мы используем их в качест
ве метода выбора при мобилизации
желудка и пищевода по поводу рака
и рубцовой стриктуры. Применение
биполярной электросварки позво
лило уменьшить длительность опе
рации на 35—60 мин и объем крово
потери. Большие перспективы от
крываются при осуществлении ми
ниинвазивных операций на этих
органах. Все пищеводно—желудоч
ные и кишечные анастомозы накла
дывали ручным способом, применя
ли биполярную электросварку сли
зистой и серозной оболочки кишки
либо желудка. Однако возникнове
ние в 1 наблюдении микронесосто
ятельности внутригрудного пище
водно—желудочного анастомоза не

позволяет широко рекомендовать
внедрение этого метода в клиничес
кую практику. Методика формиро
вания электросварочных пищевод
ных анастомозов требует дальней
шего проведения эксперименталь
ных и клинических исследований.
Во время выполнения открытых
вмешательств по поводу диафраг
мальной грыжи БЭТ применяли при
разделении сращений и выделении
грыжевого мешка, они существенно
не отличалась от обычной электро
коагуляции.
Накопленный опыт использова
ния различных электросварочных
аппаратов ("Liga Sure Valleylab" и ЕК
300 М1) позволил оценить преиму
щества и недостатки каждого из
них. Прохождение между браншами
инструмента электрического тока
большой силы и низкого напряже
ния обеспечивает надежную коагу
ляцию сосудов диаметром до 7 мм и
сварку тканей, при этом поврежде
ние окружающих тканевых струк
тур минимально. Линия сварочных
швов выдерживает давление до 60
мм рт. ст., термическое повреждение
окружающих тканей не более 1,1
мкм [10]. Использование электро
сварочных зажимов "Liga Sure
Valleylab Covidien" позволяет благо
даря встроенному ножу рассекать
коагулированные ткани, кроме того,
встроенный микропроцессор авто
матически прекращает подачу элек
троэнергии по достижении коагуля
ционного эффекта. Недостатками
этих инструментов являются малая
длина браншей зажимов и высокая
стоимость электросварочных зажи
мов "Covidien". Комплект электрохи
рургических инструментов к аппа
рату ЕК 300 М1 выполнен на основе
стандартных хирургических инст
рументов. Их использование огра
ничено открытыми и видеоассисти
рованными вмешательствами, пре
имуществами являются большая
длина браншей инструмента и от
носительно невысокая стоимость.
При выполнении открытых досту
пов (торако—, лапаротомия) их
применение обеспечивает быстроту
доступа, практически отсутствие
кровопотери. Эти инструменты до
статочно удобны для выполнения
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атипичной резекции легкого, разде
ления междолевых борозд, мобили
зации желудка, выделения опухолей
средостения и разного вида лимфо
диссекции. Существенным недо
статком является отсутствие режу
щего инструмента, что позволило
бы рассекать ткани после электро
коагуляции, кроме того, ими прак
тически невозможно манипулиро
вать во время закрытых видеотора
коскопических операций. Отчасти
эту проблему решают разработан
ные эндоскопические биполярные
щипцы "Sterck Medical" диаметром 5
мм , адаптированные к аппарату ЕК
300 М1. С их помощью удается сва
ривать и коагулировать ткани через
торакопорт диаметром 5 мм, однако

для их последующего рассечения
требуется применение эндоскопи
ческих ножниц.
В целом, несмотря на недостат
ки, отечественный комплекс ЕК 300
М1 по своим возможностям сущест
венно не отличается от зарубежных
аналогов, при этом он значительно
дешевле.
Таким образом, начальный опыт
применения БЭТ в торакальной хи
рургии позволяет сделать следую
щие выводы.
1. Применение БЭТ в торакаль
ной хирургии позволяет осуществ
лять эффективный аэрогемостаз во
время выполнения открытых и ми
ниинвазивных оперативных вмеша
тельств.

2. По данным сравнительной
оценки эффективности отечествен
ного электросварочного комплекса
ЕК 300 М1 и зарубежных аналогов
существенные различия при выпол
нении различных по сложности
оперативных вмешательств не выяв
лены.
3. Необходима разработка отече
ственных электросварочных инст
рументов для выполнения миниин
вазивных видеоторакоскопических
операций.
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ДОСВІД ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
В. І. Перцов, О. В. Пономаренко
Запорізький державний медичний університет

EXPERIENCE OF TREATMENT OF DIABETIC
FOOT SYNDROME
V. І. Pertsov, О. V. Ponomarenko
останні десятиріччя цукро
вий діабет (ЦД) вважають
всесвітньою неінфекцій
ною епідемією, частота йо
го виявлення через кожні 10 — 15
років подвоюється.
СДС — клініко—морфологічний
синдром, зумовлений прогресуючи
ми змінами анатомічних структур
стопи, пов'язаними з ЦД, включаю
чи полінейропатію, мікро— та мак
роангіопатію, остеоартропатію, на
тлі яких формуються некротичні та
гнійні ускладнення [1]. СДС діагнос
тують у 4 — 10% хворих при ЦД, він є
однією з провідних причин інва
лідності та смертності. Саме ці хворі
щороку становлять 30% госпіталізо
ваних з приводу ЦД [2].
За даними літератури, майже у 10
— 20% хворих при СДС спостеріга
ють трофічні виразки, майже у 40 —
50% — здійснюють ампутацію ниж
ніх кінцівок, не спричинену трав
мою [3]. Якщо в літературі є численні
повідомлення щодо лікування іше
мічної форми СДС, то тактика ліку
вання хворих за ізольованої нейро
патичної та змішаної форм СДС об
говорюється. Трофічні виразки у
цих хворих існують протягом три
валого часу на типових місцях —
підошва, ділянка п'ятки, вони майже
ніколи не загоюються або рецидиву
ють після виконання відновних опе
ративних втручань.
Мета дослідження: покращити
результати лікування хворих з при
воду СДС нейропатичної та зміша
ної форм, в тому числі з використан
ням препарату гіалуронової кислоти
з натрію сукцинатом.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На клінічній базі кафедри меди
цини катастроф, військової медици
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Реферат
В клініці кафедри медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та ре'
аніматології в період з 2010 по 2013 р. лікували 53 хворих з приводу синдрому
діабетичної стопи (СДС) нейропатичної та змішаної форми віком від 23 до 65
років. Запропонований діагностично—лікувальний алгоритм з визначенням рівня
та ступеня циркуляторних і нейропатичних розладів, впровадження якого сприяло
оптимізації хірургічного й місцевого лікування, поліпшенню результатів комплекс'
ного лікування хворих з приводу СДС. В клініці розроблений новий спосіб лікуван'
ня з використанням комбінованого препарату гіалуронової кислоти з натрію cук'
цинатом, його застосування дозволило досягти повного загоєння виразкового
дефекту.
Ключові слова: синдром діабетичної стопи; трофічна виразка; нейропатія; ауто'
дермопластика; розчин гіалуронової кислоти з натрію сукцинатом.

Abstract
In The Clinic of Cathedra of The Catastrophes Medicine, Military Medicine,
Anesthesiology and Reanimatology in 2010 — 2013 yrs 53 patients, ageing 23—65 yrs,
were treated for diabetic foot syndrome (DFS) of neuropathic and mixed forms.
Diagnostic—treatment algorithm was proposed for determination of level and degree of
a circulation and neuropathic disorders, introduction of which have promoted optimiza'
tion of surgical and local treatment, improvement of the complex treatment results in
patients, suffering DFS. A new method of treatment application, using combined prepa'
ration of hyaluronic acid with the sodium succinic, have permitted to achieve a complete
healing of the ulcer defect.
Key words: diabetic foot syndrome; trophic ulcer; neuropathy; аutodermoplasty; solu'
tion of hyaluronic acid with the sodium succinic.

ни, анестезіології та реаніматології в
період з 2010 по 2013 р. лікували 53
хворих з приводу СДС віком від 23
до 65 років, у середньому 44 роки.
Жінок — 32 (60,4%), чоловіків — 21
(39,6%). З них у 9 пацієнтів викорис
тано методику, розроблену в клініці.
У хворих діагностовано нейро
патичну та змішану форми СДС (за
класифікацією І Міжнародного сим
позіуму з діабетичної стопи, Нідер
ланди, 1991). Нейропатична форма
СДС представлена нейропатичною
трофічною виразкою та остеоарт
ропатією (стопа Шарко), за зміша
ної або нейроішемічної форми (за
класифікацією глибини ураження
стопи при СДС Wagner) відзначали
пошкодження І, ІІ, ІІІ і ІV ступеня.
В усіх хворих виявлені інфіко
вані форми СДС, зокрема, запальні
чи деструктивні зміни м'яких тка

нин стопи (флегмона, трофічна ви
разка, гангрена). Обстеження хво
рих включало загальноклінічні ме
тоди; ангіологічне, неврологічне
дослідження; клініко—лабораторну
діагностику, в тому числі визначен
ня вмісту глюкози в крові, глікозиль
ованого гемоглобіну, холестерину,
тригліцеридів, ліпопротеїдів; мікро
біологічний моніторинг вмісту ран;
рентгенографію стоп та надп'ятко
во—гомілкових суглобів у двох про
екціях;
електронейроміографію;
ультразвукове дуплексне сканування
та допплерографію, лазерну допп
лерівську флоуметрію; ангіографію;
фотодокументування.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У більшості — 44 (83%) хворих
діагностована змішана форма СДС.
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Консервативне лікування спрямова
не на стабілізацію ішемічного синд
рому в кінцівці:
— компенсація проявів ЦД (дієта,
цукрознижувальні препарати, пе
рехід на інсулінотерапію);
— метаболічна терапія (10% або
20% розчин актовегіну, тивортин,
солкосерил);
— ангіопротектори (доксіум,
похідні нікотинової кислоти);
— антиагреганти (похідні пен
токсифіліну, вазапростан, курантил,
тиклід, сулодексид);
— антикоагулянти (гепарин,
низькомолекулярні гепарини, вар
фарин, ксарелто, пентосан);
— нейропротектори (вітаміни
В1, В6, мільгамма, похідні α—ліпоєвої
кислоти);
— антибактеріальна терапія на
підставі результатів аналізу на чут
ливість мікрофлори;
— екстракорпоральна детокси
кація (плазмаферез);
— внутрішньоартеріальне вве
дення вазоактивних речовин та ан
тибактеріальних препаратів за схе
мою.
Щоденно болюсно в загальну
стегнову артерію вводили 2 мл папа
верину, 5000 ОД гепарину, 10 мл
пентоксифіліну, 1 мл лінкоміцину, 2
мл ксантинолу нікотинату на ізо
тонічному розчині натрію хлориду.
Тривалість курсу 7 — 10 діб.
Хірургічне лікування у цих хво
рих здійснювали з дотриманням ор
ганозберігальної тактики.
У 13 (24,5%) пацієнтів за наяв
ності поверхневих трофічних вира
зок без ознак ранової інфекції (ура
ження І ступеня за Wagner) після
курсу консервативного лікування
здійснене пластичне закриття рано
вого дефекту розщепленим клаптем
шкіри товщиною 0,25 — 0,3 мм, у 3
хворих за наявності ран площею до
3 см2 — аутодермопластика за Тир
шем. Рецидивів виразки та усклад
нень у ранньому післяопераційному
періоді не було.
У 17 (32%) хворих за наявності
глибоких виразок (ураження під
шкірного прошарку, зв'язок, сухо
жиль, м'яких тканин без ушкоджен
ня кісток, ІІ ступеня за Wagner), ра
нової інфекції на початку лікування,

поряд з консервативною терапією
та внутрішньоартеріальним введен
ням препаратів, здійснювали сану
вання вогнища запалення, дрену
вання, етапну некректомію, місцево
застосовували пов'язки з антисепти
ками, ферментами, проводили
фізіотерапію за показаннями. Після
утворення гранулюючої рани для за
криття дефекту здійснювали ауто
дермопластику розщепленим клап
тем. У 3 (5,66%) хворих в ранньому
післяопераційному періоді виник
частковий лізис трансплантата шкі
ри, у подальшому виконане повтор
не оперативне втручання.
У 8 (15,09%) хворих при ура
женні ІІІ ступеня за Wagner (виник
нення флегмони стопи, пошкоджен
ня кісткової тканини) виконано
невідкладну некректомію з широ
ким дренуванням вогнища уражен
ня. В "холодному" періоді, після фор
мування демаркаційної лінії на
стопі, у 3 хворих виконали екзарти
куляцію пальців стопи, у 4 — атипо
ву резекцію стопи, у 2 з них — з вто
ринним загоєнням операційної ра
ни; в 1 — ампутацію стопи за Шар
пом.
У 6 (11,3%) хворих за відмежова
ної гангрени пальців чи частини
стопи (ІV ступеня за Wagner), поряд
з консервативною терапією, прове
дене хірургічне лікування.
У 2 хворих при виявленні за да
ними ангіографії та ультразвукового
дуплексного сканування дистально
го кровотоку виконано поперекову
симпатектомію, профундопластику
та періартеріальну симпатектомію з
одномоментною резекцією стопи. В
одного з них внаслідок декомпен
сації кровообігу в кінцівці на 16—ту
добу виконано ампутацію кінцівки
на рівні нижньої третини стегна.
У 9 (16,9%) хворих за нейропа
тичної форми СДС до госпіталізації
в клініку неодноразово проводили
повноцінні курси лікування в інших
лікувальних закладах без будь—яко
го ефекту. Тому прийняте рішення
про використання у цих хворих но
вого способу лікування, розробле
ного в клініці [4].
Клінічними ознаками нейропатії
були відсутність больового синдро
му, змін температури шкіри та їх
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звичайного забарвлення, збережен
ня пульсації на артеріях стопи,
гіперкератоз на підошві, специфічна
деформація пальців, стопи, суглобів.
Трофічні виразки локалізувалися в
місцях підвищенного тиску на пі
дошві — в ділянці п'ятки, головок
плеснових кісток, бічної частини
стопи. За даними електронейроміо
графії діагноз підтверджений в усіх
хворих, на підставі відсутності елек
тропровідності по периферійних
нервах гомілки.
В основі нового способу лікуван
ня трофічних виразок нижніх
кінцівок судинної етіології є вико
ристання комбінованого препарату
гіалуронової кислоти з натрію сук
цинатом, що забезпечує підвищення
ефективності лікування хворих за
некомпенсованих форм хронічної
венозної недостатності та СДС.
Препарат вводили внутрішньо
шкірно по 1 мл 1,5% розчину навко
ло виразкового дефекту 1 раз на
тиждень протягом 5 — 7 тиж. Визна
чали розміри трофічного виразко
вого дефекту в динаміці.
Після використання запропоно
ваної методики лікування всі
пацієнти виписані з позитивним ре
зультатом, досягнуте повне загоєння
трофічного виразкового дефекту.
При введенні препарату до по
заклітинного матриксу в ділянці
оперативного втручання накопи
чується додаткова кількість гіалуро
нової кислоти, що забезпечує оп
тимізацію її біологічних функцій у
шкірі, зокрема, підвищення тургору
та пластичності тканин, стимуляцію
процесів еластогенезу, колагеноге
незу, ангіогенезу.
Натрію сукцинат (натрієва сіль
янтарної кислоти) діє на рівні міто
хондрій, сприяє активізації процесів
клітинного дихання, синтезу АТФ та
структурних білків шкіри.
Запропоновану методику ліку
вання можна використовувати не
тільки в умовах стаціонару, а й амбу
латорно, що значно зменшує три
валість лікування хворого у стаціо
нарі.
Незважаючи на те, що оволодін
ня методикою вимагає спеціального
навчання, подальше її використання
не потребує специфічних інстру
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ментів, анестезіологічної підтримки
чи операційного приміщення.
Щотижневе визначення розмірів
виразкового дефекту дозволяє оці
нити результати лікування в ди
наміці, коригувати лікування.
Отже, застосування запропоно
ваної методики дозволило підвищи
ти ефективність лікування, приско
рити одужання хворих, зменшити
частоту ускладнень і тривалість ліку
вання хворого у стаціонарі.
Методику можна використовува
ти в амбулаторному режимі з метою
лікування тривало існуючих трофіч
них виразок судинної етіології у
комплексі з хірургічним втручан
ням. Наводимо спостереження.
Хвора Ш., 57 років, госпіталізова
на у відділення термічної травми та
пластичної хірургії з діагнозом: ЦД ІІ
типу, стадія декомпенсації, СДС, ней
ропатична форма.
Скаржилась на наявність тривало
існуючої трофічної виразки на
підошві лівої стопи, парестезію, пе
кучій біль в обох гомілках.
У 1980 р. діагностований ЦД
інсулінозалежний.
Багаторазово
проводили курси консервативної
терапії з використанням ангіопро

текторів, метаболітів, дезагрегантів,
препаратів α—ліпоєвої кислоти, ви
конана ампутація IV і V пальців обох
стоп з приводу гангрени. З 2008 р.
відзначає погіршення стану. У стаці
онарі за місцем проживання прове
дений курс консервативної терапії
за стандартною схемою, без резуль
тату.
Під час огляду температура шкі
ри на обох нижніх кінцівках нор
мальна, периферійна чутливість
знижена, пульс на обох стопах збе
режений, стопи і надп'ятково—го
мілкові суглоби деформовані, на
лівій підошві в центрі трофічний ви
разковий дефект розмірами 4 × 3 см
з омозолілими краями та гіперкера
тозом навколо. Здійснене санування
дефекту, висічення гіперкератозу,
накладена пов'язка з розчином ан
тисептика.
Розпочатий курс введення пре
парату гіалуронової кислоти з нат
рію сукцинатом. В умовах перев'я
зочної хворій обробляли розчином
антисептика ділянку виразкового
дефекту. За допомогою сантиметро
вої стрічки визначали розміри де
фекту до початку терапії. Застосову
вали готовий до використання за

вчасно наповнений скляний шприц
Luer — lock з додатковою голкою з
розчином неструктурованої гіалу
ронової кислоти з натрію сукцина
том (концентрація гіалурованої кис
лоти 15 мг/мл). Відступивши від
краю виразки 0,5 см, внутрішньо
шкірно вводили 0,1 — 0,2 мл розчи
ну разово тунельним способом.
Проміжки між вколами 0,5 см. На ра
новий дефект накладали стерильну
марлеву пов`язку. Процедуру повто
рювали двічі на тиждень, обов'язко
во контролювали розміри виразко
вого дефекту та фотографували йо
го. Курс лікування 4 тиж.
Відзначена повна епітелізація
трофічної виразки. Пацієнтці реко
мендовано носіння захисної марле
вої пов'язки та повне розвантаження
стопи — ортопедичне взуття, ми
лиці протягом 2 тиж.
Таким чином, впровадження за
пропонованого діагностично—ліку
вального алгоритму з визначенням
рівня та ступеня тяжкості циркуля
торних і нейротрофічних розладів,
оптимізацією хірургічного й місце
вого методів сприяє покращенню
результатів комплексного лікування
СДС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
С КОМПЬЮТЕРНОЙ АНГИОГРАФИЕЙ ПРИ ТРАНСПОЗИЦИИ
ЛОКАЛЬНЫХ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ТКАНЕЙ В ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
С. В. Слесаренко, П. А. Бадюл, К. С. Слесаренко, С. М. Зотов, Н. О. Чередниченко
Днепропетровская городская клиническая больница № 2

APPLICATION OF DIAGNOSTIC PROGRAM WITH COMPUTERIC
ANGIOGRAPHY IN TRASPOSITION OF LOCAL VASCULARIZED
COMPLEXES OF TISSUES IN DISTAL PORTIONS OF LOWER
EXTREMITIES
S. V. Slesarenko, P. А. Badyul, К. S. Slesarenko, S. М. Zotov, N. О. Cherednichenko
пластической и реконст
руктивной хирургии пре
имущество закрытия ране
вых дефектов васкуляризи
рованными комплексами тканей по
сравнению с кожными расщеплен
ными трансплантатами доказано,
особенно при локализации повреж
дения на нижних конечностях. Это
позволяет не только реваскуляризи
ровать зону повреждения, но и обес
печить стойкий к механическому
воздействию покров [1 — 4].
Перемещаемую ткань или ком
плекс тканей, которые сохраняют и
собственную циркуляцию, опреде
ляют как лоскут. Термин "лоскут"
происходит от голландского flappe
— подвешенный объект, фиксиро
ванный одной стороной [5]. Важ
ным моментом при планировании
дизайна выделения лоскута или
комплекса тканей является именно
максимальное совпадение этой ос
тающейся фиксации с топографией
сосудов, которые сформируют пи
тающую ножку и обеспечат выжива
ние не только тканей после транс
позиции, но и поврежденных и за
крытых этими тканями глубоких
анатомических структур. Следова
тельно, наряду с требуемой формой
и размерами, следует учитывать
кровоснабжение лоскута для обес
печения его оптимальной жизне
способности [4, 6]. Кроме того, при
планировании любой реконструк
тивной операции следует решить

В

Реферат
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 54 пациентов, у которых
выполнены реконструктивные вмешательства с транспозицией локальных васку'
ляризированных комплексов тканей на дистальных отделах нижних конечностей.
Во время подготовки к операции применяли ультразвуковой аудио—допплер (УЗ
АД) и компьютерную томографию (КТ) с ангиографией. У всех больных раневые
дефекты устранены, пациенты выписаны по выздоровлении. Применение диагно'
стической программы, включающей КТ—ангиографию в сочетании с УЗ АД, поз'
волило повысить эффективность хирургической реконструкции раневых дефек'
тов в дистальных отделах нижних конечностей.
Ключевые слова: раневые дефекты; пластика; компьютерная томография; вас'
куляризированные комплексы тканей.

Abstract
Retrospective analysis of the treatment results was done in 54 patients, to whom recon'
structive interventions with transposition of local vascularized complexes of tissues on
distal portions of the lower extremities were performed. Ultrasound audio—doppler (US
AD) and computeric tomography (CT) with angiography were applied while doing
preparation to the operation. In all the patients the wound defects were eliminated, after
convalescence they were discharged from the clinic. Application of diagnostic program,
including CТ—аngiography in combination with US AD, have permitted to rise the effi'
cacy of surgical reconstruction of the wound defects in distal portions of the lower
extremities.
Key words: the wound defects; plasty; computeric tomography; vascularized com'
plexes of tissues.

ряд вопросов. Во—первых, предпо
чтение отдают самой простой про
цедуре закрытия раневого дефекта с
минимальной деформацией донор
ской зоны, направленной на восста
новление и сохранение функции
конечности. Во—вторых, воссозда
ние стабильного покрова, достаточ
ного для выживания и функциони
рования глубоких анатомических
образований. В—третьих, для сохра
нения контуров конечности важно
максимальное соответствие толщи
ны, текстуры и окраски кожи пере
мещаемых локальных комплексов
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тканей утраченным в области де
фекта. В этом аспекте ткани из при
ближенных зон наиболее приемле
мы [1, 2, 7].
Таким образом, транспозиция
локальных комплексов тканей в
дистальных отделах нижних конеч
ностей на основе прободающего со
суда (ПС) является современной и
приоритетной техникой реконст
рукции. Однако не решена задача
точного определения топографоа
натомических взаимоотношений
ПС, пригодного для формирования
питающей ножки (perforator map
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ping). Несмотря на то, что для реше
ния этой задачи активно разрабаты
ваются различные инструменталь
ные методики [8—10], сегодня в кли
никах используют различные диа
гностические модели с различной
клинической эффективностью.
Цель исследования: повысить
эффективность хирургической ре
конструкции раневых дефектов в
дистальных отделах нижних конеч
ностей путем транспозиции локаль
ных васкуляризированных ком
плексов тканей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный ана
лиз результатов лечения 54 пациен
тов за период с 2009 по 2013 г., у ко
торых в клинике выполнены рекон
структивные
вмешательства
с
транспозицией локальных васкуля
ризированных комплексов тканей.
У всех пациентов глубокие повреж
дения локализовались в дистальных
отделах нижних конечностей и со
провождались повреждением или
обнажением глубоких анатомичес
ких структур. При подготовке к опе
рации для определения позиции вы
хода доминирующего ПС в покров
ные ткани применяли УЗ АД "Мини
доп" с датчиком с частотой 8 MГц и
КТ с ангиографией с помощью
мультисрезового компьютерного
томографа Toshiba Aquilion (128
срезов) с использованием контраст
ного вещества "Томогексол". Паци
енты распределены на 2 группы: у 43
(I группа) в предоперационной диа
гностической программе применя
ли только УЗ АД, у 11 (II группа) —
КТ—ангиографию и УЗ АД. Сравни
вали частоту осложнений в группах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов раневые дефек
ты устранены. Применение УЗ АД в
предоперационной диагностике
позволило точно лоцировать зону
выхода доминирующего ПС в по
кровные ткани. Метод был доста
точным для определения дизайна
лоскута, однако для визуализации и
оценки состоятельности самого ПС
в питающей ножке дополнительно
требовалось его обнажение во вре
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мя операции. При этом вариабель
ность направления оси и ветвления
ПС в покровных тканях является
причиной технических трудностей
для хирургической бригады. Необ
ходимые в такой ситуации дополни
тельные манипуляции для поиска и
визуализации ПС в мягких тканях,
особенно при избыточном разви
тии подкожной основы, обусловли
вают увеличение продолжительнос
ти операции и негативно отражают
ся на результатах пластики.
Так, в I группе некритические ос
ложнения в виде венозного застоя и
локальной ишемии тканей выявле
ны у 14 (33%) больных; критические
осложнения — частичный некроз,
чаще в дистальных зонах переме
щенных тканей по отношению к пи
тающему сосуду — у 10 (23%), что
требовало осуществления краевой
резекции и наложения вторичных
швов; гибель перемещенных тканей
— у 5 (12%), у них выполнена по
вторная пластика. Во II группе полу
чение диагностической информа
ции позволило уменьшить объем
диссекции тканей и продолжитель
ность операции, поскольку хирург
до начала операции имел четкие
ориентиры ПС на коже и их топо
графическое взаимоотношение со
стабильными
анатомическими
структурами. Это обеспечивало оп
ределенную уверенность даже при
смещении массивов мягких тканей
после их рассечения. Некритичес
кие осложнения в виде венозного
застоя, возникли у 3 (27%) больных,
устранены в течение 3 — 5 сут кон
сервативными средствали; критиче
ских осложнений не было. После
реконструкции перемещенные в об
ласть раневого дефекта комплексы
были схожи по структуре и окраске
с окружающими тканями, контуры
реципиентной зоны не изменены.
Таким образом, при выполнении
реконструктивных вмешательств с
транспозицией локальных васкуля
ризированных комплексов тканей в
дистальных отделах нижних конеч
ностей необходима предопераци
онная диагностика топографоана
томических особенностей ПС, на
котором планируется формирова
ние лоскута, для определения воз
можностей формирования питаю

щей ножки и дизайна лоскута. Полу
ченные результаты свидетельству
ют, что вариант диагностики, вклю
чающий УЗ АД и КТ—агиографию
позволяет виртуально спланировать
этапы операции, избежать избыточ
ной диссекции тканей для выделе
ния ПС при его визуализации в пи
тающей ножке, соответственно,
уменьшаются продолжительность
операции, частота осложнений.
Приводим клиническое наблюде
ние.
У пациента в возрасте 65 лет в
2012 г. возникла спортивная травма
— отрыв пяточного (ахиллова) су
хожилия. После хирургического
восстановления сухожилия образо
валась длительно незаживающая ра
на, которую лечили консервативно
и путем наложения вторичных
швов, в течение 14 мес без эффекта.
При госпитализации на задне—ме
диальной поверхности правой ниж
ней конечности в области пяточно
го сухожилия имеется рана размера
ми 2 × 1 см, с разрастанием патоло
гических грануляций, вокруг кото
рой определяются рубцово—скле
ротические изменения диаметром
до 3 см, этот участок кожи невоз
можно взять в складку. Через рану
проходит дугообразный послеопе
рационный рубец длиной до 6 см,
плотно спаянный с подлежащими
тканями (рис. 1). Диагноз: послеопе
рационная длительно незаживаю
щая рана в области пяточного сухо
жилия справа; послеоперационные
рубцы.
Обоснование выполнения КТ—
ангиографии. Вследствие спортив
ной травмы и двух операций высок
риск повреждения икроножной ар
терии и ее ПС в области пяточного
сухожилия. Это могло бы стать при
чиной интраоперационного обна
ружения несостоятельности питаю
щей ножки лоскута и его утраты.
Кроме того, при диссекции питаю
щей ножки в рубцово—измененных
тканях целесообразно знать топо
графию основных сосудов, чтобы
избежать их ненамеренного по
вреждения.
По завершении диагностичес
кой программы с КТ—ангиографи
ей икроножной артерии и ее ПС ус
тановлены их точная локализация и
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Рис. 1.
Раневой дефект в области
пяточного сухожилия правой
нижней конечности.

Рис. 2.
Раневой дефект с разметкой зоны
иссечения патологически'измененных
тканей; зоны выкраивания островкового
лоскута; Х ' точки выхода трех ПС в кожу,
которые необходимо сохранить во время
операции.

Рис. 4.
Закрытый раневой дефект после
наложения швов без натяжения и
нарушения контуров конечности;
вакуумное дренирование
супрафасциального пространства.

удовлетворительное заполнение
контрастным веществом (рис. 2).
Выполнены: удаление патологичес
ки—измененных мягких тканей в
области пяточного сухожилия;
транспозиция локального васкуля
ризированного кожно—подкож
но—фасциального комплекса тка
ней размерами 5 × 3 см путем его ро
тации на 180° книзу с питанием от
икроножной артерии на дисталь
ном основании (рис. 3). После моби
лизации островковый лоскут пере
мещен в подкожном туннеле в об
ласть раневого дефекта и подшит к
краям раны. Супрафасциальное
пространство в области шва дрени
ровано с помощью вакуумного вы
пускника. На донорскую рану нало
жен первичный шов (рис. 4).
Результат лечения можно оце
нить как хороший (рис. 5), отмечено
полное восстановление функции
нижней конечности. Через 6 мес па
циент продолжил занятия спортом.
Достигнуты не только реваскуляри

Рис. 3.
КТ'ангиограмма. Контрастируется
вертикально ориентированная икроножная
артерия с развитыми ПС в нижнем отделе
(стрелка); обозначена зона островкового
лоскута в проекции артерии.

Рис. 5.
Фото через 6 мес.
Покров и функция восстановлены,
контуры конечности не нарушены.

зация и регенерация зоны разрыва
пяточного сухожилия, но и стойкий
покров, без ограничения ношения
обычной и спортивной обуви. Пере
мещенный лоскут легко берется в
складку, не спаян с пяточным сухо
жилием, что обеспечивает его
скольжение (рис. 6).
Результаты одномоментного за
крытия глубоких раневых дефектов
в дистальных отделах нижних ко
нечностей с использованием васку
ляризированных локальных ком
плексов тканей свидетельствуют о
его высокой эффективности. Такая
реконструкция обеспечивает быст
рое первичное закрытие дефекта
мягких тканей в функциональном и
эстетическом аспектах, что под
тверждают данные других исследо
вателей [1, 2]. Восстановление глубо
ких раневых дефектов с использова
нием васкуляризированных ком
плексов тканей на основе ПС счита
ют приоритетом в реконструктив
ной хирургии [4, 11, 12]. Кожно—
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Рис. 6.
Эластичность восстановленного
кожно'мягкотканного покрова.

фасциальные лоскуты, более тонкие
и меньше травмирующие донор
скую зону, успешно заменяют широ
ко применявшиеся ранее кожно—
мышечные [13]. Таким операциям
посвящены фундаментальные ис
следования [11, 12]. Сегодня резуль
таты одномоментной реконструк
ции, которые позволяют достичь
приживления 90 — 95% тканей по
сле их перемещения, как в плане
восстановления утраченного по
крова, так и реваскуляризации по
врежденных структур скелета, соот
ветствуют основным целям лечеб
ной программы в отношении трав
мы нижних конечностей [1, 14]. Мы
поддерживаем мнение других ис
следователей [14] в отношении рас
пределения целевых приоритетов
лечебной программы при реконст
руктивных вмешательствах в этой
области: планирование первичного
восстановления настолько стабиль
ного покрова, насколько этого до
статочно для выживания и сохране
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ния функции глубоких структур,
опорной функции конечности; вос
становления контура реципиент
ной и максимально возможного его
сохранения в донорской зоне. При
этом, предпочтение следует отда
вать самой простой процедуре за
крытия раневого дефекта, транспо
зиция локальных комплексов тка
ней более приемлема, чем транс
плантация с наложением микросо
судистых анастомозов. Именно ло
кальные лоскуты на ПС из непо
врежденных и ближайших к ране
тканевых ресурсов соответствуют
этим требованиям [6, 7, 11, 12]. Это
подтверждают и опубликованные
нами ранее результаты [3, 7, 15].
Проблема диагностики перифе
рической сосудистой сети, в том
числе ПС, перед операцией действи
тельно актуальна [16]. Даже блестя
щее знание анатомии зоны опера
ции не может избавить хирурга от

"операционных сюрпризов". Во—
первых, это обусловлено индивиду
альной вариабельностью анатомо—
физиологических взаимоотноше
ний, от недоразвития артерии до
критического отклонения оси ее
ветвления в мягких тканях. Во—вто
рых, пациенты, у которых образова
лись глубокие раневые дефекты, уже
перенесли либо травму, либо забо
левание, что могло значительно из
менить топографию оперируемой
области [15, 16]. Поэтому в ведущих
клиниках выполняют так называе
мый "препланинг" (perforator map
ping) на основе различных диагнос
тических моделей с применением
различных технических устройств,
а также постоянно разрабатываются
новые инструментальные методики
[8 — 10, 17].
Таким образом, при выполнении
современных реконструктивных
операций с транспозицией локаль

ЛИТЕРАТУРА
1. Использование сложносоставных лоскутов при закрытии де'
фектов тканей дистальных отделов голени и пяточной облас'
ти / С. П. Галич, А. В. Резников, Я. П. Огородник [и др.] // Здо'
ров'я України. — 2011. — № 2(5). — С. 38 — 40.
2. Использование тыльного лоскута стопы для закрытия дефек'
тов тканей конечностей / С. П. Галич, А. В. Резников, А. Ю.
Фурманов, А. Ю. Дабижа // Там же. — 2013. — № 1(11). —
С. 20 — 21.
3. Козинець Г. П. Опікова травма та її наслідки: керівництво для
практичних лікарів / Г. П. Козинець, С. В. Слєсаренко. —
Дніпропетровськ: Преса України, 2008. — 224 с.
4. Soft—tissue reconstruction of open fractures of the lower limb:
muscle versus fasciocutaneous flaps / J. K. Chan, L. Harry, G.
Williams, J. Nanchahal // Plast. Reconstr. Surg. — 2012. —
Vol. 130, N 2. — P. 284 — 295.
5. Cormack G. C. Fasciocutaneous system. The arterial anatomy of
skin flaps / G. C. Cormack, B. Lamberty. — N. Y.: Churchill
Livingstone, 1994. — 129 p.
6. Maciel—Miranda A. Local flaps, including pedicled perforator
flaps: anatomy, technique, and applications / A. Maciel—Miranda,
S. F. Morris, G. G. Hallock // Plast. Reconstr. Surg. — 2013. —
Vol. 131, N 6. — P. 896 — 911.
7. Слесаренко С. В. Применение локальных лоскутов и техники
пропеллера при пластическом восстановлении дефектов по'
кровных тканей / С. В. Слесаренко, П. А. Бадюл // Хірургія Ук'
раїни. — 2012. — № 1 (41). — С. 103 — 111.
8. Application of multidetector—row computed tomography in pro'
peller flap planning / S. Ono, K. Chung, H. Hayashi [et al.] // Plast.
Reconstr. Surg. — 2011. — Vol. 127, N 2. — P. 703 — 711.
9. Hallock G. Attributes and shortcomings of acoustic Doppler
sonography in identifying perforators for flaps from the lower
extremity / G. Hallock // J. Reconstr. Microsurg. — 2009. —
Vol. 25. — P. 377 — 381.

hirurgiya.com.ua

ных васкуляризированных ком
плексов тканей необходима диагно
стика
топографоанатомических
взаимоотношений пригодных для
формирования питающей ножки
ПС [18]. На современном этапе до
статочный уровень такой диагнос
тики обеспечивает программа с
КТ—ангиографией в сочетании с УЗ
АД, что позволяет значительно по
высить эффективность реконструк
тивной пластической хирургии.
Применение программы позво
ляет избежать технических интрао
перационных ошибок и осложне
ний, что обусловливает частичную
или полную гибель перемещенных
комплексов тканей, уменьшить час
тоту возникновения "болезни лоску
тов".

10. Three—dimensional analysis of the internal mammary artery per'
forator flap / J. Gillis, V. Prasad, S. Morris [et al.] // Plast. Reconstr.
Surg. — 2011. — Vol. 128, N 5. — P. 419 — 426.
11. Perforator flaps: anatomy, technique and clinical applications /
P. N. Blondeel, S. F. Morris, G. G. Hallock, P. C. Neligan. — QMP,
Inc., 2006. — 1098 p.
12. Perforator flaps: anatomy, technique and clinical applications /
P. N. Blondeel, S. F. Morris, G. G. Hallock, P. C. Neligan. — QMP,
Inc., 2013. — 2nd ed. — 1486 p.
13. Hallock G. In an era of perforator flaps, are muscle flaps passeґ?
/ G. Hallock // Plast. Reconstr. Surg. — 2009. — Vol. 123. —
P.1357.
14. Nahai F. Free microvascular muscle flaps with skin graft recon'
struction of extensive defects of the foot / F. Nahai // Ibid. — 1985.
— Vol. 75, N 5. — P. 640 — 641.
15. Применение пластики перфорантными лоскутами при об'
ширных резекциях покровных тканей у онкологических паци'
ентов / П. А. Бадюл, С. В. Слесаренко, И. Н. Бондаренко [и др.]
// Хірургія України. — 2013. — № 4(48).— C. 21 — 23.
16. The efficacy of preoperative vascular mapping by MD CTA in
selecting flap in abdominal flap breast reconstruction / M. Xin,
J. Luan, L. Mu [et al.] // Breast J. — 2011. — Vol. 17. — P. 138 —
142.
17. Rozen W. Preoperative imaging for DIEA perforator flaps: a com'
parative study of computed tomographic angiography and
doppler ultrasound / W. Rozen, T Phillips, M. Ashton // Plast.
Reconstr. Surg. — 2008. — Vol. 121. — P. 9 — 16.
18. Wong C. J. Reconstructive stages as an alternative to the recon'
structive ladde. / C. J. Wong, N. Niranjan // Ibid. — 2008. —
Vol. 121. — P. 362 — 363.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

56
УДК 615.47:616.71—001.5—089.2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КОНСТРУКЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО АПАРАТА
ДЛЯ ЧЕРЕЗКIСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ НА ОСНОВІ
ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В. І. Гуцуляк
Івано—Франківський національний медичний університет

ЕXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE CONSTRUCTION
PECULIARITIES OF AN UNIVERSAL APPARATUS,
APPLIED FOR TRANSOSSEAL OSTHEOSYNTHESIS,
BASING ON THREE—DIMENSIONAL MODELLING
V. І. Gutsulyak
вого часу Г. А. Ілізаров виді
лив основні критерії доціль
ності застосування апарата
для черезкісткового остео
синтезу: можливість забезпечення
точної репозиції і жорсткої керова
ної фіксації кісткових відламків;
можливість забезпечення раннього і
повноцінного функціонального лі
кування; широкі можливості клініч
ного застосування; незначна трав
матизація; простота конструкції;
взаємозаміна й універсальність де
талей і вузлів апарата [1].
На сучасному етапі розвитку че
резкісткового остеосинтезу апарат
Ілізарова є одним з найбільш доско
налих, клінічна ефективність його
доведена у мільйонів хворих в усьо
му світі.
Про це також свідчить мож
ливість використання комплектую
чих цього апарата не тільки для
"класичного", запропонованого ав
тором, компонування на основі пе
рехресно розташованих спиць, а й
для компонування на основі стерж
нів [2] та поєднання спицевих і
стержневих черезкісткових еле
ментів [3]. Проте, незважаючи на
беззаперечні переваги апарата, його
конструкція не забезпечує повною
мірою реалізацію зазначених кри
теріїв. Так, апарати, які компонують з
кільцевих опор однакових типо
розмірів, що загальноприйняте, ма
ють значні зовнішні габарити та
громіздку конструкцію [4]. Цей чин
ник перешкоджає розробці рухів в
суміжних суглобах та проведенню

С

Реферат
Проведений порівняльний аналіз конструктивних особливостей апарата Ілізарова
та розробленого універсального апарата для черезкісткового остеосинтезу при
переломах кісток гомілки на основі результатів тривимірного комп'ютерного мо'
делювання. Універсальний апарат, завдяки уніфікації його комплектуючих, забез'
печує можливість індивідуального підбору опор шляхом адаптації їх форми до ана'
томічної конфігурації пошкодженого сегмента. Це дозволяє зменшити на 19 —
49,3% габарити і на 15,4% — металоємність зовнішньої конструкції у порівнянні з
такою апарата Ілізарова та, відповідно, значно підвищити комфортність лікування
хворих.
Ключові слова: черезкістковий остеосинтез; апарат зовнішньої фіксації; три'
вимірна модель.

Abstract
Comparative analysis of constructive peculiarities was done for Ilizarov's apparatus and
elaborated universal apparatus, which is applied in transosseal ostheosynthesis in frac'
tures of the shin bones, basing on results of the three—dimensional computeric model'
ling. The universal apparatus due to its unification done secures possibility to conduct
the individual selection of a support, using adaptation of their form to anatomic config'
uration of the injured segment. This permits to lower by 19 — 49.3% the dimensions and
by 15.4% a metal consumption of external construction in comparison with such of
Ilizarov's apparatus and, accordingly, to rise significantly the patients treatment com'
fort.
Key words: transosseal ostheosynthesis; аpparatus of external fixation; three dimen'
sional model.

повноцінного функціонального лі
кування.
Більшість деталей та вузлів апа
рата (кронштейни, різьбові штанги,
планки тощо), з огляду на можли
вості їх взаємозаміни та взаємного
доповнення, є універсальними. Про
те, опори апарата не універсальні
через відсутність уніфікації їх ком
понентів (півкілець), що унемож
ливлює компонування однопло
щинної роз'ємної опори з комплек
туючих різних типорозмірів. Для за
безпечення компонування апаратів
на різних сегментах та у хворих

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

різної статури необхідно мати ши
рокий асортимент півкілець різних
типорозмірів, найбільші та най
менші з яких використовують над
звичайно рідко [5].
Незважаючи на значну кількість
існуючих технічних рішень, про
блема створення апарата для че
резкісткового остеосинтезу, конст
рукція якого забезпечувала б усі ви
моги та можливість індивідуального
підбору оптимального компонуван
ня з уніфікованих комплектуючих
будь—якого типу апарата зовніш
ньої фіксації (АЗФ) для лікування
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хворих з переломами кісток кінці
вок, є актуальною в травматології та
ортопедії.
Мета роботи: на основі триви
мірного комп'ютерного моделюван
ня експериментально обґрунтувати
можливість клінічного застосування
АЗФ з адаптацією форми опор до
анатомічної конфігурації сегмента.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В програмі Autodesk Inventor 11
[6, 7] проведене тривимірне моде
лювання апарата Ілізарова, розроб
лений універсальний апарат для че
резкісткового остеосинтезу [8], який
передбачає можливість адаптації
форми опор до анатомічної конфі
гурації сегмента, та проведений по
рівняльний аналіз їх конструктив
них особливостей. На основі отри
маних з використанням спірально
го
комп'ютерного
томографа
Siemens Somatom Emotion попереч
них сканів інтактної гомілки в про

а

грамі Mimix створені тривимірні
моделі кісток та навколишніх м'яко
тканинних структур. Ці моделі екс
портовані в програму Autodesk
Inventor 11, де проведене тривимір
не моделювання черезкісткового
остеосинтезу при переломах кісток
гомілки з використанням апаратів
комбінованого типу. Створені дві
комп'ютерні тривимірні моделі
"гомілка — АЗФ":
І — "гомілка — АЗФ з ексцентрич
ним розташуванням опор" (рис. 1);
ІІ — "гомілка — універсальний
апарат з адаптацією форми до
конфігурації сегмента" (рис. 2).
Матеріалом для АЗФ обрано не
ржавіючу сталь. Відповідно до мето
ду уніфікованого позначення че
резкісткового остеосинтезу [9], мо
делювання поперечного перелому
обох кісток гомілки здійснювали на
V рівні, відповідно, на ІV і VІ рівнях
розташовані опори з замкнутим
контуром, на ІІІ і VІІ рівнях — опори
секторного типу. Розміри опор під

б

Рис. 1.
Загальний вигляд тривимірної моделі "гомілка ' АЗФ
з ексцентричним розташуванням опор".
а ' вигляд збоку; б ' вигляд зверху.

а

б

Рис. 3.
Тривимірна модель опори, що складається з трьох
компонентів, кінці яких виконані з штикоподібним згином.
а ' загальний вигляд опори; б ' ділянка А.
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бирали так, щоб проміжок між шкі
рою та опорою був не менше 2 см. За
допомогою стандартних інстру
ментів програми [10] визначали гео
метричні параметри створених мо
делей та масу зовнішніх конст
рукцій.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В більшості існуючих АЗФ, в тому
числі в апараті Ілізарова, опори ви
конані з роз'ємних частин (як пра
вило, півкілець) з штикоподібним
згином чи стоншенням кінців на по
ловину їх товщини з одного боку
відносно горизонтальної площини
[5, 9]. Під час моделювання з'єднання
такого типу опор встановлено мож
ливість утворення одноплощинної
опори лише з парної кількості скла
дових (2, 4, 6 тощо) та, відповідно,
неможливість сполучення опор в
одній площині з непарної кількості
складових (3, 5, 7 тощо) без їх де
формації (рис. 3, 4).

б

Рис. 2.
Загальний вигляд тривимірної моделі "гомілка ' універсальний
апарат з адаптацією форми до конфігурації сегмента".
а ' вигляд збоку; б ' вигляд зверху.

а

б

Рис. 4.
Тривимірна модель опори, що складається з трьох компонентів,
виконаних з стоншенням кінців на половину їх товщини.
а ' загальний вигляд опори; б ' ділянка В.
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а

б

в

Рис. 5.
Опори універсального апарата для черезкісткового остеосинтезу.
а ' сектори різних типорозмірів; б ' компонування опори круглої форми;
в ' компонування опори з адаптацією форми до поперечного "перерізу" гомілки.

Рис. 6.
Сполучний вузол універсального апарата.
1 ' L'подібна штанга; 2 ' стержнефіксатор; стрілками вказані можливі ступені
свободи.

Оскільки вигини чи стоншення
різних кінців кожної частини таких
опор розташовані паралельно, таке
сполучення можна охарактеризува
ти як "паралельне".
Функціональними одиницями
опор розробленого нами універ
сального апарата для черезкістково
го остеосинтезу є сектори (частини
кілець) різних типорозмірів (рис. 5).
Кінці секторів виготовлені з
стоншенням на половину їх товщи
ни, причому, на протилежних
кінцях кожного сектора вони вико
нані в протилежні боки від його го
ризонтальної площини, що забезпе
чує "послідовний" тип поєднання
будь—якої їх кількості в одній пло
щині. Виконання кінців сектора у
вигляді півшарнірів забезпечує мож
ливість встановлення секторів один
відносно іншого під будь—яким ку
том у площині, в якій компонується

опора, що дає змогу компонувати
опори з секторів різних типо
розмірів у формі, наближеній до
анатомічної форми сегментів. Крім
того, наявність секторів різних ти
порозмірів забезпечує широкий
діапазон для використання опор
секторного типу.
На відміну від апарата Ілізарова,
для забезпечення можливості засто
сування на різних сегментах та у
хворих з різною статурою не
потрібно мати опори всіх типо
розмірів. Для повноцінного остео
синтезу того чи іншого виду перело
му різної локалізації вистачає неве
ликого комплекта секторів, що дося
гається завдяки можливості їх
взаємозаміни та взаємного допов
нення. Це значно збільшує "обіг" де
талей апарата за їх багаторазового
використання, що, відповідно, збіль
шує економічність апарата.
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Ще одним вагомим недоліком
апарата Ілізарова є складність поєд
нання опор за відсутності співвіс
ності отворів [5].
Сполучний вузол (рис. 6) розроб
леного універсального апарата
складається з L—подібної штанги
(1), яку встановлюють в поперечний
отвір стержнефіксатора (2).
Завдяки виконанню сполучного
вузла з п'ятьма ступенями свободи
забезпечується можливість поєд
нання опор, розташованих під різ
ними кутами, без співвісності от
ворів.
Геометричні параметри створе
них моделей систем "гомілка —
АЗФ" представлені в таблиці:
— розміри опор у ІІ моделі у
фронтальній площині становили
106,9 — 181,6 мм, що, відповідно, на
3,9 — 43,4% менше, ніж у І моделі
(189 мм);
— розміри опор у ІІ моделі у
сагітальній площині становили 49,7
— 185,9 мм, що, відповідно, на 1,6 —
52,2% менше, ніж у І моделі (103,9 —
189 мм);
— для фіксації кісткових фраг
ментів у ІІ моделі використовували
консольні черезкісткові елементи
довжиною 70 — 90 мм і транссег
ментарні — довжиною 125 мм, що,
відповідно, на 10 — 30% і 30,6% мен
ше, ніж у І моделі (100 і 180 мм).
Завдяки цьому максимальні габа
рити зовнішньої конструкції ІІ мо
делі більші, ніж латеральний контур
гомілки — на 34,5 мм, медіальний —
на 34,2 мм, передній — на 35,3 мм,
задній — на 37,3 мм, що, відповідно,
на 42,4, 49,3, 19 і 42,7% менше мак
симальних габаритів АЗФ І моделі
(59,9, 67,5, 43,6 і 65,2 мм).
Маса АЗФ ІІ моделі 1,1 кг, що на
15,4% менше, ніж І моделі (1,3 кг).
Універсальний апарат, завдяки
можливості компонування опор з
адаптацією форми до анатомічної
конфігурації сегмента, має високі
показники органометричності та
металоємності.
Таким чином, універсальний апа
рат для черезкісткового остеосинте
зу, внаслідок уніфікації його ком
плектуючих, забезпечує можливість
індивідуального підбору опор шля
хом адаптації їх форми до ана
томічної конфігурації пошкоджено

hirurgiya.com.ua

59

Геометричні параметри моделей « оміл а – АЗФ»
Величина в модели, мм
Параметр

Розмір АЗФ фронтальній площині
Розмір АЗФ са італьній площині
Відстань від ш іри до онт ра АЗФ
латерально о
медіально о
передньо о
задньо о
Довжина онсольних через іст ових
елементів
Довжина транссе ментарних
через іст ових елементів

го сегмента. Це дозволяє зменшити
на 19 — 49,3% габарити і на 15,4% —
металоємність зовнішньої конст
рукції у порівнянні з такими апарата

I

II

на рівні се мента

на рівні се мента

ІІІ

IV

VІ

VІІ

ІІІ

IV

VІ

VІІ

189
103,9

189
189

189
189

189
103,9

135
52,2

181,6
185,9

140,2
152,4

106,9
49,7

33,4
44,3
39,1
–

34,6
41,2
39
35,9

54,4
63,1
43,6
65,2

59,9
67,5
41,9
–

15,8
7,9
34,4
–

34,2
34,2
34,5
37,3

34,5
34,2
35,3
36,9

26,9
18,4
34,9
–

100

–

–

100

80 – 90

–

–

70 – 80

–

180

180

–

–

125

125

–

Ілізарова. Універсальний апарат для
черезкісткового остеосинтезу завдя
ки високій органометричності його
конструкції забезпечує значно

більшу комфортність при його за
стосуванні у хворих з переломами
довгих кісток кінцівок під час апа
ратного лікування.
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ОБМІН КОЛАГЕНУ У ХВОРИХ ПРИ КОНТРАКТУРІ
ДЮПЮЇТРЕНА
Н. І. Іскра, С. О. Гур'єв, К. М. Шатрова, Г. Г. Рощін, В. Ю. Кузьмін
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
Український науково'практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

METABOLISM OF COLLAGEN IN PATIENTS
WITH DUPUITREN'S CONTRACTURE
N. І. Іskra, S. О. Guryev, К. М. Shatrova, G. G. Roshchin, V. Yu. Kuhzmin
порушенням обміну спо
лучної тканини тісно пов'я
зані такі загальні патологіч
ні процеси в організмі, як
запалення та склероз. Колаген — ос
новний білковий компонент спо
лучної тканини, відіграє важливу
роль у процесах склерозування [1 —
5].
Порушення обміну колагену є
провідним механізмом патогенезу
великого і малого колагенозу, тому
дослідження метаболізму колагену
має важливе значення для вивчення
патогенезу КД.
Однією з основних причин ви
никнення КД є патологічний стан
сполучної тканини, її спадкова "не
повноцінність", на тлі якої під впли
вом різних причин можливе виник
нення захворювання. Це підтверд
жують дані гістохімічних і біохіміч
них досліджень, у хворих при КД ви
явлені зміни як основної речовини
сполучної тканини, так і колагену.
Метою дослідження є вивчення
рівня оксипроліну в сечі та тканинах
зміненого долонного апоневрозу у
хворих при КД.

З

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведене комплексне динаміч
не спостереження хворих при КД на
базі поліклініки радіаційного реєст
ру АМН України та Ірпенського
військового шпиталю у 2000 — 2010
рр.
Обстежені 39 хворих, всі чо
ловіки, віком від 51 до 60 та від 61 до
70 років, раніше оперовані з приво
ду калькульозного холециститу. За
лежно від ступеня КД хворі роз
поділені на три групи. У 12 хворих

Реферат
Узагальнені результати дослідження обміну колагену у хворих при контрактурі Дю'
пюїтрена (КД). Хворі оперовані з приводу калькульозного холециститу та КД ІІ—ІІІ
ступеня. Виявлені зміни свідчили про більш виражений розпад колагену та ура'
ження еластинових компонентів сполучної тканини. На тлі прогресування пато'
логічного прогресу у долонному апоневрозі у хворих при КД вміст оксипроліну до'
стовірно збільшувався в сечі та зменшувався — у тканині зміненого долонного
апоневрозу.
Ключові слова: контрактура Дюпюїтрена; хірургічне втручання; обмін колагену;
оксипролін.

Abstract
Results of investigation of collagen metabolism in Dupuitren's contracture (DC) were
summarized. The patients were operated for calculous cholecystitis and DC stages ІІ—
ІІІ. The changes revealed witnessed about more expressed degradation of collagen and
affection of the elastin components of connective tissue. On background of the patho'
logical process progress in palmar aponeurosis in patients, suffering DC, a content of
oxyproline have enhanced trustworthy in urine and reduced in tissue of a changed pal'
mar аponeurosis.
Key words: Dupuitren's contracture; surgery intervention; metabolism of collagen;
оxyprolin.

(1—ша група) діагностована КД І
ступеня, у 14 (2—га група) — КД ІІ
ступеня, у 13 (3—тя група) — КД ІІІ
ступеня. В усіх хворих виявлений
фіброз печінки (табл. 1). Хворі опе
ровані у плановому порядку, у дея
ких з них діагностували супутній цу
кровий діабет ІІ типу.
Оперативне втручання було міні
інвазивним паліативним, спрямова
ним на поліпшення функції пальців і
кисті в цілому шляхом нормалізації
об'єму рухів.
Вміст оксипроліну в сполучній
тканині долонного апоневрозу та в
сечі, а також амінокислот у сиро
ватці крові визначали за методом
іонообмінної хроматографії з вико
ристанням апарата "Біотронік—
2000" за класичними методиками.
Аналогічні дослідження проведені у
15 контрольних зразках тканин до
лонного апоневрозу секційного та
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післяопераційного матеріалу. У кон
трольну групу включені 22 здорові
волонтери.
Екскрецію оксипроліну дослід
жували після застосування протягом
3 діб спеціальної дієті, що не містила
м'яса, риби та желатину.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Екскреція оксипроліну з сечею у
хворих при КД у середньому більша,
ніж у здорових осіб, причому, у міру
збільшенням тяжкості хвороби і по
ширення патологічних змін вона
збільшувалася (табл. 2).
Різниця показників у хворих при
КД I ступеня та у здорових осіб недо
стовірна (p>0,5), що свідчить про
незначне порушення обміну колаге
ну. При КД II і III ступеня відзначене
достовірне збільшення виділення
оксипроліну з сечею у порівнянні з
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його екскрецією у здорових осіб
(p<0,05).
Збільшення екскреції оксипролі
ну з сечею може бути зумовлене або
підвищеним синтезом колагену, або
посиленим його розпадом. Для
з'ясування механізму оксипролінурії
у хворих визначали вміст оксипро
ліну в тканині патологічного субст
рату долонного апоневротичного
вузла (табл. 3).
У тканинах долонного апоневро
тичного вузла у хворих при КД
відзначали зменшення вмісту кола
гену, ступінь якого залежав від стадії
хвороби та поширення процесу. Так,
при КД I ступеня вміст колагену в
тканині бляшки не відрізнявся від
такого в неураженій тканині. При
подальшому прогресуванні пато
логічного процесу, тобто, при КД II і
III ступеня, відзначали вірогідне зни
ження рівня оксипроліну у порів
нянні з таким у неураженій тканині.
При зіставленні вмісту окси
проліну в тканині вузла при КД II і III
ступеня виявлені суттєві розбіж
ності (p<0,05).
Аналіз спектра амінокислот у
крові хворих досліджуваних груп
свідчив, що концентрація аланіну у
хворих при КД та фіброзі печінки F2
достовірно не відрізнялася від такої
у здорових осіб та хворих при КД і
фіброзі печінки F1, а у хворих при
КД та фіброзі печінки F3 рівень
аланіну був достовірно вищім, ніж у
пацієнтів при КД і фіброзі печінки
F1 (табл. 4).
Рівень валіну достовірно не
відрізнявся у хворих при КД та
фіброзі печінки F1 від такого у хво
рих при КД та фіброзі печінки F3, у
хворих при КД та фіброзі печінки F2
— був достовірно вище такого у кон
трольній групі. Отримані дані неод
нозначні і можуть свідчити про спе
цифічну
реакцію
еластинових
структур, маркерами яких є аланін і
валін, саме у виникненні фіброзу,
проте, ця гіпотеза не пояснює при
чину достовірного підвищення
рівня валіну у хворих при КД та
фіброзі печінки F2 у порівнянні з та
ким у контролі, оскільки ці компо
ненти сполучної тканини у хворих
при фіброзі печінки F2 інтактні. На
нашу думку, це може свідчити про
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Таблиця 1.
Гр па

КД, ст пеня
I
II
III

Таблиця 2.
Гр пи

Контрольна
КД, ст пеня
I
II
III

Таблиця 3.
Гр па

Контрольна
КД, ст пеня
I
II
III

Таблиця 4.

Розподіл хворих за тяж істю КД і ст пенем фіброз печін и
Кіль ість хворих за ст пеня фіброз печін и

Кіль ість
спостережень

F1

F2

F3

6
4
2

3
6
5

3
4
6

12
14
13

Е с реція за аль но о о сипролін (м за доб ) з сечею
Кіль ість
спостережень

Межі
оливань

x ±m

18

11,2 – 38,6

24,4 ± 2,1

8
15
13

15,0 – 56,8
17,0 – 39,4
19 – 71,3

33,1 ± 3,5
25,5 ± 3,8
40,3 ± 4,5

Вміст ола ен (за рівнем о сипролін )
онно о апоневроз

p

>0,5
<0,05
<0,001

т анині в зла дол

Кіль ість
спостережень

Межі оливань

x ±m

18

11,2 – 38,6

24,4 ± 2,1

4
5
10

18,0 – 29,5
16,1 – 48,9
14,9 – 81,2

26,4 ± 2,9
29,1 ± 1,9
38,9 ± 4,5

p

>0,5
<0,05
<0,001

Вміст аміно ислот (АК)
рові хворих при КД залежно
від ст пеня фіброз печін и
Вміст, нмоль/л за ст пеня фіброз печін и

АК

онтроль
(n=22)

F1
(n=12)

F2
(n=14)

Аланін

524,65 ± 47,45

641,74 ± 123,43

549,11 ± 70,81Δ

F3
(n=13)

Валін

216,08 ± 14,51

251,44±40,53

281,87±25,31

Ар інін

70,82 ± 8,5

22,90 ± 7,50Δ

30,29 ± 8,43*Δ

815,06 ± 68,02*

*

264,23±21,52
52,81 ± 5,76*

Пролін

276,05 ± 22,69

444,78 ± 99,48

Цистеїн

27,69 ± 1,53

81,04 ± 22,21*

105,17 ± 28,40*

87,55 ± 9,55*

Лізин

145,49±11,06

166,31 ± 20,83

168,41 ± 9,44

209,95 ± 15,24*

Гліцин

319,43±26,60

279,48 ± 44,69Δ

292,16 ± 30,03Δ

419,41 ± 39,47

Приміт а.

Таблиця 5.
АК

Аланін

*

532,16 ± 106,68

*

Різниця по азни ів достовірна порівнянні з та ими:
Δ
– при фіброзі печін и F3 (p<0,05). Те ж табл. 5.

Вміст АК

*

–

607,62 ± 124,47*

онтрольній р пі;

сечі хворих при КД та фіброзі печін и
Вміст, нмоль/л за ст пеня фіброз печін и

онтроль (n=22)

F1 (n=12)

F2 (n=14)

F3 (n=13)

32,03 ± 6,49

51,93 ± 17,72

88,90 ± 23,07*

69,21 ± 15,21

Валін

6,45 ± 1,63

3,5 ± 1,08

11,57 ± 3,13

5,10 ± 1,96

Гліцин

104,83 ± 11,79

132,00 ± 37,06

172,45 ± 47,02

144,63 ± 11,90

Цистеїн

136,17 ± 15,21

17,05 ± 5,33*

90,42 ± 29,00

46,59 ± 10,46

певну участь еластинових структур у
гістогенезі КД.
Рівень аргініну достовірно зни
жений (p<0,01) у хворих при КД і

фіброзі печінки F1 у порівнянні з та
ким у хворих при фіброзі печінки F3
та, ще більшою мірою, у кон
трольній групі. Це свідчить, що роль
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цієї амінокислоти більша, ніж уяв
лення про неї як джерело оксиду
азоту.
Оксипролін в усіх здорових чо
ловіків контрольної групи не вияв
лений, при фіброзі печінки F3 — ви
явлений у 40,6% хворих; F1 — у
22,2%; F2 — у 27,3%.
Отримані дані свідчать про мож
ливу "вузлову" роль оксипроліну як
маркера колагену у виникненні як
фіброзу печінки, так і КД, та мож
ливість використання його в май
бутньому як маркера для ранньої
діагностики КД на субклінічних
стадіях (коли утворюються "мозолі"
без деформації та інших ознак),
проте, це питання потребує додат
кових досліджень на більш репре
зентативній виборці, імуногістохі
мічних досліджень безпосередньо
"вузлів", апоневрозу та тканин до
лоні.
Вміст проліну в крові достовірно
більший у хворих усіх груп у
порівнянні з таким у контрольній
групі, що свідчить про можливу роль
цієї амінокислоти у фіброзоутво
ренні при КД, так і в печінці.
Вміст цистеїну також достовірно
більший у хворих, ніж у контрольній
групі. Розбіжності концентрації за
значених амінокислот в групах хво
рих при фіброзі печінки F1 та F3 не
достовірні (p>0,05), що свідчить про
відсутність їх специфічності для за
значеного захворювання та можливі
загальні тканинні механізми форму
вання КД і фіброзу печінки.
Висока достовірність різниці
вмісту цистеїну у хворих у порів
нянні з контрольною групою свід
чить про можливу роль колагену ІІІ
типу у процесі фіброзоутворення як
вузлів у долонному апоневрозі, так і
в печінці.

Результати дослідження вмісту
амінокислот у сечі (табл. 5) показа
ли, що у хворих при фіброзі печінки
F1 та F3 він достовірно не різнився у
порівнянні з таким у контролі; при
фіброзі печінки F2 — був достовірно
підвищений рівень аланіну (p<0,05).
Отримані дані підтверджують при
пущення про специфічну реакцію
еластинових структур саме при
формуванні фіброзу печінки.
Аналіз концентрації аргініну в
сечі у хворих в групах дослідження
свідчив про доцільність застосуван
ня закону для малих виборок: у хво
рих при КД та фіброзі печінки F1
аргінін у сечі не виявлений; при КД
та фіброзі печінки F2 — аргінін ви
явлений у 36% хворих, F3 — у 31%.
Таким чином, у хворих 2—ї групи
при КД та фіброзі печінки спос
терігали достовірні втрати аргініну з
сечею, що свідчило про можливі ме
ханізми втрати аргініну нирками,
що притаманне фіброзу печінки. За
лежно від тяжкості КД достовірні
зміни вмісту аргініну в сечі не спос
терігали.
У сечі хворих при КД та фіброзі
печінки F1 і F3 відзначене вірогідне
зниження
рівня
цистеїну
у
порівнянні з таким у контрольній
групі.
Для аналізу вмісту проліну, окси
проліну та лізину застосовані зако
ни малих виборок: пролін не вияв
лений у контрольній групі, проте,
виявлений у 50% хворих при фіброзі
печінки F3, в 11,1% — при фіброзі
печінки F1, у 18,2% — при фіброзі
печінки F2. Оксипролін не виявле
ний у контрольній групі, проте, ви
явлений у 22,2% хворих при фіброзі
печінки F1, у 36,4% — при фіброзі
печінки F2, у 43,8% — при фіброзі
печінки F3. Отримані дані підтверд

жують гіпотезу про можливу роль
цих амінокислот у патогенезі як
фіброзу печінки, так і КД. Лізин у
контрольній групі виявлений в усіх
обстежених, при фіброзі печінки F1
— у 22,2%, при фіброзі печінки F2 —
у 54,5%, що свідчить про його мож
ливу участь у формуванні КД та
фіброзу печінки.

ВИСНОВКИ
1. У хворих при КД відзначене
порушення обміну колагену, яке
збільшується у міру прогресування
патологічного процесу, при цьому
сполучна тканина та її специфічний
білок колаген є можливим "плацдар
мом", де перетинаються метаболічні
шляхи КД та фіброзу печінки.
2. Зменшення вмісту оксипроліну
в тканині зміненого долонного апо
неврозу та підвищення у міру про
гресування патологічного процесу
вмісту цієї амінокислоти в сечі
свідчать про певні закономірності
посиленого розпаду колагену.
3. Порушення метаболізму кола
гену відіграють ключову роль у пато
генезі КД, що дає підстави розціню
вати її як захворювання сполучної
тканини.
4. КД та фіброз печінки F2 харак
теризуються інтактністю еластино
вих структур, на відміну від фіброзу
печінки F1, якому притаманна ре
акція еластинових компонентів спо
лучної тканини. Порушення мета
болізму аргініну відіграє певну роль
як у виникненні КД, так і в патогенезі
фіброзу печінки, конкретизація якої
потребує подальших досліджень.

ЛІТЕРАТУРА
1. Контрактура Дюпюитрена: эпидемиология, этиология, патоге'
нез, диагностика и лечение / Г. И. Микусев, Р. О. Магомедов,
И. Ж. Осмоналиев [и др.] // Казан. мед. журн. — 2011. — № 6.
— С. 896 — 900.
2. Магомедов С. Показатели метаболизма соединительной тка'
ни в сыворотке крови у больных хроническим гепатитом С /
С. Магомедов, В. П. Шипулин // Сучасна гастроентерологія.
— 2001. — № 2. — С. 50 — 52.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

3. Quetglas J. Dupuitren's сontracture / J. Quetglas // Acta Chir.
Plast. — 1972. — Vol. 14, N 3. — P. 222 — 231.
4. Smith D. J. Injectable сollagenase Сlostridium histolyticum for
Dupuytren's сontracture / D. J. Smith // Yearbook Plastic Aesthetic
Surgery. — 2011. — P. 102 — 103.
5. Watt A. J. Collagenase Clostridium histolyticum: a novel nonoper'
ative treatment for Dupuytren's disease / A. J. Watt, V. R. Hentz //
Int. J. Clin. Rheumatol. — 2011. — Vol. 6, N 2. — P. 123 — 133.

hirurgiya.com.ua

63

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
УДК616.342—007.272—07—08:616.366—003.7

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ,
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
А. М. Юсибов
Научный центр хирургии им. М. А. Топчибашева МЗ Республики Азербайджан, г. Баку, Республика Азербайджан

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC DUODENAL
OBSTRUCTION ACCOMPANYING AN CHOLELITHIASIS
A. M. Yusibov
Лечение желчнокаменной болезни (ЖКБ) и ее ос
ложнений имеет давнюю историю и является одной из
актуальных проблем современной медицины, в частно
сти, хирургии [1, 2].
По данным статистики Всемирной Организации
Здравоохранения, ЖКБ выявляют у 10 — 20% населения
мира. Этот показатель неуклонно увеличивается [3 — 5].
В связи с широким распространением ЖБК, кото
рую считают "заболеванием века", является важной ме
дико—социальной проблемой [6, 7].
Одним из наиболее частых заболеваний является
хроническая непроходимость (ХН) двенадцатиперст
ной кишки (ДПК). При сочетании ХН ДПК с заболевани
ями желчевыводящих путей, а также их несвоевремен
ном выявлении, неадекватной оценке их тяжести, отсут
ствии коррекции отмечают увеличение частоты не
удовлетворительных результатов лечения [8, 9].
ХН ДПК составляет 17 — 28% в структуре заболева
ний органов пищеварительного канала [10 — 12].
У 25 — 36,9% пациентов ХН ДПК сопутствует ЖКБ
[13, 14].
Образование спаек в подпеченочном углублении по
сле хирургического вмешательства по поводу хрониче
ского калькулезного холецистита (ХКХ) ограничивает
двигательную активность желудка и ДПК [15 — 17].
В доступной литературе информация об анатомиче
ских изменениях в гепатопанкреатодуоденальной об
ласти и их влиянии как на функциональную, так и мо
торно—эвакуаторную активность ДПК недостаточна
[18, 19].
У 14,5% больных при ХКХ выявляют гипертонию
ДПК [20]; у 50% пациентов при заболеваниях желчевы
водящих путей отмечены повышение давления в ДПК,
дуоденостаз в скрытой форме, что имеет важное значе
ние с патогенетической точки зрения.
Доказано наличие гипертонии в ДПК у 37% больных
при ХКХ [8].
У 9,8% больных при хороших и отличных результа
тах в ближайшем периоде после операции по поводу
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хронического и острого калькулезного холецистита в
отдаленном периоде выявляют признаки дуоденогаст
рального рефлюкса (ДГР) [18, 19, 21, 22]. Из общего чис
ла пациентов, у которых диагностируют постхолецис
тэктомический синдром (ПХЭС), у 29,8% — обнаружен
ДГР, у 10,1% — рефлюкс—гастрит, что является основ
ной причиной возникновения диспептических симпто
мов и болевого синдрома [23 — 26].
Нарушение моторики ДПК, отсутствие в циркулиру
ющей крови выделяемого желчным пузырем антихоле
цистокинина при заболеваниях желчного пузыря или
после холецистэктомии обусловлено повышением в 3
раза уровня в плазме холецистокинина [5, 27].
По мнению других исследователей, моторно—эваку
аторные нарушения желудка и ДПК чаще наблюдают
при различных воспалительно—дегенеративных про
цессах или после хирургических вмешательств на орга
нах гепатопанкреатодуоденальной зоны [15, 16, 28].
Некоторые авторы отмечают, что патологические
изменения характеризуются, наряду с периваскулитом,
дистрофией нервно—мышечного аппарата ДПК, обще
го желчного протока и желчного пузыря [21]. Такие из
менения могут быть причиной нарушения дренирую
щей функции желчевыводящих путей и дискинезии.
Анализ данных литературы свидетельствует, что при
ХКХ функциональное состояние ДПК и нарушения ее
моторно—эвакуаторной деятельности в ближайшие и
отдаленные периоды после операции зависят от дли
тельности заболевания, частоты и числа приступов [7,
20].
Ранняя диагностика и лечение неосложненного ХКХ
способствуют улучшению его результатов в ближайши
ем и отдаленном периоде [24, 29, 30]. У 62% больных
причиной возникновения ПХЭС являются нарушения
функции ДПК. При ХКХ наличие у 55,7% больных до
операции гипо— и гиперкинезии ДПК после вмеша
тельства обусловливает усугубление болевого синдрома
и диспептические явления [1, 17]. Несвоевременное вы
явление у больных ранних признаков нарушения про
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ходимости ДПК, наряду с ХКХ считают фактором риска
[9].
Осложнения после холецистэктомии возникают у
71,6% больных [20]. Причиной этого считают продол
жительный отток желчи в ДПК вследствие удаления
желчного пузыря (после холецистэктомии она выпол
няет резервуарную функцию) и ее отток в желудок из—
за нарушения перистальтики проксимального и дис
тального отделов. Однако, несмотря на то, что этот по
казатель на первый взгляд кажется высоким, причиной
является бессимптомное течение ДГР.
В настоящее время общего понятия о синдроме ХН
ДПК нет. Применяют различные термины для определе
ния заболевания, характеризующегося патологически
ми изменениями моторной и эвакуаторной функций
ДПК: хроническая непроходимость ДПК, хронический
стаз ДПК, хроническая псевдонепроходимость ДПК, ду
оденальная дискинезия, мегадуоденум [4, 31].
Некоторые авторы считают необходимым выделять
ХН ДПК и механизмы ее патогенеза в отдельную нозо
логическую форму [17].
По мнению многих авторов, у 45 — 76% больных
причиной формирования механической формы ХН
ДПК является сдавление кишки верхними брыжеечны
ми сосудами (артериомезентериальная непроходи
мость) [10, 15, 21, 24, 29].
Не определенная или недооцененная до операции
ХН ДПК у 25 — 60% больных играет определенную роль
в формировании ПХЭС [2, 13, 15, 17].
Ранняя диагностика ХН ДПК является актуальной
проблемой [32, 33]. Некоторые авторы в диагностике за
болевания считают важным тщательный анализ данных
анамнеза [9, 27]; другие — оценку клинических призна
ков [24, 34]; третьи — результаты инструментальных ис
следований (эндоскопических, рентгенологических,
ультразвуковых, электрогастродуоденографии с изме
рением биоэлектрической активности) [29].
На сколько при ХН ДПК наблюдают выброс содер
жимого ДПК в желудок, на столько важно определение
тяжести ДГР для оценки нарушений эвакуаторной
функции ДПК.
Измерение интрадуоденального давления начинают
с регистрации базального давления. Стандартное ба
зальное давление в норме составляет 80 — 120 мм рт. ст.
[12, 19].
Исследователи уделяют большое внимание методу
поэтапной манометрии. Исследование основано на по
этапном измерении давления в проксимальной части
тонкой кишки, ДПК, желудке и пищеводе. В норме дав
ление в пищеводе составляет 40 — 80 мм рт. ст., в желуд
ке — 70 — 100 мм рт. ст., в ДПК — 100 — 130 мм рт. ст. [35].
Таким образом, для выявления форм и этапов ХН
ДПК четкого диагностического алгоритма нет, что под
черкивает актуальность дополнительных поисков в
этом направлении.
Тактику лечения больных по поводу ХН ДПК выбира
ют после установления причины возникновения болез
ни [17, 30].
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Консервативная терапия эффективна только у боль
ных при функциональной форме ХН ДПК [30], ее часто
та составляет 7 — 9% [10].
В комплекс мероприятий, как правило, входят лечеб
ное питание (диетотерапия), физиотерапевтические
процедуры, лечебная физкультура, фармакотерапия
(продолжительное применение прокинетиков) [4, 36].
Консервативную терапию в основном начинают с на
значения общеукрепляющих препаратов, препаратов,
нормализующих моторику пищеварительного канала,
нейтрализующих желчные кислоты, лизолецитина, не
наркотических аналгетиков [22, 34].
Также необходима коррекция хронических заболе
ваний органов билиопанкреатодуоденальной зоны,
иначе невозможно достичь продолжительной ремис
сии ХН ДПК [20, 30].
Некоторые исследователи считают, что консерва
тивная терапия достаточно эффективна и, фактически,
нет необходимости в проведении хирургического лече
ния [16]. С этим мнением относительно эффективности
комплексного консервативного лечения в начальной
стадии заболевания у большинства пациентов согласны
и другие авторы [8, 14, 21, 28].
При ХН ДПК дистрофические изменения в нервных
клетках и нервных окончаниях ДПК в I и II фазах забо
левания можно устранить, в III фазе — они необратимы.
Поэтому следует согласиться с теми авторами, которые
считают целесообразным выполнение оперативного
вмешательства по поводу ХН ДПК до появления необра
тимых изменений как в кишке, так и других функцио
нально взаимосвязанных с ней органах [9, 12].
В литературе нет единого мнения относительно по
казаний к хирургическому лечению ХН ДПК. Большин
ство исследователей показаниями к выполнению хи
рургического вмешательства считают механическую
форму ХН ДПК в стадии субкомпенсации и декомпенса
ции; некоторые — метаплазию слизистой оболочки
ДПК, а в стадии компенсации — неэффективность про
должительной консервативной терапии [28].
Некоторые авторы при ХН ДПК в стадии субкомпен
сации рекомендуют проводить консервативную тера
пию в течение 1 года, а при отсутствии положительного
результата — выполнять операцию, при этом с обяза
тельной консервативной терапией заболеваний сосед
них органов [7, 22, 30].
Хирургическое лечение ХН ДПК предусматривает
выполнение вмешательств, дренирующих ДПК [3]:
— срезание узла Трейтца и опускание дуоденоею
нального перехода
— поперечная и/или продольная дуоденоэнтеросто
мия
— резекция желудка
— двустороннее разъединение ДПК.
У больных при ХН ДПК и артериомезентериальной
компрессии, высокой фиксации дуоденоеюнального
перехода, наличии спаек в этой области, в том числе
при гиперкинетическом варианте моторики ДПК и на
личии ДГР показано выполнение операции Стронга с
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первичной и вторичной продольной миотомией (мо
билизация и опускание дуоденоеюнального перехода)
[14, 37]. При механической ХН ДПК проведение консер
вативной терапии эффективно в течение короткого
времени, у 20 — 45% больных ее результаты неудовле
творительны, а функциональные и органические изме
нения прогрессируют [12, 14, 29].
Разнообразие причин, сложность патогенеза, про
грессирование, обусловленное функциональными и
органическими нарушениями, многочисленные диа
гностические ошибки, стойкость заболевания к лече
нию — все это не способствует достижению положи
тельного результата. Лечение требует индивидуального
подхода [38].
В последние годы, наряду с открытой холецистэкто
мией, применяют минилапаротомную и лапароскопи
ческую холецистэктомию. Миниинвазивные вмеша
тельства пациенты переносят легко, после них не изме
няется транзит содержимого по кишечнику, минималь
но образование спаек, улучшаются косметические ре
зультаты [31, 39].
Инфекционные осложнения после открытой холе
цистэктомии выявляли в 6 раз, а связанные с интеркур
рентными заболеваниями осложнения — в 5,5 раза ча
ще, чем после лапароскопических вмешательств [25].
Частота ранних осложнений после открытой холецис
тэктомии составила 22,2%, после лапароскопической
холецистэктомии — 6,5% [36].
Таким образом, общепринятой тактики лечения ХН
ДПК нет, не определены показания к проведению кон
сервативного и хирургического лечения в зависимости
от степени компенсации заболевания; хирургические
вмешательства выполняют без учета дегенеративных
изменений в нервно—мышечном аппарате ДПК; выпол

нение лапаротомии чревато многочисленными ослож
нениями.
Тщательное изучение проблемы, использование ви
деолапароскопического оборудования, внедрение
вспомогательных методов в целях предотвращения по
сле операции образования спаек ДПК с соседними ор
ганами будет способствовать улучшению результатов
лечения больных.
При выполнении вмешательств по поводу ХКХ в
брюшной полости создаются новые анатомические вза
имоотношения, что обусловливает изменения мотори
ки верхних отделов пищеварительного канала. В до
ступной литературе имеется достаточно обширная ин
формация об этих взаимоотношениях, однако функци
ональные особенности верхних отделов пищевари
тельного канала до и после операции полностью не рас
крыты [17, 31].
Таким образом, в диагностике и определении спосо
бов лечения ХН ДПК имеется ряд нерешенных вопро
сов. Это в основном касается определения степени тя
жести нарушений моторной функции кишки. Для оцен
ки нарушений моторно—эвакуаторной функции желуд
ка и ДПК необходима разработка новых информатив
ных миниинвазивных методов. В настоящее время не
достаточно разработаны показания к хирургическому
лечению.
Сегодня нет научных исследований относительно
применения ультразвуковых скоростных волн при ле
чении заболевания. Необходимо их проведение и ком
плексное внедрение в практику.
Актуальны разработка и внедрение специального ал
горитма в целях усовершенствования и рационализа
ции методов диагностики и лечения ХН ДПК.
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ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ЛІВОГО
АНАТОМІЧНОГО СЕГМЕНТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
О. С. Ткачук
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT
OF PANCREATIC LEFT ANATOMIC SEGMENT TUMOURS
О. S. Тkachuk
Однією з складних проблем сучасної онкології є
лікування хворих з приводу пухлин підшлункової зало
зи (ПЗ). Актуальність теми зумовлена надзвичайно ви
сокою захворюваністю і незадовільними віддаленими
результатами лікування хворих. З 2007 р. рак ПЗ (РПЗ)
посідає восьме місце в структурі причин смерті від зло
якісних новоутворень (ЗН). При цьому, в структурі за
хворюваності злоякісні новоутворення ПЗ посідають
тільки 13—те місце [1 — 3]. Тривалість життя хворих на
РПЗ після появи перших симптомів не перевищує у се
редньому 8 — 9 міс [1 — 4]. Виділяють злоякісні і добро
якісні новоутворення ПЗ різної локалізації: запальні та
непухлинні кісти ПЗ (ретенційні, справжні, лімфо
епітеліальні), кістозні пухлини ПЗ (серозна цистадено
ма, муцинозна цистаденома), ендокринні (нейроендо
кринні) пухлини (НЕП): інсулінома, глюкагонома, гаст
ринома, соматостатинома, віпома тощо [1, 2, 5 — 7].
Етіологія РПЗ не з'ясована. У 40% хворих РПЗ вини
кає без видимої причини, проте, відзначають фактори,
що сприяють його виникненню, зокрема, характер хар
чування (їжа з підвищеним вмістом жирів і білків, канце
рогенів), нестача вітамінів, шкідливі звички (зловживан
ня алкоголем, куріння). До передракових захворювань
належать хронічний панкреатит, кіста та аденома ПЗ [2,
3].
Пухлини ПЗ у більшості (майже 80%) хворих ло
калізуються в головці органа, значно рідше — в тілі і
хвості, ще рідше спостерігають їх мультицентричну ло
калізацію, а також дифузний рак з ураженням всієї ПЗ [8,
9]. У 80 — 90% спостережень РПЗ розвивається з
епітелію вивідних проток і має будову аденокарциноми
різного ступеня диференціювання. За даними морфо
логічного дослідження, деякі пухлини походять з аци
нарних клітин (ацинарна аденокарцинома) і плос
коклітинний рак [1 — 3, 10]. Метастазує пухлина най
частіше в заочеревинні лімфатичні вузли та лімфатичні
вузли, розташовані у гепатодуоденальній зв'язці. Гемато
генне метастазування відбувається в печінку, легені,
нирки, надниркові залози, кістки [1, 3, 11, 12]. До захво
рювань, які сприяють виникненню РПЗ, відносять цук
ровий діабет (як І, так і ІІ типу), хронічний панкреатит (у
тому числі генетично зумовлений), спадкові захворю
вання (неполіпозний колоректальний рак, сімейний
аденоматозний поліпоз, синдроми Гарднера, Гіппеля —
Ландау, атаксії — телеангіектазії) [1 — 3].
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Відсутність специфічних проявів пухлин тіла і хвос
та ПЗ, а також систематизованих даних щодо клінічних
ознак захворювання ускладнюють ранню діагностику,
яку вважають вкрай незадовільною. За статистикою, за
життя ці пухлини виявляють у 15 — 76% хворих, до опе
рації — діагностують у 8,5 — 50%. У 75 — 90% спосере
жень рак дистальних відділів ПЗ виявляють вже в неопе
рабельній стадії, як правило, через 16 — 32 тиж від появи
клінічних ознак захворювання. Ранню діагностику РПЗ
вважаються скоріше винятком, ніж правилом [10, 13, 14].
Клінічні симптоми пухлин тіла і хвоста ПЗ нечітки,
залежать від стадії та локалізації пухлини. Хворі скар
жаться на загальну слабість, схуднення, тяжкість у над
черевній ділянці після їди, втрату апетиту, нудоту, блю
вання, відрижку, метеоризм, запор. Основною ознакою є
біль, який виникає, коли пухлина досягне значних
розмірів. Періоди ремісії змінюються нападами сильно
го болю, що локалізується в надчеревній або лівій підре
бровій ділянці, підсилюється у положенні лежачи на
спині, погано піддається знеболенню. Біль часто ірра
діює в спину, поперек, іноді є оперізуючим. Сильний
біль спричинений стисканням або інфільтрацією пух
линою черевного сплетіння. Жовтяниця за цієї ло
калізації пухлини, як правило, відсутня, проте, може ви
никати, якщо пухлина поширюється на головку ПЗ,
спричиняти обтурацію спільної жовчної протоки або за
наявності метастазів у воротах печінки. Характерним
може бути тромбоз судин, який виникає у 4 рази
частіше, ніж при пухлинах головки ПЗ. Необхідно звер
тати увагу і на ознаки порушення обміну речовин. Дове
дено, що рак тіла і хвоста ПЗ частіше виникає у хворих
на цукровий діабет [15 — 18]. Пропальпувати пухлину на
ранніх стадіях складно і можливо тільки за її значних
розмірів або метастазування [1 — 3, 13]. Рак тіла ПЗ
швидко проростає верхні брижові вени й артерії,
ворітну вену; пухлина хвоста ПЗ — ворітну вену і се
лезінкові судини, що спричиняє портальну гіпертензію,
збільшення селезінки [18 — 20]. Деякі рідкісні форми
пухлин, що походять з клітин панкреатичних острівців,
характеризуються ендокринною секрецією, що знач
ною мірою визначає клінічні прояви хвороби.
Клінічний перебіг пухлин панкреатичних острівців
повільний, при цьому величина ендокринної секреції
від розмірів пухлини не залежить. Таким чином, адено
ми, що секретують, можуть бути діагностовані рано.
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Пухлини панкреатичних острівців мають різні клінічні
характеристики залежно від клітинного джерела пухли
ни. Так, пухлина, що виділяє глюкагон, зумовлює
гіперглікемію і дерматит; пухлина, що виділяє інсулін —
тяжкий гіпоглікемічний криз [21 — 24].
При раку тіла і хвоста ПЗ в аналізі крові відзначають
лейкоцитоз, тромбоцитоз, збільшення ШОЕ. Важливим
маркером може бути підвищення активності ліпази [16,
17, 25].
У діагностиці захворювання вирішальну роль
відіграють
сучасні
методи
інструментального
дослідження: ультразвукова та комп'ютерна рент
генівська томографія, ендоскопічна ретроградна пан
креатографія, ангіографія, релаксаційна дуоденографія.
Загалом, комплексне обстеження хворих при припу
щенні про наявність РПЗ включає клініко—лабораторні,
у тому числі радіоімунологічні, тести, променеві та ен
доскопічні методи дослідження: конвекційне рентгено
логічне дослідження, ультразвукове дослідження (УЗД),
комп'ютерну томографію (КТ), магніторезонансну то
мографію (МРТ), позитронно—емісійну томографію
(ПЕТ), магніторезонансну панкреатикохолангіографію
(МРПХГ), ендоскопічну ретроградну холангіопанкреа
тикографію (ЕРХПГ), пункційну біопсію під контролем
УЗД і/або КТ [4, 13]. У деяких ситуаціях, незважаючи на
застосування зазначених діагностичних процедур, ви
никають труднощі в диференційній діагностиці від дея
ких форм хронічного панкреатиту (ХП). За такої ситу
ації остаточний діагноз встановлюють на підставі ре
зультатів цитологічного та гістологічного дослідження
біопсійного матеріалу, отриманого інтраопераційно чи
під час діагностичної пункції (під контролем УЗД або
КТ) [1 — 3, 5].
Одним з основних методів інструментального
дослідження ПЗ є УЗД, за допомогою якого у 96% хворих
виявляють ознаки пухлини. Важливе значення у діагно
стиці пухлин ПЗ має КТ. Основними ознаками, що доз
воляють припустити наявність РПЗ, є локальне
збільшення розмірів залози (у 90% спостережень), гор
бисті контури ПЗ в цій ділянці (у 90%), наявність пухли
ноподібного вузла (у 85%). Для РПЗ характерне виявлен
ня гіподенсного утворення (у 85 — 90% хворих). За да
ними КТ можна визначити інвазію пухлиною перипан
креатичної клітковини (у 80 — 90% спостережень). Роз
ширення протоки ПЗ (ППЗ) за даними КТ діагностують
набагато рідше, ніж при УЗД. Діагностична спе
цифічність, чутливість і точність КТ, за даними різних
авторів, різна — відповідно 41 — 89%, 82 — 97%, 62 —
91% [4, 10, 11, 16]. Розподільча здатність КТ в основному
близька до такої УЗД, хоча метод більш інформативний
у встановленні поширення РПЗ на навколишні органи і
структури, регіонарних метастазів. У вирішенні цього
діагностичного завдання інформативність КТ оціню
ють від 55 до 88% [26]. Диференційна діагностика РПЗ та
інших пухлин ПЗ від псевдотуморозного ХП, за даними
КТ та УЗД, досить складна, часто неможлива. Наявність
кіст в ділянці пухлинного утворення, панкреатичну
гіпертензію візначають за обох захворювань, отже, це
не є диференційнодіагностичною ознакою. Кальцинати
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в проекції пухлини при РПЗ виявляють нечасто. У 95%
спостережень наявність кальцинатів свідчить про ХП,
тобто, ця ознака високо специфічна. Дифузний кальци
ноз паренхіми ПЗ, як правило, виявляють тільки при ХП.
Для виявлення пухлин ПЗ КТ краще, ніж УЗД, оскільки
надає більше інформації про їх поширення на суміжні
анатомічні структури, результати не так залежать від
досвіду лікаря, який виконує дослідження. УЗД і КТ —
взаємодоповнюючі дослідження, їх слід застосовувати
разом, що дозволяє підвищити точність діагностики
пухлинного ураження ПЗ до 90% [3, 4, 11, 13]. Впровад
ження спіральної КТ (СКТ) значно розширило можли
вості діагностики захворювань ПЗ. Вона дозволяє вия
вити утворення діаметром понад 4 мм. У поєднанні з
внутрішньовенним болюсним контрастуванням і субст
ракційною обробкою даних можна реконструювати
СКТ—ангіограму, відтворюючи проекційні тривимірні
зображення судинного русла і визначити резекта
бельність пухлини з точністю 56 — 78% [12 — 14, 26].
Застосування МРПХГ дозволяє візуалізувати жовчні
та панкреатичні протоки без інвазивного втручання і
введення контрастних речовин навіть внутрішньовен
но. Це дослідження не спричиняє ускладнень і дозволяє
отримати таку саму інформацію, як і за одночасного за
стосування КТ, ангіографії (АГ) і РХПГ. Разом з тим, деякі
дослідники вважають, що МРТ немає суттєвих переваг у
порівнянні з КТ щодо діагностики РПЗ [10].
Значну роль у вирішенні питань діагностики та стадії
РПЗ відіграє ПЕТ. Можливості методу при виявленні пух
лин діаметром менше 2 см, метастазів у печінці, метаста
тично уражених лімфатичних вузлів більші, ніж КТ.
Більшість дослідників застосовують ПЕТ для дифе
ренційної діагностики злоякісних і доброякісних ново
утворень ПЗ. В літературі є відомості і про можливість
визначення за даними ПЕТ ступеня злоякісності пухли
ни залежно від інтенсивності накопичення радіофарма
цевтичного препарату. Проте, для оцінки резектабель
ності ПЕТ не може замінити КТ. Крім того, ПЕТ не дозво
ляє встановити топічний діагноз, тому її слід застосову
вати у поєднанні з КТ [1, 3, 4, 11, 26, 27].
В діагностиці захворювань органів панкреатобіліар
ної зони застосовують також ендоскопічну ультрасоно
графію (ЕУС). Висока частота сканування дозволяє вияв
ляти вогнищеві зміни ПЗ діаметром менше 5 мм, що не
доступно іншим методам медичної візуалізації [13, 17,
28, 29].
Як скринінг—тест РПЗ визначають рівень пухлин
них маркерів, зокрема, карбогідратних антигенів СА 19
— 9, СА 50, СА 72 — 4, СА 125, СА 242, САМ 17 — 1, канце
рембріонального антигену (СЕА); активність ферментів:
GT— 11, еластази. Діагностична чутливість визначення
вмісту СА 19 — 9 при РПЗ становить 73 — 95%, спе
цифічність — 63 — 78%, ефективність — 76 — 97% [3, 11].
Недоліком методу є те, що рівень СА 19 — 9 на ранніх
стадіях РПЗ не перевищує норму, що обмежує викорис
тання цього онкомаркера як скринінгового. Інколи за
поширеного РПЗ з множинними віддаленими метаста
зами рівень СА 19 — 9 істотно не підвищується. Якщо
рівень СЕА перевищує 15 нг/мл, тривалість життя
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пацієнтів достовірно менша. Діагностичні можливості
визначення СЕА при РПЗ обмежені: чутливість стано
вить 35 — 62%, специфічність — 52 — 77%, ефективність
— 64 — 75%. Отже, визначення СЕА можна застосовува
ти для підвищення ефективності діагностики РПЗ тільки
в комплексі з іншими онкомаркерами [4, 11, 13].
Незважаючи на впровадження сучасних діагностич
них методів, складним є питання як диференційної діаг
ностики різних видів пухлинного ураження тіла і хвоста
ПЗ, так і передопераційного визначення їх резектабель
ності. При встановленні за даними доопераційного об
стеження резектабельної пухлини ПЗ у 8 — 35% хворих
виявляють прихований канцероматоз або віддалені ме
тастази [4, 7, 10, 29]. Крім того, через дефекти до— та
інтраопераційної діагностики часто помилково викону
ють дренувальні операції з приводу кістозних пухлин
ПЗ, що спричиняє складну ситуацію і вимагає здійснен
ня повторних операцій, при цьому іноді це неможливо
внаслідок поширення пухлинного процесу [5, 10, 30].
"Золотим стандартом" в лікуванні пацієнтів з приво
ду ендокринних пухлин вважають енуклеацію неoплас
тичного вузла в межах сполучнотканинної капсули з ви
користанням відкритого або лапароскопічного доступу.
Також здійснення енуклеації показане у хворих з приво
ду кістозних доброякісних пухлин ПЗ та НЕП ПЗ за
відсутності зв'язку пухлини з ППЗ [5, 6, 28, 31, 32]. З при
воду доброякісного новоутворення виправданим є ви
конання локальної резекції ПЗ, зокрема, центральної
панкреатектомії, як і інші види сегментарної резекції ПЗ,
вона не належить до оперативних втручань, що часто
виконують. Разом з тим, після виконання центральної
панкреатектомії відзначають низьку частоту виникнен
ня цукрового діабету, кращу якість життя, на відміну від
такої після обширної резекції ПЗ [5, 29, 32]. З приводу до
броякісних кістозних пухлин, а також запальних та не
пухлинних кіст тіла і хвоста ПЗ показане виконання
дистальної резекції органа з збереженням селезінки.
Протипоказанням є злоякісні кістозні пухлини ПЗ, пор
тальна гіпертензія, тромбоз селезінкової вени, сплено
мегалія [1, 2, 5, 32]. Радикальним оперативним втручан

ням при ураженні лівого анатомохірургічного сегмента
ПЗ є її дистальна резекція (ДР). Методику радикальної
антеградної модульної ДР ПЗ з спленектомією (Radical
Antegrade Modular Pancreatosplenectomy — RAMPS) роз
робив S. M. Strasberg у 2003 р. для усунення недоліків кла
сичної ДР ПЗ з спленектомією як недостатнього ана
томічно не обґрунтованого обсягу лімфаденектомії,
значної кількості резекцій з позитивним ретроперито
неальним краєм [33]. У 2007 р. S. M. Strasberg запропону
вав два варіанти технології RAMPS — передньої (anteri
or) і задньої (posterior). За даними літератури, негатив
ний ретроперитонеальний край відзначений у 91% спо
стережень, показники п'ятирічного виживання стано
вили 26%, медіана виживання — 21 міс [2, 33, 34]. Про
розробку аналогічної технології у 2005 р. повідомив M.
Hirota [35]. На відміну від S. M. Strasberg, він визначив її як
NTIT DP (No—Touch Isolation Technique in Distal
Pancreatectomy) — no—touch ДР ПЗ з спленектомією.
Перевагами нової технології є значне зменшення часто
ти метастазів у печінці у віддалені строки після операції
[35]. Значні складнощі діагностики раку тіла і хвоста ПЗ,
особливо у ранній стадії, зумовлюють дуже низьку ре
зектабельність цих пухлин [4, 5, 8, 13]. Віддалені резуль
тати ДР ПЗ маловтішні. Тривалість життя оперованих
хворих у середньому близько 10 міс, показники
п'ятирічного виживання 5 — 8% [1, 20].
Таким чином, пухлинні утворення тіла і хвоста ПЗ —
надзвичайно актуальна група захворювань з точки зору
своєчасної діагностики, диференційної діагностики, а,
відповідно, і вибору адекватного методу хірургічного й
комплексного лікування хворих. Рак лівого анатомічно
го сегмента ПЗ — захворювання з вкрай низькими по
казниками виживання пацієнтів і несприятливим про
гнозом. Хірургічне втручання — єдиний радикальний
метод, найбільш ефективний в лікуванні доклінічних
стадій РПЗ. Досвід останніх років свідчить, що УЗД, КТ
органів черевної порожнини і визначення вмісту у си
роватці маркера СА 19 — 9 є надійними доступними ме
тодами скринінгу для своєчасного виявлення, лікування
та спостереження за хворими при РПЗ.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
УДК 616.98

НАБЛЮДЕНИЕ СТОЛБНЯКА У ПОДРОСТКА
А. Е. Соловьев, Г. В. Корниенко, М. А.Картышова
Запорожская областная клиническая детская больница,
Запорожский государственный медицинский университет

OBSERVATION OF TETANUS IN A TEENAGER
А. Е. Solovyov, G. V. Korniyenko, М. А. Каrtyshova
Столбняк — раневая инфекция, вызываемая токси
ном анаэробной спороносной палочки Clostridium
tetani, характеризуется поражением нервной системы с
приступами тонических и тетанических судорог [1—4].
Смертность от столбняка в мире составляет 50%, у
детей, даже при лечении — 80 — 90%. Прогноз ухудша
ется при коротком инкубационном периоде и быстром
прогрессировании симптомов, а также позднем начале
лечения [3, 5].
Заболеваемость столбняком мирного населения Ук
раины за 1972 — 2005 гг. составила в среднем 0,2 на 100
000 населения, в Запорожской области — 0,139 на 100
000 населения [2]. Приводим наблюдение.
Ребенок Р., 13 лет, госпитализирован в клинику дет
ской хирургии 24.05.13 после травмы — удара кирпи
чом по голове в правой околоушной области. В течение
2 сут за медицинской помощью не обращался. В связи с
нагноением раны госпитализирован в ЛОР—отделение
ЦРБ Мелитопольского района. В околоушной области
справа обнаружена рубленая рана длиной до 1,5 см, по
крытая налетом фибрина с перифокальным воспалени
ем.
Под влиянием лечения состояние улучшилось, одна
ко с 20.05.13 у ребенка появились боль в области право
го нижнечелюстного сустава, затруднение при откры
вании рта. Ребенок направлен на консультацию к челю
стно—лицевому хирургу в Запорожье, который впервые
предположил наличие столбняка. Для обследования
больной направлен в Запорожскую областную клини
ческую детскую больницу.
Ребенок привит от столбняка в соответствии с ка
лендарем прививок. Последняя ревакцинация в возрас
те 7 лет. Более чем пятилетний "разрыв" обусловлен тем,
что в настоящее время ревакцинация в 11 лет отменена
[1].
При госпитализации состояние больного средней
тяжести. Лицо асимметрично. Правый угол рта опущен,
при разговоре не двигается. Птоз правого века, морщи
ны правой половины лба. Из—за тризма (судорог жева
тельных мышц) ребенок не может открыть рот. Над пра
вой ушной раковиной рана размерами 2 × 1,5 см; края ее
инфильтрированы, отечны, гиперемированы, отделяе
мого нет.
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В отделении больной осмотрен врачом—инфекцио
нистом, диагноз столбняка не подтвержден, специфи
ческая терапия не назначена. Рекомендована реакция
прямой гемагглютинации (РПГА) к столбняку. Противо
воспалительная и местная терапия неэффективна. По
данным РПГА отрицательный титр антител к столбняку.
Отмечено ухудшение состояния больного. Появи
лась тянущая боль в прямых мышцах спины, усилился
тризм жевательных мышц, возникла боль по ходу ости
стых отростков позвоночника. Наклон головы вперед
невозможен из—за выраженной ригидности затылоч
ных мышц. Симптомы Кернига и Брудзинского отрица
тельные. При надавливании шпателем на нижнюю че
люсть появляется болезненное тоническое сокращение
мышц шеи справа и прямых мышц спины в грудном от
деле. Парез верхних и нижних конечностей отсутствует.
Сухожильные рефлексы живые. Бульбарных симптомов
нет. АД 14,7/9,3 кПа (110/70 мм рт. ст.), пульс 80 в 1 мин.
Частота дыхания 24 в 1 мин.
28.05.13 по заключению консилиума врачей нельзя
исключить столбняк. Рекомендовано проведение спе
цифической иммунотерапии: введение противостолб
нячной сыворотки в дозе 100 000 ед. (по Безредко).
Состояние ребенка, несмотря на проведение специ
фического лечения, продолжало ухудшаться. Невроло
гический статус 30.05.13: двусторонний тризм, больше
выражен справа. Глазные щели d<s. Зрачковые реакции
сохранены, симметричны. Саркастическая асиммет
ричная улыбка. Глотание не нарушено, безболезненное.
Выражена ригидность и болезненность затылочных
мышц.
Тоническое напряжение и болезненность мышц
спины, живота. Живот "доскообразный", вследствие это
го положение в постели вынужденное.
Невозможность перехода в вертикальное положе
ние тела. Тонус мышц верхних и нижних конечностей
нормальный. Сила мышц достаточна. Сухожильные ре
флексы живые, d=s. Симптомы Кернига и Брудзинского
отрицательные.
Выявленные неврологические симптомы укладыва
ются в клинические проявления столбняка.
Учитывая ухудшение состояния больного и опас
ность возникновения угрожающих жизни осложнений,
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для продолжения лечения ребенок переведен в отделе
ние анестезиологии и интенсивной терапии.
Проведено комплексное интенсивное лечение,
включавшее промедол, аминазин, димедрол в виде "кок
тейля" внутримышечно 4 раза в сутки, заместительную
инфузионную терапию ежедневно, антибактериальную
терапию (цефтриаксон, метронидазол).
В связи с устойчивой положительной динамикой на
8—е сутки ребенок переведен в отделение гнойной хи
рургии. Состояние больного средней тяжести. В созна
нии, адекватен. Болевой синдром менее выражен. Паци
ент лучше открывает рот, умеренно приводит голову.
Снизился тонус мышц шеи и спины, живот не напряжен.
Рана в околоушной области зажила.
С 10.06.13 ребенок самостоятельно садится в посте
ли, с 15.06.13 — начал ходить. Жалоб нет. Сохраняется

незначительное ограничение движений нижней челюс
тью. Патологические изменения нервной системы не
выявлены.
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии
26.06.13 под наблюдение педиатра, невропатолога и ин
фекциониста по месту жительства.
Приведенное наблюдение представляет интерес как
редкий случай успешного лечения столбняка у ребенка
подросткового возраста. Учитывая особенности клини
ческих проявлений, трудность диагностики и прове
денные лечебные мероприятия, следует сделать вывод,
что отмена ревакцинации от столбняка у детей в возра
сте 11 лет обусловила уменьшение иммунной защиты
от этой грозной инфекции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Столбняк забыт, но не исчез / И. В. Богадельников, Л. И. Про'
кудина, А. В. Бобрышева [и др.] // Здоровье ребенка. — 2012.
— №2 (37). — С. 127 — 129.
2. Правець: проблема стара, але не вирішена / Н. А. Васильєва,
О. Л. Івахів, І. С. Іщук [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2013. —
№ 1. — С. 63 — 65.
3. Подаваленко А. П. Оценка динамики формирования иммуни'
тета к дифтерии и столбняку у лиц, привитых по принципу ту'
ровой иммунизации / А. П. Подаваленко // Провизор. — 1998.
— № 14. — С. 37 — 40.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 7

4. Сучасні аспекти проблеми вакцинопрофілактики в Україні:
Інформ. лист / О. О. Тарасюк, О. А. Гладка, С. С. Чумаченко,
А. В. Вербінець. — К., 2007.
5. Кожару А. А. Аналіз грунтів і захворюваності на правець по
адміністративно—територіальних одиницях (областях) Ук'
раїни / А. А. Кожару, М. І. Хижняк, А. М. Волкова // Вісн. соц.
гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2008. —
№ 1. — С. 19 — 22.

hirurgiya.com.ua

