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ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

УДК 616.424+616.25—089

ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПЕРСИСТУЮЧОГО ХІЛОТОРАКСУ
С. А. Андреєщев, С. Д. Мясоєдов, М. В. Бульба, М. Ф. Дрюк, Л. М. Чернуха,
Л. М. Вахненко
Íàö³îíàëüíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïèêà ÌÎÇ Óêðà¿íè,
Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ìåí³ Î. Î. Øàë³ìîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
РЕФЕРАТ

Ïðåäñòàâëåí³ ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ 8 õâîðèõ ç ïåðñèñòóþ÷èì ïðîòÿãîì 1 - 14 ì³ñ õ³ëîòîðàêñîì. Õâîðîáà âèÿâèëàñÿ ðåçèñòåíòíîþ äî êîìïëåêñíî¿ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿ ïðîòÿãîì 1 òèæ, ïîºäíàíî¿ ç ³íòåíñèâíîþ ïåðåäîïåðàö³éíîþ ï³äãîòîâêîþ. Âèêîíàíå õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì òîðàêîòîìíîãî äîñòóïó ç ïðîøèâàííÿì
òà ïåðåâ'ÿçóâàííÿì ãðóäíî¿ ïðîòîêè. Îïåðàö³ÿ âèÿâèëàñÿ óñï³øíîþ ó 5 (62,5%) õâîðèõ, ó 3 (37,5%) - îñòàòî÷íà êîðåêö³ÿ äîñÿãíóòà øëÿõîì ïëåâðîñêëåðîçóâàííÿ. Îïòèìàëüíà òàêòèêà ë³êóâàííÿ ïåðñèñòóþ÷îãî õ³ëîòîðàêñó (ÏÕ) ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ³íòåíñèâíî¿ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿ ïðîòÿãîì 1 òèæ ïîðÿä ç ïåðåäîïåðàö³éíîþ ï³äãîòîâêîþ
ç ïîäàëüøèì ïåðåõîäîì ïðè ðåçèñòåíòíîñò³ äî ë³êóâàííÿ äî õ³ðóðã³÷íî¿ êîðåêö³¿.

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
ïåðñèñòóþ÷èé
õ³ëîòîðàêñ;
òàêòèêà
ë³êóâàííÿ.

SURGICAL TREATMENT OF PERSISTING CHYLOTHORAX
S. A. Andreyeshchev, S. D. Myasoyedov, M. O. Buhlba, M. F. Dryuk, L. M. Chernukha,
L. M. Vakhnenko
SUMMARY

Results of surgical treatment of 8 patients, suffering chylothorax, persisting during 1-14 months are presented. The
desease have appeared also resistant to complex conservative treatment trial. This kind of treatment was conducted with
simultaneous intensive preoperative preparation, surgical intervention consisted of open thoracotomy with thoracic duct
suturing and ligature. The operative treatment had appeared primarily ultimately successful in 5 (62.5%) patients, and after
postoperative pleurodesis conduction - in 3 (37.5%). One week of intensive conservative therapy trial with simultaneous
preoperative preparation and subsequent shift to surgical intervention constitutes an optimal tactical principle in the persisting chylothorax treatment.

Хілоторакс — це накопичення лімфи у плев
ральній порожнині, виникає при розриві грудної
протоки (ГП) [1 — 3]. За етіологією розрізняють
спонтанний, посттравматичний та післяопе
раційний хілоторакс. ПХ різного походження не
є рідкісним, проте, він клінічно найтяжчий і най
більш потенційно смертельний [3, 4]. Сучасна то
ракальна хірургія має чимало можливостей для
остаточного виліковування таких хворих, проте,
результати корекції захворювання не можна виз
нати втішними [4 — 6].
Визначення тактики лікування, використан
ня оптимальних методів корекції справляють
суттєвий вплив на досягнення остаточного успі
ху [2, 5, 7 — 9]. З'ясування зазначених питань є ак
туальною проблемою.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

У період з 1981 до 1998 р. в клініці з приводу
ПХ оперовані 8 хворих віком від 20 до 63 років, у

середньому 39 років, в тому числі 4 (50%) жінки
та 4 (50%) чоловіків. В усіх пацієнтів відзначено
високодебітну хілорею (понад 1 л на добу) про
тягом від 1 до 14 міс (у середньому 7 міс), їх ліку
вали у хірургічних відділеннях інших установ.
Правобічний хілоторакс діагностований у 3
(37,5%) хворих, лівобічний — у 3 (37,5%), дво
бічний — у 2 (25%). Посттравматичний (вна
слідок закритої торакоабдомінальної травми)
хілоторакс виник у 4 (50%) хворих, спонтанний
— у 3 (37,5%), післяопераційний — в 1 (12,5%).
Місцеві компресійні ускладнення з уражен
ням серця та легені, тахікардія, порушення ди
хання відзначені в усіх хворих.
Обстеження пацієнтів спрямоване на вста
новлення етіології та патогенезу хілотораксу,
тяжкості імуно—нутрітивних розладів та су
путніх захворювань. Воно включало комплексні
променеві методи дослідження, пахвинну лімфо
дуктографію, комп'ютерну томографію органів

KEY
WORDS:
persisting
chylothorax;
tactics
of treatment.
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грудної порожнини, експлоративні оперативні втручан
ня на ділянці лімфовенозного кута у 4 (50%) пацієнтів.
Консервативне лікування проводили за встановле
ним планом, комплексно, здійснювали моніторинг
інтенсивності хілореї з одночасною передопераційною
підготовкою хворих. Воно включало повну за збалансо
ваністю, об'ємом та індивідуальною потребою пацієнта
інфузійну замісну терапію через катетер, встановлений
у центральну вену безпосередньо перед початком ліку
вання.
Також здійснювали реінфузію лімфи, яку збирали
шляхом пункції плевральної порожнини у стерильну єм
ність одноразового використання, що містила стабіліза
тор глюгіцир, очищали методом механічної мікро
фільтрації. Після отримання результатів бактеріологіч
ного дослідження лімфи та введення до фільтрату розчи
ну антибіотика широкого спектру дії здійснювали його
внутрішньовенну реінфузію. Кожному пацієнтові прово
дили реінфузію в об'ємі від 0,8 до 1,5 л за одну процеду
ру, загалом 2 — 4 рази з перервою 2 — 3 доби.
Для ентерального харчування використовували лише
безпечні для хворого середньоланцюгові рослинні жи
ри з числом атомів вуглецю у молекулі 10. На період про
ведення комплексної терапії призначали безжирову
дієту. Для забезпечення кращої ідентифікації місця роз
риву ГП безпосередньо перед операцією через назоен
теральний зонд у початкову частину порожньої кишки
вводили жирову суміш, забарвлену індигокарміном.
Перев'язування ГП здійснене в усіх хворих. У 6 (75%)
з них операцію виконували з використанням пра
вобічного торакотомного доступу. Перерізали легеневу
зв'язку, роз'єднували плевральні зрощення, ретрактором
відводили легеню. Пристінкову плевру розсікали над не
парною веною від рівня TVІІ до діафрагми. Малими
порціями здійснювали дисекцію тканин у проміжку між
непарною веною та аортою в ділянці над стравохідним
отвором діафрагми, ревізію цілісності та вираженості
змін ГП. Лише в 1 (12,5%) пацієнта ідентифіковане місце
розриву ГП у її верхньогрудній частині. Здійснювали
подвійне перев'язування ГП на протязі з використанням
ниток, що не розсмоктуються. У 5 (62,5%) хворих вико
нане прошивання та перев'язування ГП у типовому місці
— між аортою та непарною веною на рівні ТХ — ТХІ
хребців. В 1 (12,5%) з них також висічені ділянки
лімфангіоматозу з зміненою ГП у нижньо—задньому се
редостінні. У 2 (25%) хворих за лівобічного ПХ операцію
виконували з використанням лівобічного доступу. В них
ідентифіковане місце розриву ГП в ділянці дуги аорти,
здійснене її перев'язування на протязі.
Залишкова післяопераційна лімфорея відзначена у 4
(57,1%) пацієнтів. Їм проводили пункції плевральної по
рожнини, евакуацію лімфи, вводили плевральні склеро
занти (доксициклін, гіпертонічний розчин глюкози) для
здійснення плевродезу. Видалення залишкової кількості
лімфи з плевральної порожнини завершували налагод
женням постійного збільшеного розрідження в ній шля
хом приєднання зовнішнього кінця плеврального дре

нажу до резервуара з зниженим тиском (груші).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

У 1875 р. H. Quinke вперше описав посттравматич
ний хілоторакс, у 1948 р. R. S. Lampson вперше здійснив
перев'язування ГП. Спонтанний розрив ГП, як правило,
виникає у locus minoris resistentiа для даного пацієнта.
Залежно від локалізації дефекту стінки ГП лімфа витікає
до середостіння, правої, лівої плевральної порожнини,
черевної порожнини, дуже рідко — до порожнини пери
карда. Сприяють виникненню хілотораксу порушення
лімфотоку, підвищення тиску у ГП при її стисканні, зок
рема, зрощеннями, що утворюються після операції та
променевої терапії, тиску та лімфатичному поширенню
пухлин грудної порожнини [2 — 5].
Вивчаючи походження хілотораксу, зважали на те,
що він може клінічно проявитися за кілька тижнів після
травми, підвищення центрального венозного тиску до
17 — 20 мм рт. ст., може бути самостійним значущим
етіологічним чинником, порушенню цілісності ГП або її
гілок можуть сприяти особливості їх анатомічної будови
та патологічні зміни, що існували раніше.
Клінічні прояви хілотораксу спочатку зумовлені на
копиченням рідини у плевральній порожнині, стискан
ням та зміщенням легень, серця, втратою з лімфою вели
кої кількості білка, рідини та жиру. Згодом загальний
стан хворого визначають також втрата електролітів,
лімфоцитопенія, прогресуюча адинамія, загальна сла
бість, зменшення маси тіла, гіпопротеїнемія.
Під час плевральної пункції отримують рідину мо
лочно—сироваткового забарвлення, за даними мікро
скопічного дослідження в ній виявляють краплини жиру,
що є патогномонічною ознакою хілотораксу. Результати
аналізу плевральної рідини для виявлення кристалів хо
лестерину, яких немає при хілотораксі, дозволяють
відрізнити його від хілоподібної плевральної ексудації
та псевдохілотораксу, який утворюється внаслідок три
валого існування плеврального ексудату при ревма
тоїдному плевриті або туберкульозі [3, 9].
Вираженість клінічних ознак хілотораксу залежить
від інтенсивності лімфореї. За тяжкого, рецидивуючого
або персистуючого хілотораксу кількість рідини переви
щує 1 л на добу.
Передопераційне обстеження спрямовували на по
шук місця (або місць) пошкодження ГП, її патології та
топографоанатомічних особливостей, супутніх хвороб,
що спричиняють підвищення тиску та порушення її
прохідності. При цьому вивчали морфофункціональний
стан лімфовенозного співустя. Брали до уваги, що
місцем витоку лімфи можуть бути як стовбур ГП, так і її
численні притоки. Контрастна лімфангіографія є най
кращим способом для отримання зображення ГП,
підтвердження діагнозу, проте, вона не завжди допома
гає визначити локалізацію її розриву. Загальноприйня
тими методами дослідження є також біопсія лімфатич
них вузлів, медіастиноскопія, променеві дослідження
органів грудної порожнини [1 — 4, 7, 10].
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Діагноз ПХ, як правило, встановлюють з запізнен
ням, при появі виснаження пацієнта внаслідок постійної
втрати лімфи з виникненням безпосередньої загрози
його життю. У зв'язку з цим постає питання про доціль
ність проведення тривалого обстеження хворих, спря
мованого на встановлення локалізації розриву ГП та
уточнення етіології захворювання, спричиненого пато
логічними змінами органів грудної та черевної порож
нин, ГП та венозної системи. Проведені в обмежений
період променеве дослідження, лімфодуктографія з ви
користанням пахвинного доступу, операційна ревізія
ділянки лімфовенозного кута не забезпечили одержан
ня точних даних про локалізацію витоку лімфи, пато
логію судин, за винятком одного спостереження вияв
лення лімфангіоматозу дистальної частини ГП. На час
перебування хворих на лікуванні у клініці контрастну
пахвинну лімфографію вважали найкращим способом
отримання зображення ГП і встановлення локалізації її
нориці.
Комп'ютерна томографія органів черевної та грудної
порожнин проведена 2 з них і не дозволила точно виз
начити локалізацію витоку лімфи. У сучасних умовах
слід сподіватися на більш високу ефективність цього ме
тоду дослідження завдяки його вдосконаленню. Підсу
мовуючи дані обстеження хворих, слід відзначити, що
достовірно встановити провідні анатомічні передумови
та функціональні провокуючі чинники хілотораксу вда
лося у 7 (87,5%) з них, це безпосереднє наскрізне пошко
дження стінки ГП уламками ребер або інтраопераційна
травма, її морфологічні зміни за наявності лімфангіома
тозу. На жаль, ці відомості не дозволили нам обрати
адекватні шляхи лікування хворих, крім проведення за
гальноприйнятої комплексної терапії з переходом, за
умови невдачі, до оперативної корекції за життєвими
показаннями.
Принципами консервативного лікування є адекватне
своєчасне випорожнення плевральної порожнини,
зменшення продукування лімфи завдяки використанню
дієти та парентерального харчування, заміщення втрат
лімфи [2 — 4, 8].
Хірургічне втручання виконують, зважаючи на ефек
тивність консервативних засобів, спрямованих на по
ступове зменшення інтенсивності лімфореї, а також
здійснення адекватної передопераційної підготовки
хворого до оперативного втручання в умовах інту
баційного наркозу.
Світовий досвід консервативного, оперативного та
хірургічно—консервативного лікування хілотораксу до
сить різноплановий, здебільшого позитивний, проте,
дотримання окремих рекомендацій не гарантує досяг
нення надійної корекції у кожного хворого [3 — 5, 7, 9].
Тактика лікування хілотораксу залежить, насамперед, від
інтенсивності втрат лімфи. На жаль, досі не знайдені ме
тоди достовірного прогнозування тяжкості перебігу за
хворювання та ефективного здійснення консервативної
корекції.
Між фахівцями немає консенсусу щодо визначених
за часом критеріїв переходу до хірургічного лікування
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хілотораксу. Ефективність консервативного лікування
складно достовірно оцінити, що зумовлює запізнення
переходу до хірургічного лікування. Тому, оптимальні
строки переходу до проведення інтенсивної передопе
раційної підготовки були втрачені ще під час
кількамісячного консервативного лікування протягом
кількох місяців 6 (75%) хворих до їх госпіталізації у
клініку, коли був пройдений "пункт неповернення", і де
компенсація стану пацієнтів стала необоротною. Тяж
кий загальний стан хворих зумовлений втратою рідини,
електролітів, білка та ліпідів, а також лімфоцитопенією.
Моніторинг ефективності консервативної терапії
здійснюють, спираючись на дані про інтенсивність хіло
реї, що можливе лише за умови адекватної евакуації
вмісту плевральної порожнини шляхом плевральних
пункцій, орієнтуючись на дані променевого досліджен
ня. Виділення лімфи, як правило, зменшується під впли
вом комплексного консервативного лікування протягом
1 тиж, часто припиняється за посттравматичної або
післяопераційної етіології хілотораксу. Цьому сприяє
зменшення вмісту жирів у раціоні харчування, збільшен
ня в дієті вмісту середньоланцюгових тригліцеридів. По
казаннями до переходу до хірургічної корекції вважають
інтенсивне накопичення лімфи понад 1 л за добу протя
гом 5 діб або наявність персистуючого протягом 2 тиж
консервативного лікування хілотораксу. При цьому так
тика лікування має бути не вичікувальною, а адекватно
комплексною та дієвою і супроводжуватися активними
заходами підготовки до можливого хірургічного втру
чання.
У хворих тактика початкового використання всіх
можливостей консервативного лікування хілотораксу
протягом багатьох місяців виявилася помилковою, від
значене їх тяжке виснаження, що поставило під сумнів
збереження їх життя, навіть за умови припинення хіло
реї після проведення оперативного лікування. Результа
ти лікування хілотораксу, що триває після вичерпання
всіх можливостей консервативної корекції, не можна
вважати задовільними [3 — 5, 7, 9].
Проводили комплексне консервативне лікування
тривалістю 1 тиж, використовуючи патогенетично спря
мовані взаємодоповнюючі методи для зменшення кіль
кості лімфи, що утворюється, сприяючи тромбуванню
місця витоку лімфи з дефекту стінки ГП. Паралельно на
копичували медикаментозні ресурси, препарати крові,
щоб за неефективності консервативних заходів здійсни
ти оперативну корекцію хілотораксу.
Недостатньо ефективною виявилася комплексна те
рапія, яку призначали у клініці протягом короткого
періоду і яка одночасно була підготовкою хворих до
можливого виконання операції. При цьому використо
вували найбільш дієві на той час засоби консервативно
го лікування. Проте, слід зауважити, що сьогодні цей
комплекс має бути доповнений призначенням октрео
тиду, який сприяє значному зниженню секреції шлунка,
підшлункової залози та кишечнику, що зумовлює змен
шення печінкового градієнту та кровотоку вздовж черев
ного стовбура. За даними літератури, майже у 50% хво
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рих консервативна корекція ефективна, решті — показа
не оперативне лікування з втручанням безпосередньо на
ГП [3 — 5, 7, 8]. За цих обставин лікування хворих з при
воду хілотораксу доцільно з самого початку проводити в
умовах спеціалізованого відділення з огляду на склад
ність завдання в умовах їх імунного, метаболічного та
нутрітивного виснаження. Це зумовлене також поєднан
ням зазначених наслідків тривалих значних втрат
лімфи з локальними ускладненнями у вигляді стискання
рідиною легені та серця.
Оперативна корекція пошкодження лімфатичних
проток, з огляду на складність визначення локалізації
витоку лімфи, не завжди успішна. Після встановлення
місця розриву ГП у спеціалізованій клініці здійснюють
пластику ГП та її гілок з використанням мікрохірургіч
ної техніки або формування лімфовенозного анастомо
зу між пересіченою ГП і непарною веною. За неможли
вості виконання операції з відновлення цілісності ГП
потрібне її перев'язування [2 — 5, 7, 8, 10].
Інтраопераційна ревізія в ділянці устя ГП, а також
внутрішньогрудне її виділення на значному протязі не
завжди допомагають з'ясувати її патологічні зміни,
етіологію ПХ, уточнити діагноз, встановити локалізацію
витоку лімфи, оскільки пошкодженими можуть бути ок
ремі дрібні ділянки її власних лімфатичних вузлів та су
дин. Орієнтирами під час проведення ревізії плевраль
ної порожнини були особливості анатомії, виявлення
ознак локальної гіперплазії лімфатичних тканин. Пе
рев'язування ГП, обох її кінців шляхом накладення без
перервного шва було найчастішою операцією. Немож
ливість ідентифікації місця розриву ГП змушує і за
лівобічної локалізації хілотораксу накладати безперерв
ний шов на парааортальні тканини у типовому місці з
правого боку на рівні ТХ хребця. Перев'язування ГП, як
правило, не супроводжується ускладненнями, оскільки
вона має багато колатеральних судин. Успішною ця опе
рація виявляється у 80% спостережень. Операцію завер
шують встановленням дренажу у плевральну порожнину
для подальшого контролю інтенсивності накопичення в
ній лімфи.
У більшості хворих після оперативного втручання
зберігалася хілорея, проведення плевросклерозуючої те
рапії виявилося високоефективним і сприяло її зник
ненню через 5 — 18 діб.
Хірургічне лікування показане за тяжкого, рецидиву
ючого напруженого хілотораксу, рефрактерного до кон
сервативних заходів.
Результати лікування хілотораксу, що зберігається
після вичерпання всіх можливостей консервативної ко
рекції, не можна вважати задовільними, майже у 50%
спостережень консервативна корекція ефективна, решті
хворих показане оперативне лікування з втручанням
безпосередньо на ГП.
Лікування хворих з приводу ПХ доцільно проводити
в умовах спеціалізованого відділення з огляду на
складність та тяжкість їх стану, швидке прогресування їх
імунного, метаболічного та нутрітивного виснаження.

На перебіг цієї тяжкої хвороби впливають патогене
тичні чинники, зокрема, місцеві та загальні морфо
функціональні порушення лімфовенозної системи, на
явність недіагностованого новоутворення у плевральній
порожнині. Тому рання уточнювальна діагностика існу
ючих порушень цієї системи з використанням лімфо
графії, ультразвукового дослідження та комп'ютерної то
мографії доцільна при появі перших ознак нетипового
клінічного перебігу ПХ та його резистентності до кон
сервативного лікування.
Активна тактика ведення цих пацієнтів основана на
швидкому з'ясуванні перспективності продовження кон
сервативної терапії з одночасним проведенням інтен
сивної, чітко спланованої передопераційної підготовки.
Початок етапу інтенсивної передопераційної підготовки
визначали за тактичним принципом припинення засто
сування консервативних заходів до досягнення "пункту
неповернення", коли декомпенсація стану хворого стає
необоротною.
Стандартне хірургічне втручання з приводу хілото
раксу передбачає прецизійну дисекцію тканин в ділянці
розташування ГП у нижньо—задньому середостінні з по
дальшим її прицільним перев'язуванням з обох боків
встановленого у ній дефекту.
Для попередження післяопераційного хілотораксу,
що виникає внаслідок пересічення та перев'язування
численних гілок непарної вени з порушенням функції
лімфовенозних анастомозів та відтоку лімфи, під час ви
конання оперативного втручання необхідно максималь
но зберігати венозні колатералі, ретельно здійснювати
гемостаз, оскільки гематоми стискають шляхи відтоку
лімфи, що спричиняє хілоторакс. Виток лімфи припиня
ють виключно шляхом перев'язування ГП.
Ефективність комплексного консервативного ліку
вання хілотораксу в останні роки значно підвищилася
завдяки використанню препаратів — аналогів сомато
статину. Також збільшилася інформативність методів об
стеження хворих, ефективність, безпечність і доступ
ність хірургічного лікування внаслідок широкого впро
вадження відеоасистуючих торакоскопічних методів
ревізії, перев'язування та прошивання ГП.
Визначення тактики лікування ПХ справляє значний
вплив на його тривалість та вартість, можливість досяг
нення остаточної корекції та врятування життя виснаже
ного хворого. Запорукою успішної тактики є комплекс
ний підхід з одночасним використанням найбільш
дієвих консервативних лікувальних засобів протягом
курсу та, за умови появи сумнівів щодо остаточного до
сягнення корекції — безпосереднім переходом до
хірургічного втручання з ревізією та перев'язуванням
ГП, яке здійснюють, за неможливості встановлення ло
калізації її дефекту, у типовому місці.
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ДІАГНОСТИКА ТА ЕНДОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ
СТЕНОЗУЮЧОГО ПАПІЛІТУ
М. Ю. Ничитайло, П. В. Огородник, А. Г. Дейниченко, С. Н. Леоненко
Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ìåí³ Î. Î. Øàë³ìîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
ÊËÞ×ÎÂ² ÑËÎÂÀ: РЕФЕРАТ
âåëèêèé ñîñî÷îê
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ åíäîñêîï³÷íî¿ ïàï³ëîñô³íêòåðîòîì³¿ (ÅÏÑÒ) ó 462 ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó ñòåíîäâàíàäöÿòèïàëî¿
çóþ÷îãî ïàï³ë³òó çà ïåð³îä ç 2000 ïî 2008 ð. Òèïîâà êàíþëÿö³éíà ÅÏÑÒ çä³éñíåíà ó 166 (35,9%) õâîðèõ, àòèïîâà —
êèøêè;
ó 296 (64,1%). Óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ òèïîâî¿ ÅÏÑÒ âèíèêëè ó 9 (5,4%) õâîðèõ, àòèïîâî¿ — ó 12 (4,1%). Âñ³
ñòåíîçóþ÷èé
ïàö³ºíòè æèâ³.
ïàï³ë³ò;
åíäîñêîï³÷íà
ïàï³ëîñô³íêòåðîòîì³ÿ.

DIAGNOSIS AND ENDOSCOPIC TREATMENT OF STENOSING
PAPILLITIS
М. Yu. Nichitaylo, P. V. Оgorodnik, А. G. Deynichenko, S. N. Leonenko

KEY
WORDS:
duodenal papilla
magna;
stenosing
papillitis;
endoscopic
papillosphincterotomy.

SUMMARY

The results of endoscopic papillosphincterotomy (EPST), performed in 2000—2008 yrs in 462 patients for stenosing
papillitis, were analyzed. Òypical EPST was performed in 166 (35.9%) patients and atypical one — in 296 (64.1%).
Complications after performance of typical EPST had occurred in 9 (5.4%) patients and after atypical one — in 12 (4.1%).
All the patients are alive.

Стеноз сфінктера Одді є причиною виник
нення больового синдрому у 13 — 15% хворих з
постхолецистектомічним синдромом. Для по
значення запальних змін великого сосочка два
надцятипалої кишки (ВСДК), що спричиняють
стеноз термінальної частини спільної жовчної
протоки (СЖП), в літературі використовують різ
ні терміни: дисфункція сфінктера Одді, стенозу
ючий папіліт, сфінктерит, папілостеноз, оддит,
термінальний холедохіт, постхолецистектоміч
ний синдром тощо [1 — 3].
Дискінезія сфінктера Одді — це транзиторна
функціональна блокада його зони, що виникає
внаслідок спазму, гіпертрофії чи денервації
м'язових волокон [4].
Стеноз сфінктера Одді — це органічні зміни,
зокрема, звуження частини або всього сфінктера
внаслідок хронічного запалення або фіброзу.
Термін "дисфункція сфінктера Одді" введений в
клінічну практику в середині 80—х років минуло
го сторіччя, він об'єднує поняття дискінезії та
стенозу сфінктера, оскільки їх клінічне значення
практично однакове. На думку багатьох дослід
ників, стеноз ВСДК виникає внаслідок тривалого
спазму під впливом подразників, а саме, міграції
конкрементів, мікрохоледохолітіазу, біліарного
сладжу, панкреатиту, травмування ВСДК під час
операції [5]. Стенозування ВСДК відбувається по
ступово. На першому етапі виникає його стійка
функціональна гіпертрофія, на другому — ор
ганічні зміни, що зумовлюють виникнення
справжнього стенозу. Деякі аспекти діагностики

та лікування стенозуючого папіліту сьогодні є су
перечливими, широко обговорюються в сучас
них публікаціях.
У 1973 р. німецькі (M. Classen та співавтори)
та японські (K. Kawai та співавтори) дослідники
незалежно одни від одних запропонували і впро
вадили в клінічну практику операцію ЕПСТ, яка
сьогодні є методом вибору в лікуванні стенозую
чих захворювань ВСДК [6, 7].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Проведене ретроспективне дослідження ре
зультатів виконання ЕПСТ у 462 пацієнтів з при
воду стенозуючого папіліту у відділенні лапаро
скопічної хірургії та холелітіазу за період з 2000
по 2008 р. Вік хворих від 21 до 88 років, більшість
з них були старше 50 років. Жінок було 314
(68%), чоловіків — 148 (32%).
Ендоскопічні транспапілярні втручання ви
конували в рентгенопераційній, з використан
ням електронно—оптичного перетворювача
"Televix" (Угорщина), дуоденофіброскопів з біч
ною оптикою JF—1T10, JF—1T40 та TJF фірми
"Olympus" (Японія), торцевих та струнних
папілотомів фірм "Olympus" (Японія), Willson—
Cook (США), Medi—Globe (США), а також папіло
томів власної конструкції. Як джерело високоча
стотного струму використовували електрохірур
гічний пристрій "PSD Olympus" (Японія) як най
більш зручний в роботі в умовах швидкого чер
гування режимів "різання" та "коагуляції" високо
частотного струму.
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Обстежені 462 хворих з постхолецистектомічним
синдромом, у яких діагностований стеноз сфінктера
Одді. В клінічній практиці використовуємо розроблені
критерії діагностики стенозуючого папіліту.
1. Рецидивуючий переймоподібний біль у правому
підребер'ї після виконання холецистектомії.
2. Епізодичне підвищення вмісту білірубіну у сиро
ватці до 25,0 — 45,0 мкмоль/л.
3. Підвищення активності АЛТ, АСТ, лужної фосфата
зи вдвічі за норму.
4. Дилатація СЖП за даними ультразвукового
дослідження та ендоскопічної ретроградної панкреато
холангіографії (ЕРПХГ) понад 11 мм.
5. Уповільнене виведення контрастної речовини
після проведення ретроградної холангіографії понад 20
хв.
6. Функціонуюча зовнішня жовчна нориця за відсут
ності органічного стенозу жовчних проток та холедо
холітіазу після здійснення холецистектомії.
7. Ендоскопічні ознаки органічних змін ВСДК
(збільшення, гіперемія вічка, ектопія слизової оболонки
ампули понад 1/3 поверхні, аденоматозні розростання в
ділянці вічка).
Залежно від виявлених ендоскопічних ознак
виділяємо 3 найбільш характерні форми стенозуючого
папіліту.
1. Аденоматозний папіліт, який характеризується
аденоматозними, поліпоподібними розростаннями сли
зової оболонки ампули ВСДК, що пролабують з його
вічка. Канюлювати такий сосочок дуже складно, катетер
у більшості хворих не вдається провести крізь розрос
тання у термінальний відділ СЖП. Повторні спроби ка
нюляції спричиняють травматизацію слизової оболон
ки ВСДК, кровотечу, підслизове введення контрастної

речовини, що ускладнює здійснення подальших транс
папілярних втручань.
2. Псевдотуморозний папіліт, який за даними ендо
скопії нагадує інтраампулярний рак ВСДК. Сосочок
значно збільшений, щільний, з крововиливами у підсли
зовому прошарку. Лише виконання торцевої атипової
ендоскопічної папілотомії (АЕПТ) з подальшою біопсі
єю дозволяє диференціювати пухлину від органічних
змін ВСДК, зумовлених хронічним запаленням та
міграцією мікролітів (рис. 1).
3. Дегенеративний папіліт, ВСДК зменшений,
щільний, з точковим вічком. Канюляція вічка ВСДК знач
но ускладнена, і діагноз можна підтвердити лише після
виконання діагностичної папілотомії та біопсії.
Типову канюляційну ЕПСТ виконали у 166 (35,9%)
хворих. За складної чи тривалої канюляції ВСДК у 296
(64,1%) пацієнтів застосовано ранню АЕПТ з викорис
танням торцевих та струнних папілотомів власної кон
струкції. Ранню АЕПТ з метою попередження виникнен
ня гострого панкреатиту та зменшення променевого на
вантаження на хворого і медичний персонал виконува
ли за тривалості канюляції ВСДК понад 5 хв та триразо
вого контрастування протоки підшлункової залози (ПЗ).
Атипова папілотомія включала:
— різновиди торцевої ендоскопічної папілотомії;
— передрозсічення (precut) ВСДК;
— фістулотомію;
— транспанкреатичну септотомію.
Торцеву АЕПТ виконали у 224 (48,5%) хворих з вико
ристанням торцевого папілотома власної конструкції. У
52 з них застосували торцеву дозовану АЕПТ, яка перед
бачала повторні спроби канюляції та при необхідності
— подальше ендоскопічне препарування сфінктера Одді
і СЖП через 2 — 3 доби, після відторгнення коагульова
них тканин ампули ВСДК.

Ðèñ. 1. Ñòåíîçóþ÷èé ïàï³ë³ò, ïñåâäîòóìîðîçíà ôîðìà.

Ðèñ 2. Åíäîñêîï³÷íà ô³ñòóëîòîì³ÿ.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß
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Ðèñ. 3. Òèïîâà ÅÏÑÒ.

Ðèñ. 4. Áàëîííà äèëàòàö³ÿ ÂÑÄÊ.

Нами розроблений спосіб виконання АЕПТ, застосу
вання якого сприяло покращанню результатів канюляції
СЖП та зменшенню частоти ускладнень АЕПТ. Спосіб
передбачає розсічення ампули ВСДК торцевим папіло
томом трьома поздовжніми розрізами, які починають
від 11, 12 та 13 годин за циферблатом на даху ампули та
завершують біля вічка сосочка. При візуалізації отвору
СЖП або протоки ПЗ одразу проводять ЕРПХГ, при ви
никненні складності у контрастуванні СЖП чи протоки
ПЗ — її виконують через 2 — 3 доби, після відторгнення
коагульованих тканин ампули ВСДК.
У 27 (5,8%) пацієнтів з приводу стенозуючого
папіліту здійснювали передрозсічення (precut) ВСДК,
яке передбачало його часткове розсічення модифікова
ним папілотомом з коротким ''носиком'', який вводили в
ампулу сосочка. Основною умовою виконання перед
розсічення вважаємо можливість введення папілотома
крізь вічко сосочка в ампулу хоча б на 3 — 5 мм.
Ендоскопічну фістулотомію виконали у 34 (7,4%)
хворих. Здійснювали пункцію чи розсічення верхньої
третини даху ампули ВСДК та тканини сфінктера СЖП
торцевим папілотомом, канюляцію СЖП та подальше
виконання ендоскопічних транспапілярних втручань
(рис. 2). В 11 (3,7%) хворих за безуспішної канюляції
термінального відділу СЖП та "легкої" селективної каню
ляції протоки ПЗ застосовували транспанкреатичну сеп
тотомію. У протоку ПЗ вводили струнний папілотом,
розсікали ампулу ВСДК через ''septum'' в напрямку 11 го
дин за циферблатом, канюлювали вічко СЖП, проводи
ли холангіографію, здійснювали необхідні транс
папілярні втручання.
У 272 хворих АЕПТ доповнена типовим розсіченням
ВСДК на 0,5 — 1,5 см залежно від його розмірів (рис. 3).
У 24 пацієнтів молодого віку з метою збереження сфінк
терного апарату ВСДК після виконання АЕПТ здійснено
балонну дилатацію сосочка (рис. 4). В усіх хворих з сте

нозуючим папілітом після ЕПСТ проводили ревізію
жовчних проток з використанням корзинки Дорміа та
балонного катетера з їх подальшою санацією розчином
діоксидину. Втручання завершували біопсією ВСДК.
Морфологічні зміни, виявлені у хворих з стенозуючим
папілітом, різноманітні: у 108 (23,4%) з них спостерігали
лише набряк та лейкоцитарну інфільтрацію ВСДК, у 318
(68,8%) — атрофічний процес в слизовій оболонці,
гіперплазію слизових залоз з утворенням аденоматоз
них розростань, у 36 (7,8%) — склеротичні зміни м'язо
вого апарату сфінктера Одді з розростанням у ньому
сполучної тканини.
Розсічення ВСДК та інтрамурального відділу СЖП під
час типової ЕПСТ здійснювали дистальною третиною
ріжучої частини папілотома Демлінга дозовано та
порційно, короткими імпульсами струму, уникаючи бли
скавичних та неконтрольованих розрізів (zipper—cut).
Як правило, під час виконання папілотомії застосовува
ли режим "різання" електрохірургічного блоку, щоб по
передити "заварювання" тканин та травму ПЗ. За підви
щеної кровоточивості тканин ВСДК у 52 пацієнтів засто
сований змішаний режим електрохірургічного блоку.
Виконуючи канюляційну ЕПСТ, використовуємо на
ступний алгоритм.
1. Селективна канюляція СЖП з використанням три
просвітного папілотома Демлінга (сlever—cut).
2. Контрастування позапечінкових жовчних проток,
оцінка патології за даними холангіографії.
3. Заведення в проксимальні відділи жовчних проток
гнучкої гідрофільної струни, що полегшує подальші
маніпуляції та забезпечує надійну орієнтацію папілото
ма в просвіті СЖП.
4. Розсічення ВСДК та інтрамурального відділу СЖП в
напрямку 11 годин за циферблатом дистальною трети
ною ріжучої частини папілотома в режимі "різання" еле
ктрохірургічного блоку.
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5. Виконання ендоскопічних транспапілярних втру
чань.
Важливе значення у досягненні успіху ендоскопічно
го втручання з приводу холедохолітіазу має оцінка адек
ватності сформованого папілотомного отвору. Розріз
при ЕПСТ не повинен виходити за межі поздовжньої
складки дванадцятипалої кишки, яка є проекцією прохо
дження інтрамурального відділу СЖП. Поперечна кер
крингова складка, розташована на межі з'єднання стінки
дванадцятипалої кишки та інтрамурального відділу
СЖП, є додатковим орієнтиром максимальної протяж
ності ЕПСТ. Проте, вона не завжди чітко виражена, крім
того, її легко сплутати з іншими поперечними складка
ми, розташованими на даху ампули ВСДК, та здійснити
неадекватно малий розріз або, навпаки, ретродуоде
нальну перфорацію. Ми в своїй практиці беремо до ува
ги не лише зазначені анатомічні орієнтири.
Критеріями адекватності виконання ЕПСТ вважаємо:
візуалізацію слизової оболонки СЖП у верхньому куті
папілотомного розрізу, вільний жовчовідток, вільне про
ходження частково зігнутого струнного папілотома
крізь сформований розріз. Вважаємо, що необхідно
комплексно оцінювати наведені ознаки для визначення
адекватності та максимальної довжини папілотомного
розрізу.
Ускладнення після типової ЕПСТ виникли у 9 (5,4%)
хворих, після атипової — у 12 (4,1%).
Кровотеча з папілотомної рани після виконання ка
нюляційної ЕПСТ виникла у 4 (2,4%) хворих, після засто
сування АЕПТ — у 8 (2,7%). Ендоскопічний гемостаз з ви
користанням методу електрокоагуляції здійснений у 4
пацієнтів, аргоно—плазмової коагуляції — у 6. Ще у 2
хворих зону папілотомної рани обколювали розчином
адреналіну в розведенні 1 : 10 000.
Гострий панкреатит після здійснення типової ЕПСТ
виник у 5 (3%) хворих, після АЕПТ — у 4 (1,4%), в усіх
спостереженнях усунутий консервативними засобами.
Контрольний огляд зони ЕПСТ з метою виключення
наявності злоякісної пухлини, навіть за негативних ре
зультатів первинної біопсії, проводили через 3, 6, 12 та
24 міс після виконання ЕПСТ.
Рестеноз пухлинного ґенезу виявлений у 22 (4,8%)
хворих у строки від 6 до 18 міс після виконання ЕПСТ
(рис. 5). Пухлинний процес діагностований під час кон
трольного огляду зони ЕПСТ та за самостійного звер
нення пацієнтів з приводу виникнення обтураційної
жовтяниці. У 12 хворих з пухлиною ВСДК в подальшому
виконане радикальне оперативне втручання, у 4 — сфор
мовані біліодигестивні анастомози, у 6 — у зв'язку з ди
семінацією пухлинного процесу здійснене ендобіліарне
стентування.
Після ендоскопічного втручання з приводу стенозу
ючого папіліту всі пацієнти живі.
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. За тривалості канюляції ВСДК понад 5 хв і більш
ніж триразовому контрастуванні протоки ПЗ показане
виконання ранньої АЕПТ, методом вибору якої є запро
понований нами спосіб.
2. Пацієнтам молодого віку з метою збереження
сфінктерного апарату ВСДК після виконання АЕПТ слід
здійснювати балонну дилатацію сосочка.
3. Обов'язковим елементом ендоскопічного втручан
ня у хворих з приводу стенозуючого папіліту є приціль
на біопсія найбільш змінених ділянок слизової оболон
ки ампули ВСДК та контрольна ЕРПХГ з біопсією через 3,
6, 12 та 24 міс після виконання ЕПСТ з метою своєчасно
го виявлення пухлин періампулярної зони.
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СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
УГОЛЬНО—МИНЕРАЛЬНОГО АДСОРБЕНТА УМ—5
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИТОГО ГНОЙНОГО
ПЕРИТОНИТА
Э. А. Алиева
Íàó÷íûé öåíòð õèðóðãèè èì. Ì. À. Òîï÷èáàøåâà, ã. Áàêó, Àçåðáàéäæàí
ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ðàçëèòîé
ãíîéíûé
ïåðèòîíèò;
óãîëüíîìèíåðàëüíûé
àäñîðáåíò.

РЕФЕРАТ

Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ èììóííîé ñèñòåìû ó 30 áîëüíûõ ñ ðàçëèòûì ãíîéíûì ïåðèòîíèòîì,
êîòîðûì â êîìïëåêñå ëå÷åíèÿ íàçíà÷àëè óãîëüíî—ìèíåðàëüíûé àäñîðáåíò ÓÌ—5 äëÿ ýíòåðîäåòîêñèêàöèè. Îòìå÷åíà ñïîñîáíîñòü ïðåïàðàòà ê ïîãëîùåíèþ òîêñè÷íûõ âåùåñòâ è áûñòðîé ýëèìèíàöèè ïàòîãåííûõ àýðîáíûõ è àíàýðîáíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ èç ïðîñâåòà òîíêîãî êèøå÷íèêà ïîñëå îïåðàöèè. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî óìåíüøåíèþ òÿæåñòè èíòîêñèêàöèè, óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé èììóíèòåòà, óñòðàíåíèþ ïàðåçà êèøå÷íèêà.

THE SORBTION ABILITY OF THE COAL—MINERAL ADSORBENT
UM—5 AND ITS INFLUENCE ON INTESTINAL MOTILITY
IN COMPLEX TREATMENT OF EXTENDED PURULENT
PERITONITIS
E. А. Аliyeva

KEY
WORDS:
extended
purulent
peritonitis;
coal-mineral
adsorbent.

SUMMARY

The results of the immune system investigation in 30 patients, suffering extended purulent peritonitis, to whom coal—
mineral adsorbent UM—5 for enterodetoxication was administered in complex of treatment, were analyzed. The preparation ability to absorb toxic substances and rapid elimination of pathogenic aerobic and anaerobic microorganisms postoperatively from the small intestine lumen was noted. It had promoted the reduction of intoxication severity, the immunity indices improvement and the intestinal paresis elimination.

Ведение послеоперационного периода игра
ет решающую роль в исходе перитонита [1].
Одним из перспективных методов лечения
разлитого гнойного перитонита является энте
росорбция. Основной механизм действия энте
росорбентов — поглощение токсичных веществ,
образующихся в просвете кишки, патогенных
микроорганизмов, уменьшение токсичности
крови [2].
В литературе описаны различные виды ад
сорбентов, обладающих обволакивающими и ад
сорбирующими свойствами, в частности, сор
бент в виде геля алюминия, углеродистые сор
бенты. В связи с трудностями введения через
зонд жирной формы углеродистого сорбента ме
тод не получил широкого распространения [3].
Предложенный нами новый отечественный
угольно—минеральный адсорбент УМ—5, в отли
чие от чисто минеральных (без углерода) адсор
бентов, обладает высокой поглотительной спо
собностью; в отличие же от чисто углеродных
адсорбентов — характеризуется большим коли

чеством поверхностных центров адсорбции, что
обусловливает его эффективность при поглоще
нии как органических, так и неорганических ве
ществ.
По мере прогрессирования патологического
процесса увеличиваются количество и видовой
состав патогенных микроорганизмов не только
в брюшной полости, но и в просвете кишечника.
При этом на стенку кишечника действуют как
эндогенные, так и экзогенные токсины микроб
ных тел и продукты их катаболизма, что обус
ловливает формирование интоксикационного
синдрома, парез кишечника, угнетающие им
мунную систему [4, 5].
Целью исследования было изучение эффек
тивности иммунокорригирующего действия но
вого угольно—минерального адсорбента УМ—5,
применяемого для энтеродетоксикации, в ком
плексном лечении больных с разлитым гной
ным перитонитом.
Отечественный угольно—минеральный ад
сорбент УМ—5 для энтеродетоксикации создан в
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НИИ Нефтехимических процессов Академии наук Азер
байджанской Республики (Патент Азербайджана 2000 от
02.12.2000).
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Работа состоит из двух частей: экспериментальной и
клинической.
Экспериментальный перитонит моделировали по
методу Ф. Ф. Усиковой [6] у 63 беспородных собак, из
них 33 — включены в основную группу, адсорбент УМ—
5 применяли одновременно с санацией брюшной поло
сти с использованием "мешка" из поливинилпирроли
доновой пленки; 30 — в контрольную группу, санацию и
дренирование брюшной полости осуществляли обще
принятыми методами.
Положительные результаты исследований: бактерио
логического, морфофункционального исследования
брюшины, слизистой оболочки тонкого кишечника, ге
матологического, токсикологического, биохимическо
го, иммунологического исследования крови, исследова
ние в химусе состава и количества микрофлоры в обеих
группах позволили нам апробировать данный метод у
больных с разлитым гнойным перитонитом.
Клиническая часть работы основана на анализе ре
зультатов лечения 30 больных, которые распределены
на две группы. В 1—ю группу (контрольную) включены
15 больных, которых лечили общепринятыми методами
с санацией и дренированием брюшной полости. Во 2—
ю группу (основную) включены 15 больных, у которых
санацию и дренирование брюшной полости осуществ
ляли с применением угольно—минерального адсорбен
та УМ—5.
Группы были сопоставимы по причине возникнове
ния, распространенности и тяжести перитонита.
В обеих группах у 11 больных диагностирован ап
пендикулярный, у 4 — послеоперационный перитонит.
Эффективность угольно—минерального адсорбента
УМ—5 оценивали по состоянию барьерной функции
слизистой оболочки тонкой кишки, видовому и количе
ственному составу микрофлоры химуса, токсичности
крови, состоянию иммунной системы [7 — 9].
В основной группе с 1—х суток через назогастраль
ный зонд вводили адсорбент УМ—5 из расчета 10 г, рас
творенных в 100 мл раствора антисептика, на 1 кг массы
тела больного.
У всех больных исследовали показатели клеточного,
гуморального иммунитета и естественной резистентно
сти организма до операции и на 3 — 7—е сутки после
нее. Состояние клеточного звена иммунитета у больных
с разлитым гнойным перитонитом исследовали с ис
пользованием набора моноклональных антител СD3 —
Т—лимфоциты, СD4 — Т—хелперы (Тх), СD8 — Т—су
прессоры (Тс), СD19 — В—лимфоциты.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

При исследовании клеточного звена иммунитета у
больных обеих групп количество Т—лимфоцитов с экс
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прессией маркера СD3 до операции было уменьшено: в
основной группе оно составляло (45,7 ± 1,8)%, в кон
трольной — (44,8 ± 1,3)%. На 3—и сутки после операции
количество Т—лимфоцитов в основной группе состав
ляло (44,9± 1,3)%, в контрольной — (41,2 ± 1,6)%. На 3—и
и 7—е сутки в контрольной группе умерли 5 больных, в
основной — 2.
У выживших больных обеих групп отмечено увели
чение количества Т—лимфоцитов: в основной группе —
на 15,4% по сравнению с таковым до операции — до
(52,8 ± 0,7)% (Р < 0,001), в контрольной — на 11,2% — до
(49,8 ± 0,8)% (Р < 0,05). Увеличение количества Т—лим
фоцитов в основной группе было на 5,9% (Р < 0,01) боль
ше, чем в контрольной. Т—лимфоциты с экспрессией
маркера СD3 имеют важное значение, в очаге воспале
ния они продуцируют хемокинин, цитокины, активиру
ют макрофаги. Уменьшение количества Т—лимфоцитов
в крови при позитивной клеточной динамике после
операции свидетельствует, что большая часть активиро
ванных Т—лимфоцитов локализуется в очаге пораже
ния.
По мере прогрессирования перитонита в патологи
ческом очаге увеличивается концентрация патогена, что
супрессирует иммунную систему, в том числе клеточные
факторы — Тх и Тс [1, 10].
В крови определяли уменьшение количества не толь
ко СD3—лимфоцитов, но и СD4, СD8 — Тх и Тс. При этом
количство Тх до операции составляло: в основной груп
пе — (27,7 ± 1,6%), в контрольной — (25,1 ± 1,6)%. На
7—е сутки в основной группе количество Тх увеличи
лось на 17,6% и составляло (31,5 ± 1,2)% (Р < 0,05) по
сравнению с таковым в контрольной группе — (26,8 ±
1,0)%. На 7—е сутки количество Тс в контрольной группе
составляло (23,0 ± 1,5)%, в основной — (21,2 ± 1,4)%, то
есть на 7,7% меньше.
Соотношение Тх/Тс в основной группе до операции
составляло 1,64 ± 0,2, на 3—и сутки — 1,2 ± 0,3, на 7—е
сутки — 1,5 ± 0,2; в контрольной группе — соответствен
но 1,3 ± 0,1, 1,4 ± 0,1 и 1,2 ± 0,1, то есть на 7—е сутки в ос
новной группе оно было на 31,3% больше, чем в кон
трольной. Соотношение Тх/Тс в контрольной группе до
операции соответствовало состоянию дефицита клеточ
ных факторов иммунитета.
Наряду с клеточными факторами иммунитета отме
чены изменения естественной резистентности организ
ма. Нейтрофильные гранулоциты как представители ес
тественной резистентности первыми мигрируют в тка
ни, инвазированные микроорганизмами, обеспечивая
первую линию защиты от инфекции. В наших исследо
ваниях содержание Ен—РОК на 7—е сутки в основной
группе составляло (33,2 ± 0,7)%, что на 10,1% больше,
чем в контрольной группе — (30,1 ± 1,2)%.
На 3—и сутки после операции отечено снижение фа
гоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов,
количество фагоцитирующих клеток в основной группе
составляло (29,6 ± 1,6)%, до операции — (32,0 ± 1,5)%, в
контрольной группе — соответственно (28,8 ± 1,5) и
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(33,4 ± 1,6)%. К 7—м суткам наблюдали повышение фаго
цитарной активности нейтрофильных гранулоцитов в
основной группе — на 9,3% (Р < 0,01) по сравнению с та
ковой в контрольной группе и на 18,1% (Р < 0,01) — по
сравнению с показателем до операции.
После фагоцитоза патогенные микроорганизмы
уничтожаются внутриклеточно путем слияния фагосо
мы с лизосомами, которые содержат бактериальную
субстанцию [4].
Гуморальные реакции реализуются преимуществен
но с участием В—лимфоцитов, что отражается на их эф
фективности в защите от микроорганизмов при перито
ните. Количество В—лимфоцитов с экспрессией марке
ра СD19 в основной группе составляло до операции —
(19,2 ± 0,7)%, на 3—и сутки после нее — (17,7 ± 1,5)%, на
7—е сутки — (22,2 ± 0,4)% (Р < 0,01); в контрольной груп
пе — соответственно (18,5 ± 0,8), (14,6 ± 1,1)% (Р < 0,05)
и (16,8 ± 1,2)%. То есть, количество В—лимфоцитов уже к
7—м суткам в основной группе увеличивалось на 15,0%
по сравнению с таковым в контрольной группе. Содер
жание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) до
операции в основной группе было увеличено до (88,1 ±
2,8) усл. ед., на 3—и сутки после операции составляло
(98,8 ± 2,9) усл. ед. (Р < 0,05), к 7—м суткам отмечена тен
денция к его уменьшению до (76,1 ± 2,7) усл. ед. (Р <
0,01); в контрольной группе уровень ЦИК оставался вы
соким — (85,0 ± 2,8) усл. ед. при исходном (84,2 ± 4,9) усл.
ед. То есть, снижение уровня ЦИК в основной группе на
10,5% было больше, чем в контрольной группе. Также от
мечено увеличение содержания IgG — на 17,7%, IgA — на
28,8%, IgМ — на 15,11% по сравнению с таковым в кон
трольной группе.
Анализ результатов исследования свидетельствует,
что применение угольно—минерального адсорбента
УМ—5 наряду с разработанным нами методом санации

брюшной полости после операции способствует устра
нению токсичных веществ из просвета кишечника,
уменьшению тяжести интоксикации, улучшению пока
зателей иммунитета, устранению пареза кишечника.
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ДІАГНОСТИЧНО—ЛІКУВАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ У ХВОРИХ
ПРИ ОБТУРАЦІЙНІЙ ЖОВТЯНИЦІ НЕПУХЛИННОЇ
ЕТІОЛОГІЇ
В. М. Ратчик
²íñòèòóò ãàñòðîåíòåðîëîã³¿ ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê
РЕФЕРАТ

Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ 273 õâîðèõ ç ïðèâîäó îáòóðàö³éíî¿ æîâòÿíèö³ (ÎÆ) íåïóõëèííî¿ åò³îëîã³¿ ðîçðîáëåíèé êë³í³êî—ä³àãíîñòè÷íèé àëãîðèòì. Õâîðèì ïðîâîäèëè êîìïëåêñíó ä³àãíîñòèêó é ë³êóâàííÿ ç çàñòîñóâàííÿì ì³í³³íâàçèâíèõ (òðàíñïàï³ëÿðíèõ, åíäîá³ë³àðíèõ) ìåòîä³â äåêîìïðåñ³¿ ç ïîäàëüøîþ îñòàòî÷íîþ êîðåêö³ºþ ðîçëàä³â æîâ÷îâ³äòîêó ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîñêîï³÷íîãî àáî â³äêðèòîãî äîñòóïó, ÿêó çà ïîêàçàííÿìè äîïîâíþâàëè ãåïàòîðåãåíåðàòîðíèìè âòðó÷àííÿìè: ðåïàðàòèâíîþ åëåêòðîêîàãóëÿö³ºþ ïå÷³íêè (ÐÅÏ), ñåëåêòèâíîþ âàãîòîì³ºþ ïå÷³íêè (ÑÂÏ), ïåð³àðòåð³àëüíîþ íåâðåêòîì³ºþ (ÏÀÍ) çàãàëüíî¿ ïå÷³íêîâî¿ àðòåð³¿, îìåíòîãåïàòîïåêñ³ºþ (ÎÃÏ).

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
îáòóðàö³éíà
æîâòÿíèöÿ;
ä³àãíîñòèêà òà
ë³êóâàííÿ;
àëãîðèòì;
ãåïàòîðåãåíåðàòîðí³ âòðó÷àííÿ.

DIAGNOSTIC—TREATMENT ALGORHYTHM IN PATIENTS
WITH OBTURATION JAUNDICE OF NONTUMORAL ETIOLOGY
V. М. Ratchik
SUMMARY

Basing on the results of examination and treatment analysis of 273 patients, suffering nontumoral obturation jaundice,
clinic—diagnostic algorhythm was developed. Complex diagnosis and treatment were applied to the patients, using miniinvasive (transpapillary, endobiliary) decompression methods with subsequent definite correction of the bile outflow disorders, using laparoscopic or open access, added by hepatoregenerative interventions: reparative hepatic electrocoagulation, selective hepatic vagotomy, periarterial neurectomy of a. hepatic communis and omentohepatopexy.

Обтураційна жовтяниця (ОЖ) як ускладнення
різних захворювань органів гепатопанкреатобі
ліарної зони є актуальною проблемою клінічної
та експериментальної хірургії [1]. Це зумовлене
стабільно високою летальністю, складністю та
несвоєчасністю діагностики, незадовільними ре
зультатами лікування, що спричиняє численні
ускладнення [2, 3].
Не вирішена ціла низка питань, пов'язаних з
відсутністю остаточного розуміння патогенезу
порушень та патологічних станів, спричинених
біліарною обструкцією, не визначені критерії
прогнозування наслідків хірургічної корекції та
вибору програми лікування хворих [4]. З оперо
ваних з приводу ОЖ супутнє біліарне ураження
печінки виявлене у 29,2% хворих, з них у 26,1% —
вторинний біліарний гепатит, у 3,1% — цироз
печінки [5].
У зв'язку з цим опрацювання та впроваджен
ня в клінічну практику адекватних лікувальних і
прогностичних програм, спрямованих на
профілактику та доопераційну індивідуалізовану
оцінку загрози виникнення післяопераційних
ускладнень у хворих з ОЖ з вибором оптималь
ної тактики біліарної декомпресії та остаточної
корекції розладів жовчовідтоку, є актуальним і
необхідним [6].

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Обстежені 273 хворих з ОЖ непухлинного ге
незу.
Причинами ОЖ були: холедохолітіаз з каль
кульозним холециститом — у 125 (45,8%) хворих,
постхолецистектомічний синдром (ПХЕС), рези
дуальний холедохолітіаз — у 21 (7,7%), стеноз ве
ликого сосочка дванадцятипалої кишки — у 25
(9,2%), ПХЕС, рубцева стриктура загальної печін
кової протоки — у 33 (12,1%), псевдокіста голо
вки підшлункової залози — у 30 (11,0%), індура
тивний панкреатит — у 39 (14,3%).
Чоловіків було 116 (42,5%), жінок — 157
(57,5%). Вік хворих від 19 до 81 року, у середньо
му (59,74 ± 1,59) року.
За ступенем тяжкості ОЖ хворі розподілені
залежно від рівня білірубінемії на три групи: гру
па I — 78 (28,6%) хворих, у яких вміст білірубіну
не перевищував 100 мкмоль/л і становив у серед
ньому (53,4 ± 14,9) мкмоль/л; група II — 122
(44,7%) пацієнти, у яких вміст білірубіну стано
вив від 100 до 200 мкмоль/л, у середньому (135,2
± 9,0) мкмоль/л; група III — 73 (26,7%) хворих, у
яких рівень білірубіну був вищий за 200
мкмоль/л, у середньому (250,1 ± 15,4) мкмоль/л.
Ступінь порушення печінково—воротного
кровообігу оцінювали за результатами реогепа
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тографії (РГГ). Аналізували найбільш важливі показни
ки: α/β —характеризує тонус судин та їх еластичність,
реографічний індекс (РІ) —величину систолічного при
току, амплітудно—частотний показник (АЧП) — інтен
сивність кровообігу в мікроциркуляторному руслі
(МЦР).
Морфологічні дослідження печінки проводили з ви
користанням експрес—методу тривалістю 25 — 30 хв.
Біоптати одержували під час етапних декомпресивних
втручань за допомогою тонкоголкової біопсії. Кріофік
сацію біоптатів проводили при температурі —20° С,
одержували гістологічні зрізи товщиною 3 — 5 мкм, які
фіксували в розчині 10% нейтрального формаліну, за
барвлювали за Малорі — Слінченком, гематоксиліном та
еозином.
Ступінь печінкової недостатності (ПН) оцінювали за
оригінальною методикою (патент України G 01 N 33/50
від 10.07.06), яка включала визначення у сироватці крові
вмісту пептидів середньої молекулярної маси (ПСММ) і
малонового діальдегіду (МДА) та обчислення коефіцієн
ту (К) — співвідношення ПСММ/МДА. За його значення
140 — 190 од. — діагностували ПН легкого ступеня, 90 —
140 од. — ПН середньої тяжкості, менше 90 од. — тяжку
ПН.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Найбільш відповідальним етапом лікування хворих з
приводу підпечінкового холестазу непухлинної етіології
є корекція розладів жовчовідтоку. Відновлення прохід
ності біліарного тракту після тривалого холестазу
сприяє зменшенню вираженості біліарної гіпертензії,
запальних процесів за збереження чи прогресування
ураження структури печінки.
Для розробки методів і визначення характеру хірур
гічного втручання ми аналізували і зіставляли клінічні,
функціональні і морфологічні ознаки захворювання.
Холестаз кожного ступеня в групах хворих мав якісні
відмінності, що дозволяло простежити ймовірність про
гресування патологічного процесу. Елементи його
трансформації поступово прогресували, що проявляло
ся змінами клінічного перебігу захворювання та морфо
функціонального стану печінки.
Це свідчило про необхідність індивідуального підхо
ду під час вибору лікувальної тактики у хворих з
підпечінковим холестазом на підставі аналізу резуль
татів морфологічного дослідження, яке більш інформа
тивне, особливостей нозології і конкретних клініко—
анатомічних показників. За даними імуногістохімічного
дослідження, прогресування ОЖ супроводжувалось зни
женням активності продуктивних механізмів репара
тивної регенерації паренхіми печінки. В умовах клініки
встановлений кореляційний зв'язок між фіброзом і
тяжкістю холестазу (r = 0,67, Р = 0,008), некрозом та ак
тивацією фібротичних процесів у тканині печінки (r =
0,443, Р = 0,04). Збереження цих змін після відновлення
прохідності біліарного тракту з використанням методів
хірургічної корекції розладів жовчовідтоку потребує оп

рацювання особливих підходів до виконання оператив
ного втручання.
За даними дослідження виділені кілька типів реог
рам, які відображали порушення системного печінково
го кровотоку. РГГ 1—го типу характеризувалися знижен
ням РІ до 0,85 ± 0,04, у контролі — 1,25 ± 0,06, АЧП — до
1,12 ± 0,05, у контролі — 1,3 ± 0,07, при цьому зміни α/β
свідчили про підвищення опору судин до 1,03 ± 0,16, у
контролі 0,32 ± 0,02. РГГ 2—го типу відображали пору
шення МЦР печінки високого ступеня. При цьому РІ ста
новив 0,70 ± 0,02, АЧП — 0,66 ± 0,03, α/β також свідчив
про підвищення опору судин і становив 1,11 ± 0,20. В
умовах підпечінкового холестазу РГГ 1—го типу виявлені
у 126 (46,2%) хворих, 2—го типу — у 147 (53,8%).
На підставі аналізу проведених досліджень струк
турні порушення печінки диференціювали на легкі, се
редньої тяжкості і тяжкі. За легкого порушення частки
печінки зберігали трабекулярну будову. Про активність
холестатичного гепатиту, поряд з інтралобулярною деге
нерацією гепатоцитів і вогнищ некрозу, свідчила на
явність нейтрофільних гранулоцитів у паренхімі і
ворітних каналах печінки. Відзначені слабо виражена
зерниста дистрофія, відсутність або незначна вира
женість дрібнокраплинної жирової дистрофії, незнач
ний цитоплазматичний холестаз. Зберігалась нормаль
на будова пограничної печінкової пластинки. Декілька
профілів дрібних жовчних проток розташовані по пери
ферії ворітних каналів. Спостерігали помірне фіброзу
вання ворітних каналів, поодинокі фіброзні перетинки
(портопортальні або портоцентральні).
За порушень структури печінки середньої тяжкості
зберігалась балкова будова її часток. У ворітних каналах
помірно виражена лімфо—плазмоцитарна і лейкоци
тарна інфільтрація строми. Виявлений коагуляційний
некроз поодиноких гепатоцитів. Цитоплазматичний,
або внутрішньоканальцевий, холестаз відзначали в ос
новному в перицентральній зоні часток. В епітелію по
граничної печінкової пластинки помірно виражена зер
ниста дистрофія. Ворітні канали розширені, виявлене
фіброзування не тільки ворітних каналів, а й перипор
тальної зони.
За тяжких порушень структури печінки балкова бу
дова її часток нечітко виражена, значно розширені
ворітні канали. Відзначено лімфо—плазмоцитарну ін
фільтрацію, у ворітних каналах формувалися нові лім
фатичні фолікули. Спостерігали крайову проліферацію
дрібних жовчних проток. Більш помітне зниження ак
тивності механізмів регенерації у відновлені структури
печінки. Помітно скупчені лейкоцити у ворітних кана
лах, приграничній печінковій пластинці та паренхімі
печінкових часток. Більш виражені ознаки зернистої
(білкової) дистрофії, коагуляційний некроз гепатоцитів,
еозинофільна дегенерація та некроз окремих гепато
цитів в різних зонах печінкових часток.
За даними гістологічного дослідження печінки в I
групі у 20 (25,6%) хворих виявлені структурні порушен
ня середньої тяжкості і тяжкі, у 58 (74,4%) — легкі, у II
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групі — відповідно у 65 (53,3%) та у 57 (46,7%); у III групі
— у 56 (76,7%) та 17 (23,3%). На підставі оцінки систем
ного печінкового кровообігу за даними РГГ встановле
но, що 2—й тип розладів у 91,7% спостережень
відповідав структурним порушенням печінки середньої
тяжкості і тяжким.
З огляду на відоме положення, що основою відбудов
ного процесу внутрішніх органів є повноцінність крово
постачання і регенераторна активність елементів па
ренхіми, і виходячи з результатів наших досліджень, ми
встановили, що на тлі основної стратегії хірургічної так
тики ОЖ — декомпресії жовчних проток комплексний
підхід до лікування хворих з ОЖ і вторинними гепа
тобіліарними розладами повинен бути спрямований на
покращання внутрішньопечінкового кровообігу, стиму
ляцію регенераторних процесів в паренхімі печінки,
припинення прогресування фіброзу. Таким чином,
обґрунтована доцільність застосування гепаторегенера
торних втручань: ПАН загальної печінкової артерії, СВП,
РЕП, ОГП в різних поєднаннях з базовими операціями.
Виконання гепаторегенераторних втручань було по
казане 141 (51,6%) хворому, в тому числі 20 (25,6%) — І
групи, 65 (53,3%) — II групи та 56 (76,7%) — III групи.
Комплексне лікування здійснювали відповідно до
опрацьованого лікувально—діагностичного алгоритму,
який включав: у 1—шу добу — отримання результатів
клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень
для визначення причин та рівня блоку за даними УЗД
або КТ, визначення порушень системного кровотоку за
даними РГГ, оцінку прогнозу несприятливого кінця за
шкалою SAPS II, визначення тяжкості ПН та ендогенної
інтоксикації; на 2—гу добу — оцінка тяжкості ОЖ з вико
нанням (після ЕРХПГ), залежно від рівня білірубінемії і
тривалості періоду жовтяниці, мініінвазивних деком
пресивних втручань, які розділяли за строками виконан
ня на підготовчі (відстрочені) — за рівня білірубінемії не
вище 100 мкмоль/л, термінові (коригувальні) — за
вмісту білірубіну до 200 мкмоль/л, ПН легкого ступеня;
двохетапні (дренувальні) — за білірубінемії понад 200
мкмоль/л, ПН середньої тяжкості і тяжкої.
Наступним етапом лікування хворих, яким виконува
ли двохетапне втручання, є зовнішня декомпресія
біліарного тракту з дозованим жовчовідтоком залежно
від даних клініко—лабораторних досліджень. Під час ви
конання мініінвазивних втручань хворим здійснювали
тонкоголкову біопсію печінки з гістологічним дослід
женням для встановлення вираженості структурних по
рушень. В період декомпресії проводили антибактері
альну, детоксикаційну, гепатопротективну, кардіотоніч
ну, імуномодулюючу терапію, корекцію коагуляційного
дисбалансу, лікування ентеральної недостатності. Залеж
но від отриманих даних, після нормалізації стану хворо
го (через 12 — 14 діб) проводили остаточну корекцію
розладів жовчовідтоку, яку доповнювали, за показання
ми, гепаторегенераторними втручаннями.
Репаративну електрокоагуляцію діафрагмальної по
верхні правої і лівої часток печінки здійснювали точко
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вим електродом діаметром 0,5 см у шаховому порядку на
відстані 2 см між точками коагуляції при напрузі 40 Вт
протягом 3 с в кожній точці. Під час ОГП до ложа
жовчного міхура підводили пасмо великого сальника,
яке фіксували за допомогою точкового електрода по пе
риметру ложа при напрузі 60 Вт. СВП передбачала пере
ривання парасимпатичного впливу блукаючого нерва
на судини печінки з метою покращання органного кро
вообігу. Після здійснення основного етапу операції
відкривався малий сальник, у товщі якого, ближче до
печінкового краю, візуалізувалися печінкові гілки блука
ючого нерва, які виділяли, перетинали за допомогою
електродисектора максимально близько до печінки.
ПАН здійснювали після розрізання малого сальника
и виділення в проекції верхнього краю головки
підшлункової залози стовбура загальної печінкової ар
терії, яку визначали за пульсацією і напрямком судини.
Після виділення артерії, яка має вигляд стовбура діамет
ром біля 1 см, брали її на "трималки", виділяли стінку ар
терії і обережно поздовжньо розрізали пластинку, що
несе нерв, на 1,5 — 2 см, виділяли її від стінки судини і
висікали на протязі 1 — 2 см.
Після операції ускладнення виникли у 8 (2,9%) хво
рих, післяопераційна летальність становила 1,8% (по
мерли 5 хворих).
Отже, хірургічне втручання з приводу ОЖ сприяло
нормалізації показників і структурних змін печінки, за
даними РГГ, покращанню кровопостачання печінки
внаслідок збільшення систолічного притоку на 26,0%,
збільшенню кровообігу у МЦР на 51%.
Таким чином, комплексне лікування хворих з ОЖ з
використанням запропонованого алгоритму забезпечує
не тільки відновлення жовчовідтоку, а й спрямоване на
покращання внутрішньопечінкового кровообігу, стиму
ляцію репаративних процесів в паренхімі печінки, по
передження прогресування захворювання.
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РЕФЕРАТ

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû êëèíèêî—ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå îáúåêòèâíî ïîäòâåðæäàþò ìåíüøóþ òðàâìàòè÷íîñòü ëàïàðîñêîïè÷åñêîé õîëåöèñòýêòîìèè (ËÕÝ) ïî ñðàâíåíèþ ñ îòêðûòîé õîëåöèñòýêòîìèåé (ÎÕÝ) ó áîëüíûõ îñòðûì õîëåöèñòèòîì (ÎÕ). Ïðè èññëåäîâàíèè ñûâîðîòêè êðîâè áîëüíûõ, ó êîòîðûõ âûïîëíÿëè ËÕÝ èëè ÎÕÝ,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàçåðíîé êîððåëÿöèîííîé ñïåêòðîñêîïèè (ËÊÑ), îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ìàëîíîâîãî äèàëüäåãèäà (ÌÄÀ) è äèåíîâûõ êîíúþãàò (ÄÊ) äîêàçàíî áîëåå áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå èçó÷åííûõ ïàðàìåòðîâ ãîìåîñòàçà
ïîñëå ËÕÝ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î åå ìåíüøåé òðàâìàòè÷íîñòè.

COMPARATIVE ESTIMATION OF TRAUMATICITY
OF LAPAROSCOPIC AND OPEN CHOLECYSTECTOMY
ACCORDING TO OBJECTIVE METHODS OF INVESTIGATION
М. А. Каshtalyan
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SUMMARY

The results of clinic—laboratory investigations were adduced, which confirm objectively the lesser traumaticity of laparoscopic cholecystectomy (LCE) in comparison with open cholecystectomy in patients, suffering an acute cholecystitis.
While investigation of the patients blood serum, in whom LCE or open cholecystectomy was performed, using laser correlation spectroscopy (LCS), and performance of malonic dialdehide and dienic conjugate content determination, more
rapid restoration of homeostasis parameters was proved after LCE, trusting its lesser traumaticity.

В структуре острых хирургических заболева
ний органов брюшной полости ОХ занимает
второе место после острого аппендицита [1, 2].
Несмотря на очевидные успехи в диагностике и
лечении ОХ, летальность составляет 4 — 7%, в ос
новном в группе больных пожилого и старческо
го возраста [1].
ОХЭ или ЛХЭ являются основным методом
лечения ОХ.
Большинство хирургов отдают предпочтение
лапароскопическим технологиям [3], обосновы
вая свой выбор их меньшей травматичностью. В
качестве критериев травматичности приводят
клинические показатели (меньшая продолжи
тельность боли после операции, лечения в ста
ционаре, минимальное повреждение передней
брюшной стенки, лучший косметический ре
зультат). Эти критерии зависят от субъективных
оценок больного и врача.
Мы поставили задачу оценить травматич
ность ОХЭ и ЛХЭ с помощью объективных кри
териев, представить объективные доказательства
меньшей травматичности ЛХЭ по сравнению с
таковой ОХЭ.

В качестве объективных критериев травма
тичности избраны показатели сыворотки крови,
полученные с помощью ЛКС, содержание проме
жуточных продуктов перекисного окисления ли
пидов (ПОЛ) и результаты кардиоинтерваломет
рии (КИМ) [4 — 6].
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Обследованы 85 пациентов, оперированных
по поводу ОХ (основная группа), 50 здоровых
лиц — доноров крови (группа контроля — для
сравнения результатов ЛКС и показателей ПОЛ)
и 20 здоровых лиц в возрасте от 18 до 65 лет, ко
торым проводили диспансеризацию (группа
контроля показателей вариабельности ритма
сердца — ВРС, полученных с помощью КИМ). У
40 больных выполнена ОХЭ, у 45 — ЛХЭ. ЛКС, оп
ределение концентрации промежуточных про
дуктов ПОЛ и КИМ выполняли трижды — при
госпитализации, через 1 и 3 сут после операции.
ЛКС осуществляли с использованием лазер
ного корреляционного спектроскопа, разрабо
танного в отделе молекулярной и радиационной
биофизики Санкт—Петербургского института
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ядерной физики им. акад. Б.П. Константинова АН Рос
сии и изготовленного в НПО "Прогресс" НАН Украины
[7, 8].
Концентрацию промежуточных продуктов ПОЛ оп
ределяли в сыворотке крови: МДА — в реакции с тиобар
битуровой кислотой, ДК — спектрофотометрическим
методом при длине волны 233 нм [9].
КИМ проводили с помощью аппарата, разработан
ного на предприятии АОЗТ, "Сольвейг", (Украина), ис
пользовали компьютерную программу "Система суточ
ного мониторинга и анализа ВРС". Регистратор ритма
ЭКС РР/24 фиксировали с помощью трех электродов к
грудной стенке пациентов. Экспозиция 2 мин [4 — 6].
Из 85 больных у 63 (74,1%) — операция выполнена в
сроки до 72 ч с момента возникновения приступа ОХ, у
22 (25,9%) — позже чем через 72 ч. Группы пациентов,
оперированных с использованием открытого и лапаро
скопического способа, сопоставимы по полу и возрасту,
тяжести течения основного и сопутствующих заболева
ний, что обеспечивает корректность сравнения резуль
татов.
Полученные результаты обработаны с использова
нием общепринятых в медико—биологических исследо
ваниях параметрических и непараметрических методов
статистического анализа [10].
Статиcтичеcкая oбрабoтка прoведена с помощью
перcoнальнoго кoмпьютера с использованием прoграм
мы cтатиcтичеcкoгo анализа "Primer Biostatistics". Мини
мальную статистическую достоверность определяли
при Р < 0,05.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

По данным ЛКС основные отличия спектров плазмы
крови пациентов с ОХ от спектров доноров отмечены в
низкомолекулярной и сверхвысокомолекулярной фрак
циях (увеличение вклада в светорассеяние соответст
венно на 34,7 и 253,1%). У больных отмечено значитель
ное (на 65,3%) увеличение вклада в светорассеяние час
тиц, составляющих сверхнизкомолекулярную фракцию
(2 — 11 нм). Анализ полученных результатов свидетель
ствовал о наличии деструктивных процессов в организ
ме больных.
Через 1 сут после выполнения ОХЭ выраженность
интоксикационных сдвигов, регистрируемых по вкладу
частиц с гидродинамическим радиусом 12 — 37 нм, со
хранялась на уровне таковой при госпитализации боль
ных (соответственно 41,0 и 39,2%). Вклад частиц, состав
ляющих сверхвысокомолекулярную фракцию спектра,
увеличивался и составлял 546,9% от его уровня у доно
ров.
Через 3 сут отмечено уменьшение вклада частиц, со
ставляющих сверхвысокомолекулярную фракцию, од
нако ее вклад еще превышал показатель у доноров в 3,2
раза.
По данным ЛКС, проведенной у больных, которым
произведена ЛХЭ, уже через 1 сут выраженность инток
сикационных сдвигов уменьшилась на 42,3%, о чем сви
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детельствовало уменьшение вклада частиц размером 12
— 37 нм. Через 3 сут вклад этой фракции был еще мень
шим и превышал соответствующие значения у доноров
лишь на 13,2%.
Восстановление показателей, составляющих сверх
низкомолекулярную фракцию, у больных после ЛХЭ на
блюдали быстрее, чем после ОХЭ (уже через 1 сут после
операции вклад этой фракции уменьшался на 26,6%).
Через 3 сут частота выявления спектров, не отличаю
щихся от спектров доноров, достигла 45%, что в 9 раз
превышало показатели после ОХЭ.
Концентрация МДА и ДК в сыворотке крови при гос
питализации у пациентов с ОХ составляла соответствен
но (5,5 ± 0,6) и (2,3 ± 0,2) усл. ед., что в 2,2 и 2,3 раза (Р <
0,001) превышало аналогичные показатели в сыворотке
крови доноров. У больных, оперированных с использо
ванием открытого метода, через 1 сут после вмешатель
ства уровень МДА в сыворотке крови незначительно (на
15%) снизился.
Аналогично изменилась концентрация ДК в крови,
однако оба показателя существенно превышали таковые
в контрольной группе (Р < 0,01). Через 3 сут после ОХЭ
концентрация МДА существенно не отличалась от тако
вой в 1—е сутки после операции и значительно превы
шала показатели в контрольной группе. Через 3 сут по
сле ЛХЭ содержание МДА в сыворотке крови больных
было на 27%, ДК — на 22% ниже показателей до опера
ции.
Показатели ВРС, зарегистрированные до операции,
характеризовались недостоверным (на 4 — 9%) увеличе
нием абсолютных значений адаптационной составляю
щей вегетативной нервной системы (ВНС), что, возмож
но, обусловлено влиянием заболевания и неизбежным
волнением перед операцией.
Показатель, характеризующий функциональную ак
тивность парасимпатической части ВНС, также сущест
венно не отличался от такового в контрольной группе.
Динамика большинства показателей ВРС у больных, ко
торым произведена ОХЭ или ЛХЭ, аналогична. Намечав
шаяся при сопоставлении средних данных тенденция к
более быстрой нормализации показателей после ЛХЭ
оказалась недостоверной (Р > 0,05).
Результаты ЛКС сыворотки крови подтвердили, что
восстановление показателей крови после ЛХЭ происхо
дит быстрее, чем после ОХЭ.
Результаты исследования содержания промежуточ
ных продуктов ПОЛ объективно свидетельствуют, что
после осуществления ЛХЭ нормализация показателей
МДА и ДК происходит быстрее, чем после ОХЭ. Полная
нормализация показателей ПОЛ в сроки до 3 сут отмече
на только после выполнения ЛХЭ, после осуществления
ОХЭ уровень промежуточных продуктов ПОЛ на 3—и
сутки после операции существенно превышал показате
ли в контрольной группе.
При анализе показателей КИМ различия темпов нор
мализации ВРС после выполнения ОХЭ и ЛХЭ были не
достоверными.
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Таким образом, результаты ЛКС и показатели ПОЛ
объективно свидетельствовали о меньшей травматично
сти ЛХЭ по сравнению с ОХЭ.
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ЛЮМБОТОМІЧНА ВІДЕОКОНТРОЛЬОВАНА САНАЦІЯ
ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ
НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
В. М. Копчак, І. В. Хомяк, К. В. Копчак
Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ìåí³ Î. Î. Øàë³ìîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
РЕФЕРАТ

Çà ïåð³îä 2007 — 2008 ðð. ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì ïåðåáóâàëè 55 õâîðèõ íà ãîñòðèé íåêðîòè÷íèé ïàíêðåàòèò. Â
îñíîâíó ãðóïó âêëþ÷åí³ 7 õâîðèõ, â êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ ÿêèõ çàñòîñîâóâàëè ëþìáîòîì³÷íó ÷åðåçøê³ðíó ñàíàö³þ
íåêðîòè÷íèõ âîãíèù çà äîïîìîãîþ íåôðîñêîïà. Ó õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè âèêîíóâàëè çàãàëüíîïðèéíÿò³
îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ. Â îñíîâí³é ãðóï³ îäíîìó õâîðîìó çä³éñíåíî ðåëàïàðîòîì³þ, âñ³ ïàö³ºíòè æèâ³. Â êîíòðîëüí³é
ãðóï³ ó 7 õâîðèõ âèêîíàíî ðåëàïàðîòîì³þ, ïîìåðëè 5 ïàö³ºíò³â. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ äîçâîëèëè
ðåêîìåíäóâàòè ìåòîä ëþìáîòîì³÷íî¿ ÷åðåçøê³ðíî¿ çàî÷åðåâèííî¿ íåêðñåêâåñòðåêòîì³¿ çà äîïîìîãîþ íåôðîñêîïà
äëÿ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ â åòàïíîìó ë³êóâàíí³ õâîðèõ ç ³íô³êîâàíèì ïàíêðåîíåêðîçîì.

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
ãîñòðèé
íåêðîòè÷íèé
ïàíêðåàòèò;
õ³ðóðã³÷íå
ë³êóâàííÿ;
ëþìáîòîì³÷íà
â³äåîêîíòðîëüîâàíà ñàíàö³ÿ.

LUMBOTOMY VIDEOCONTROLLED SANATION
OF RETROPERITONEAL SPACE IN PATIENTS, SUFFERING
AN ACUTE PANCREATITIS
V. М. Коpchak, І. V. Khomyak, К. V. Коpchak
SUMMARY

During 2007 — 2008 yrs 55 patients, suffering an acute necrotic pancreatitits, were followed up. In the main group 7
patients were included, in the complex treatment of whom the lumbotomy transcutaneous sanation of necrotic foci, using
nephroscope, was done. In patients of a control group the conventional operative interventions were performed. In the
main group in one patient relaparotomy was performed, all the patients are alive. In a control group in 7 patients relaparotomy was performed, 5 patients died. The results of investigation performed had permitted to recommend the method
of the lumbotomy transcutaneous retroperitoneal necrsequestrectomy, using nephroscope, for practical application in the
staged treatment of patients, suffering infected pancreonecrosis.

Проблема хірургічного лікування хворих на
гострий некротичний панкреатит є актуальною і
привертає велику увагу дослідників.
Гострий панкреатит є досить поширеним за
хворюванням, його виявляють з частотою 25 —
80 на 100 000 населення. Легкі форми гострого
панкреатиту діагностують у 75 — 80% спостере
жень, вони минають без ускладнень, легко підда
ються терапії і часто зникають спонтанно. Тяжкі
форми гострого панкреатиту супроводжуються
летальністю 10 — 30% [1 — 4].
Основними етіологічними факторами гос
трого панкреатиту є: зловживання алкоголем та
жовчнокам'яна хвороба, які спричиняють гос
трий панкреатит майже у 80% хворих [2 — 4].
У теперішній час загальноприйнятими пока
заннями до виконання оперативного втручання
з приводу гострого некротичного панкреатиту
вважають наявність інфікованого панкреонекро
зу, стерильного некрозу, що супроводжується
поліорганною недостатністю, а також стериль
ного некрозу, що поширюється більш ніж на 50%
тканини підшлункової залози. Останні два пока

зання вважають спірними, за цих ситуацій пока
зання до оперативного лікування визначають
індивідуалізовано. Так, за даними метааналізу,
летальність хворих з стерильним панкреонекро
зом після виконання оперативного втручання
становить 11,9%, а після проведення консерва
тивної терапії — 2,3%. Окремо в літературі роз
глядають таке показання до проведення опера
тивного лікування, як симптоматичний панкрео
некроз (наявність вираженого болю, стенозуван
ня окремих відділів травного каналу тощо) [3 —
11].
Виконання оперативного втручання повинне
бути максимально відстроченим з метою утво
рення вираженої демаркації зони некрозу для
зручного здійснення операції. Операцію викону
ють, як правило, через 3 тиж після виникнення
нападу гострого панкреатиту [8, 12 — 14].
За даними рандомізованого дослідження [15],
встановлені переваги некректомії в порівнянні з
резекційними втручаннями на підшлунковій за
лозі у хворих з некротичним панкреатитом. При
цьому локальне видалення некротизованих тка
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Ðèñ. 1. Íåôðîñêîï ç íàáîðîì ³íñòðóìåíò³â.

Ðèñ. 3. Íåôðîñêîï ó ðîáî÷îìó ñòàí³.

Ðèñ. 4. Âèäàëåííÿ íåêðîòèçîâàíèõ òêàíèí ÷åðåç ³íñòðóìåíòàëüíèé
êàíàë íåôðîñêîïà.
Ðèñ. 2. Íåôðîñêîï ç â³äåîåíäîñêîï³÷íîþ àïàðàòóðîþ ô³ðìè KarlStorz-Endoskope.

нин сприяло зниженню післяопераційної летальності та
дозволило уникнути видалення неураженої тканини
підшлункової залози.
Метою виконання будь—якого оперативного втру
чання є, з одного боку, локальне, а з іншого — адекватне
видалення всіх некротизованих тканин. Під час вико
нання оперативного втручання використовують транс
перитонеальні, ретроперитонеальні доступи, мініінва
зивні та черезшкірні методи [8, 9, 12, 16 — 24]. Загально
прийнятими методами є некрсеквестректомія з подаль
шими закритим лаважем, плановою релапаротомією
або лапаростомією [4, 7, 8, 16, 25, 26].
Сьогодні в хірургічній практиці все ширше застосо
вують малотравматичні методи лікування.
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Обстежені 55 хворих з гострим некротичним пан
креатитом, ускладненим вогнищевим ураженням клітко
вини заочеревинного простору, оперованих в клініці з
використанням мініінвазивних або/і відкритих втру

чань за період 2007 — 2008 рр. Чоловіків було 36, жінок
— 19. Хворі обстежені за стандартною схемою, яка вклю
чала клініко—лабораторні методи, а також проведення
ультразвукового, комп'ютернотомографічного моніто
рингу в період перебування хворого у стаціонарі.
В усіх хворих діагностований інфікований панкрео
некроз, що було безумовним показанням до виконання
оперативного втручання. Хворих з іншими формами
тяжкого гострого панкреатиту в дослідження не включа
ли. В усіх хворих тяжкість загального стану зумовлена
наявністю синдрому системної запальної відповіді, у 28
(50,9%) — поліорганної недостатності.
Для санації парапанкреатичного простору за допо
могою нефроскопа використовували відеоендоскопічну
апаратуру фірми Karl—Storz—Endoskope (рис. 1—3), че
резшкірні нефроскопи з постійним низьконапірним
промиванням та відсмоктуванням. Характеристика неф
роскопа: широкоугольна оптика прямого бачення 6° з
кутовим окуляром, замком Luer на з'єднанні для зрошен
ня, інструментальним каналом та вбудованим скловоло
конним світловодом. З метою видалення некротизова
них тканин використовували операційні інструменти
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для черезшкірного видалення ниркових камінців з
постійним низьконапірним промиванням та відсмокту
ванням; захоплюючі щипці з вікончастими браншами та
кільцевою рукояткою з двома рухливими браншами.
Техніка люмботомічної відеоконтрольованої санації
заочеревинного простору. Після ретельного обстеження
хворого з використанням інструментальних методів
(УЗД, КТ) визначали показання до виконання оператив
ного втручання (наявність заочеревинних скупчень
гною та/або вогнищ інфікованого панкреонекрозу), а
також оптимальний оперативний доступ. Місце для ви
конання мінілюмботомії обирали для досягнення най
коротшої відстані, безпечної для здійснення доступу.
Операційне поле обробляли розчинами антисептиків.
Виконували мінілюмботомію, в рану вводили нефро
скоп, за допомогою якого оглядали порожнину, видаля
ли некротизовані тканини (рис. 4), проводили санацію
порожнини стерильними розчинами. Здійснювали
адекватне дренування порожнини шляхом введення дре
нажів через робочий канал нефроскопа. Рану зашивали.
В основну групу включені 7 хворих, в комплексному
лікуванні яких застосували люмботомічну черезшкірну
санацію некротичних вогнищ з використанням нефро
скопа. У 4 хворих застосований варіант санації парапан
креатичного гнійного вогнища за неефективності дре
нажу, встановленого під контролем УЗД. За допомогою
бужів різного діаметра здійснювали дилатацію існуючо
го каналу з подальшою санацією гнійної порожнини і
виконанням панкреатонекрсеквестректомії за візуаль
ним контролем через нефроскоп і дренуванням порож
нини з використанням двопросвітної трубки крізь робо
чий канал нефроскопа. У 3 хворих проведення че
резшкірної санації за наведеною методикою було не
можливим через технічну неможливість попереднього
дренування гнійного парапанкреатичного вогнища під
контролем УЗД. В цих спостереженнях нефроскоп з ме
тою санації гнійного вогнища та виконання панкреато
некрсеквестректомії вводили через мінілюмботомний
розріз, довжина якого на 5 мм перевищувала зовнішній
діаметр нефроскопа.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Показаннями до виконання первинних та повтор
них оперативних втручань вважали наявність недрено
ваних скупчень гною, інфікованих некротичних во
гнищ, а також ускладнень гострого некротичного пан
креатиту (кровотеча, перфорація порожнистого органа,
непрохідність кишечнику).
Під час вибору хірургічної тактики превагу віддавали
виконанню етапних оперативних втручань з широким
впровадженням мініінвазивних методів. Відкриті опера
тивні втручання здійснювали за неефективності
мініінвазивних методів чи наявності протипоказань до
їх виконання.
З метою оцінки результатів лікування хворих з гос
трим некротичним панкреатитом визначали показники
летальності. Для оцінки адекватності санації парапан
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креатичного простору та некректомії визначали частоту
виконання повторних оперативних втручань.
Отримані результати порівнювали з використанням
критерію відповідності (χ2).
Загалом за період спостереження померли 5 хворих.
В основній групі всі пацієнти живі.
При порівнянні показників летальності в групах хво
рих, оперованих за стандартною методикою та з вико
ристанням люмботомічної черезшкірної санації некро
тичних вогнищ за допомогою нефроскопа, достовірна
різниця показників не виявлена (χ2 = 0,802). Летальність
відзначено лише в групі хворих, оперованих за стан
дартними методами (вона становила 10,4%), проте, слід
зазначити, що для виконання черезшкірної люмбо
томічної санації за допомогою нефроскопа ми відбира
ли хворих. В дослідження не включали хворих з тоталь
ним та субтотальним некротичним ураженням підшлун
кової залози, стан яких часто найтяжчий; ознаками
поліорганної недостатності, хоча в усіх хворих основної
групи спостерігали явища недостатності однієї з систем
органів.
Отже, наші дані певним чином підтверджують думку,
що у хворого з інфікованим панкреонекрозом не
обхідно здійснювати адекватну некрсеквестректомію з
використанням одного з доступних методів, вибір якого
залежить від можливостей клініки та особливостей пе
ребігу основного захворювання.
Адекватність некректомії опосередковано відобража
ла частота виконання повторного оперативного втучан
ня.
В 1 (14,3%) пацієнта основної групи через 8 діб
здійснено повторну санацію парапанкреатичного про
стору та панкреатонекрсеквестректомію з використан
ням лапаротомного доступу у зв'язку з прогресуванням
основного захворювання. В контрольній групі релапа
ротомія виконана у 7 (14,6%) хворих.
Різниця частоти виконання релапаротомії в двох
групах хворих недостовірна (χ2 = 0,388). Це свідчить, що
в групі хворих, яким здійснено черезшкірну люмбо
томічну санацію некротичних вогнищ, адекватність
втручання була співставною з такою при використанні
загальноприйнятих методів.
Отже, запропонований метод може бути рекомендо
ваний для широкого застосування у певного континген
ту хворих не тільки як етапне втручання з метою
відстрочення виконання основної операції, а й як метод
остаточного оперативного втручання за певних форм
тяжкого гострого панкреатиту з інфікованими вогнища
ми некрозу.
Таким чином, люмботомічна відеоконтрольована са
нація заочеревинного простору у хворих з гострим не
кротичним панкреатитом, ускладненим вогнищевим
ураженням клітковини заочеревинного простору, є ви
сокоефективним методом хірургічного лікування ус
кладненого та тяжкого захворювання, дозволяє зменши
ти частоту післяопераційних гнійно—септичних усклад
нень, летальність, сприяє швидшому одужанню хворих.
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ КРИТИЧНОЇ
ІШЕМІЇ ТКАНИН НИЖНІХ КІНЦІВОК
Г. Г. Влайков
Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ iìåí³ Î. Î. Øàëiìîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
РЕФЕРАТ

Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè îáñòåæåííÿ, õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ óñêëàäíåíü ó 219
õâîðèõ ç îáë³òåðóþ÷èì àòåðîñêëåðîçîì ÷åðåâíî¿ ÷àñòèíè àîðòè (××À) òà ïåðèôåð³éíèõ àðòåð³é â ñòàä³¿ êðèòè÷íî¿
³øåì³¿ òêàíèí íèæí³õ ê³íö³âîê (Ê²ÍÊ), ç íèõ ó 22 (10,1%) — ä³àãíîñòîâàíèé öóêðîâèé ä³àáåò. Âèçíà÷åíî âàæëèâ³ñòü
âèâ÷åííÿ ñòàíó ðåã³îíàðíîãî êðîâîòîêó ³ ì³êðîöèðêóëÿö³¿. Êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ îáë³òåðóþ÷îãî àòåðîñêëåðîçó ××À
òà ïåðèôåð³éíèõ àðòåð³é, ÿêå âêëþ÷àº õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ òà ³íôóç³éíó òåðàï³þ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîñòàãëàíäèíó
Å1, äîçâîëèëî óñóíóòè Ê²ÍÊ á³ëüø í³æ ó 91% õâîðèõ. Äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü êîìïëåêñíî¿ ïðîô³ëàêòèêè ãí³éíèõ
óñêëàäíåíü ðåêîíñòðóêòèâíèõ îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì àíòèá³îòèê³â òà ³ìóíîêîðåêòîð³â.

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC CRITICAL ISCHEMIA
OF THE LOWER EXTREMITIES TISSUES

ÊËÞ×ÎÂ²
ÑËÎÂÀ:
õðîí³÷íà
êðèòè÷íà ³øåì³ÿ
òêàíèí íèæí³õ
ê³íö³âîê;
ä³àãíîñòèêà;
õ³ðóðã³÷íå
ë³êóâàííÿ;
ïðîô³ëàêòèêà
³íôåêö³éíèõ
óñêëàäíåíü.

G. G. Vlaykov
SUMMARY

The results of examination, surgical treatment and prophylaxis of infection complications were analyzed in 219 patients,
suffering abdominal aorta and peripheral arteries obliterating atherosclerosis in a stage of critical ischemia of the lower
extremities tissues (C²LE), of them in 22 (10.1%) diabetes mellitus was diagnosed. There was established the importance
of studying of regional blood flow and microcirculation state. Complex treatment of abdominal aorta and peripheral arteries obliterating atherosclerosis, including surgical intervention and infusion therapy, using prostaglandin Å1, had permitted to eliminate CILE more than in 91% patients. The necessity of complex prophylaxis of purulent complications in reconstructive operations, using antibiotics and immunocorrectors, was proved.

Хронічна артеріальна КІНК виникає у 5% хво
рих на облітеруючий атеросклероз периферій
них артерій віком 50 років і старше [1]. Частота її
становить 600 на 1 млн населення [2]. Реконст
руктивні операції на артеріях виконують у 200
хворих на 1 млн населення. З такою ж частотою
здійснюють ампутацію нижніх кінцівок та про
водять консервативну терапію. Протягом 12 міс
після виконання реконструктивних операцій
вмирають 20% хворих, після ампутації — 33%. В
країнах Європи вартість реконструктивної опе
рації становить 5700 дол. США, ампутації кінців
ки — 13 000 дол. США [3].
Основним фактором ризику виникнення
КІНК є цукровий діабет, який діагностують у 2 —
5% пацієнтів у країнах Європи, з них у 10 — 20%
— інсулінзалежний [4]. В США кожного року у
пацієнтів, які не хворіють на цукровий діабет,
ампутацію нижніх кінцівок здійснюють з часто
тою 200 на 1 млн населення, у хворих на цукро
вий діабет — 3900 на 1 млн [5].
Наведені дані свідчать про актуальність про
блеми та необхідність пошуку шляхів її вирішен
ня.
Мета дослідження — визначити ефективні
методи діагностики, хірургічного лікування
КІНК, профілактики інфекційних ускладнень ре
конструктивних операцій.

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В основу роботи покладені результати обсте
ження та хірургічного лікування 219 хворих на
облітеруючий атеросклероз ЧЧА та периферій
них артерій в стадії КІНК.
Вік хворих від 55 до 89 років, у середньому
64,5 року. Чоловіків було 216 (98,6%), жінок — 3
(1,4%).
Під час аналізу факторів ризику виникнення
хронічної КІНК цукровий діабет діагностований
у 22 (10,1%) хворих.
Оскільки основним методом лікування хво
рих з КІНК є хірургічний, важливо мати об'єктив
ну інформацію про ступінь ішемії тканин, що
дозволить визначити показання та обрати метод
оперативної корекції розладів регіонарного кро
вотоку та мікроциркуляції. До комплексу передо
пераційного обстеження включали методи вив
чення клінічних проявів КІНК, інвазивні та
неінвазивні методи дослідження. Для оцінки
клінічних проявів захворювання використовува
ли класифікацію хронічної артеріальної ішемії
R. Fontane (1954) з огляду на рекомендації SVS
(Society for Vascular Surgery) та ISCVS (Internati
onal Society for Cardiovascular Surgery). КІНК ІІІ
стадії відзначена у 127 (58%) хворих, в тому числі
ІІІ А стадії — у 43 (33,8%), ІІІ Б стадії — у 84
(66,2%); ІV стадії — у 92 (42%).

KEY
WORDS:
chronic critical
ischemia
of the lower
extremities
tissues;
diagnosis;
surgical
treatment;
prophylaxis
of infection
complications.
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Як скринінговий метод неінвазивної діагностики
облітеруючого атеросклерозу ЧЧА та артерій нижніх
кінцівок і оцінки результатів реконструктивних опе
рацій використовували визначення регіонарного сис
толічного тиску на задній і передній гомілкових ар
теріях та індексу регіонарного систолічного тиску.
Клінічну значущість цих параметрів становить об'єктив
на оцінка ступеня зниження артеріальної перфузії тка
нин кінцівки. Дослідження проводили за допомогою
ультразвукового допплерографа моделі 301 фірми
"Imex" (Швеція). Для кольорового дуплексного скануван
ня артерій використовували апарат "Ultramark — 9" фір
ми ATL (США). Для дослідження мікроциркуляції в ткани
нах нижніх кінцівок застосовували лазерну допп
лерівську флоуметрію (ЛДФ), яку проводили з викорис
танням апарата "Periflux — PF 2" фірми "Perimed" (Шве
ція). Активність метаболічних процесів оцінювали шля
хом черезшкірного вимірювання парціального тиску
кисню (ТсрО2) за допомогою апарата "Oxycapnomonitor
— 363" фірми "Hellige" (Німеччина). Реєстрували почат
кові показники перфузії тканин в умовних перфузійних
одиницях (ПО) і мм рт. ст. Рентгеноконтрастну ангіог
рафію за Сельдингером використовували як "золотий
стандарт" для визначення рівня, характеру облітерації
ЧЧА і периферійних артерій, стану колатерального кро
вообігу. Ангіографію проводили з використанням апа
ратів "Tridoros 5S" i "Multistar +" фірми "Siemens" (Німеч
чина).
Для визначення ступеня компенсації колатерального
кровообігу на рівні нижньої кінцівки використовували
показник об'ємної швидкості кровотоку по підколінній
артерії до і після перетискання глибокої стегнової ар
терії. Зниження об'ємної швидкості кровотоку до 80%
свідчило про компенсацію колатерального кровообігу;
зниження його понад 80% або відсутність змін кровото
ку по підколінній артерії свідчило відповідно про деком
пенсацію колатерального кровообігу та оклюзію глибо
кої стегнової артерії. Крім того, стан компенсації колате
рального кровообігу відзначали, якщо індекс колате
рального кровообігу перевищував 0,25. Цей індекс виз
начають як відношення різниці між величиною шкірно
го перфузійного та сегментарного артеріального тиску
до величини шкірного перфузійного тиску.
Для оцінки периферійного кровотоку визначали та
кож індекс опірності периферійного судинного русла.
За його значення 0,49 — 0,1 діагностували достатню
прохідність артерій гомілки, понад 1,0 — незадовільну
прохідність дистальних артерій.
З метою прогнозування загрози виникнення ресте
нозу артерій аорто—клубового сегмента визначали
градієнт пікової систолічної швидкості кровотоку
(різниця пікової систолічної швидкості кровотоку про
ксимально і дистально від анастомозу). За його збіль
шення понад 2 рази від нормального прогнозували сте
ноз анастомозу.
Загроза виникнення після операції гнійно—запаль
них ускладнень потребувала застосування заходів з їх

комплексної профілактики. Проводили фармакологічну
та хірургічну профілактику. Фармакологічну профілак
тику здійснювали за спеціально розробленою методи
кою: поєднане й поетапне застосування антибіотиків та
імунокоректорів. Хірургічна профілактика основана на
використанні аутотканин: прямого м'яза живота і стінки
ЧЧА — для обгортання алопротезу, зовнішньої клубової
артерії — як аутопротеза.
Перед та після операції під час консервативного ліку
вання облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кін
цівок виправдане застосування лікарських засобів на
підставі використання біологічного ефекту простаглан
дину Е1. Його дія спрямована на патогенетичні ланки
облітеруючого атеросклерозу судин. Курс лікування 14
— 28 діб.
З метою специфічної профілактики тромбоембо
лічних ускладнень при виникненні реконструктивного
втручання з приводу КІНК використовували низькомо
лекулярні гепарини, дозу яких підбирали залежно від
ступеня ризику і маси тіла хворого. Через кожні 3 доби
здійснювали моніторинг кількості тромбоцитів та
вмісту креатиніну.
Для попередження виникнення тромбозу реконст
руйованих судин призначали клопідогрель в дозі 75 мг
на добу. Курс лікування 4 — 6 міс.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

За даними неінвазивних методів дослідження показ
ників мікроциркуляції в нормі величина базальної пер
фузії шкіри в ділянці тильної поверхні І пальця стопи
становила у середньому (67,4 ± 11,3) ПО. При оклюзії ар
терій нижніх кінцівок відзначали зменшення перфузії
шкіри, що корелювало з величиною регіонарного сис
толічного тиску: від (42,8 ± 7,6) ПО — при КІНК ІІІ А
стадії (Р < 0,05) до (25,8 ± 6,7) ПО — при КІНК ІІІ Б стадії
(Р < 0,05). Величина перфузії шкіри на тилі стопи була
менше, проте, при КІНК ІІІ А стадії недостовірно
відрізнялась від такої в регіоні з більшою кількістю ар
теріоло—венулярних шунтів. Навпаки, у хворих з
трофічними порушеннями тканин кровоток в ділянці
нігтьової фаланги був більше такого на тилі стопи май
же удвічі, що свідчило про шунтування крові в обхід
капілярного русла.
При опусканні нижньої кінцівки в нормі визначали
зменшення допплерівського потоку на (45,3 ± 6,8)%. У
хворих з КІНК ІІІ А та ІІІ Б стадії ортостатичні реакції бу
ли змінені, що проявлялося менш вираженим знижен
ням показників ЛДФ відповідно на (12,3 ± 3,9) і (6,8 ±
3,3)%. У більшості хворих з КІНК перфузія тканин була
не змінена, або, навпаки, збільшена. Порівняння отри
манних даних з результатами обстеження пацієнтів з
облітеруючим атеросклерозом ЧЧА та периферійних ар
терій свідчило про більш виражені розлади симпатичної
регуляції у хворих на цукровий діабет.
Під час проведення тесту реактивної гіперемії у здо
рових осіб величина максимальної перфузії шкіри була
більше вихідної на (347 ± 50,4)%. Максимальне
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збільшення тканинного кровотоку при КІНК ІІІ А, ІІІ Б і
ІV стадії становило відповідно (176,4 ± 24,7), (121,5 ±
16,5) і (73,8 ± 14,6)%. При визначенні кореляційної за
лежності змін мікроциркуляції від рівня оклюзії
магістральних артерій зниження резерву мікроциркуля
торного русла виявлене у 57,9% хворих з оклюзією ар
терій стегново—підколінного сегмента та у 81,7% — з ок
люзією ЧЧА.
Вихідний рівень ТсрО2 в нормі становив у середньо
му (7,37 ± 0,49) кПа, або (55,5 ± 3,7) мм рт. ст. Відповідно
зниженню регіонарного систолічного тиску та змен
шенню перфузії тканин при облітеруючому атероскле
розі артерій нижніх кінцівок відзначали поступове
зменшення показників ТсрО2 до (3,87 ± 0,39) кПа, або
(29,36 ± 2,94) мм рт. ст. — при КІНК ІІІ А стадії і до (2,12
± 0,43) кПа, або (17,43 ± 3,24) мм рт. ст. — при ІІІ Б стадії.
В нормі при опусканні кінцівки напруження кисню
збільшувалося до (9,17 ± 0,55) кПа, або (68,8 ± 4,12) мм
рт. ст. У хворих на облітеруючий атеросклероз артерій
нижніх кінцівок на тлі пригнічення вазоконстриктор
них реакцій приріст ТсрО2 був також знижений. Так, при
КІНК ІІІ А стадії напруження кисню становило у середнь
ому (4,59 ± 0,52) кПа, або (33,42 ± 3,96) мм рт. ст. За
трофічних змін тканин нижніх кінцівок парціальний
тиск кисню у більшості хворих не змінювався.
Аналіз даних ангіографії свідчив, що КІНК виникає
як за сегментарного, так і поширеного, багаторівневого
оклюзійно—стенотичного ураження ЧЧА і пери
ферійних артерій. Основною причиною її появи є де
компенсація не тільки регіонарного магістрального кро
вотоку та мікроциркуляції, а й колатерального крово
обігу.
Визначено, що важливими колатеральними ар
теріями на рівні таза є нижня брижова, серединна кри
жова і внутрішня клубова; на рівні нижньої кінцівки —
глибока стегнова і нижня медіальна артерія коліна.
Об'ємна швидкість кровотоку по нижній брижовій ар
терії становила у середньому (274,7 ± 25,8) мл/хв, що
складало 1/3 об'ємної швидкості кровотоку по верхній
брижовій артерії. При оклюзії ЧЧА і клубових артерій
об'ємна швидкість кровотоку по внутрішній клубовій ар
терії становила (460,3 ± 66,7) мл/хв, при оклюзії клубо
вих артерій — досягала (658,4 ± 49,6) мл/хв.
Об'ємна швидкість кровотоку по глибокій стегновій і
нижній медіальній артерії коліна становила відповідно
(366,9 ± 24,1) і (145,3 ± 9,8) мл/хв. В нормі об'ємна
швидкість кровотоку по цих артеріях становить
відповідно (223,8 ± 47,3) і (25,4 ± 4,7) мл/хв. У 70% хво
рих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх
кінцівок основним шляхом колатерального кровообігу
була глибока стегнова, у 59% — нижня медіальна артерія
коліна.
Зниження об'ємної швидкості кровотоку по
підколінній артерії до 80% відзначене лише у 27,9% хво
рих, індекс колатерального кровообігу понад 0,25 — у
20,9%, індекс опірності периферійного судинного русла
понад 1,0 — у 74,8%.

29

При порівняльному аналізі даних ангіографії та уль
тразвукового дослідження у 10% хворих з КІНК відзначе
ний виражений кальциноз і атероматоз ЧЧА і клубових
артерій. Обираючи метод реконструктивної операції,
брали до уваги характер і локалізацію оклюзійно—сте
нотичного процесу, динамічну значущість стенозу, вира
женість кальцинозу і атероматозу судин.
Під час виконання реконструктивних операцій
принциповим було відновлення регіонарного кровото
ку за магістральним або колатеральним типом. Дотриму
ючи цього принципу, з приводу оклюзії ЧЧА, оклюзії або
гемодинамічно значущого стенозу клубових артерій
здійснювали аорто—стегнове протезування; при оклюзії
ЧЧА і гемодинамічно незначущому стенозі клубових ар
терій — аорто—стегнове шунтування.
Аорто—стегнова біфуркаційна реконструкція вико
нана у 106 хворих з приводу оклюзії і стенозу ЧЧА і клу
бових артерій, в тому числі біфуркаційне аорто—стегно
ве алошунтування — у 73, алопротезування — у 33; клубо
во—стегнова реконструкція — у 91, в тому числі клубо
во—стегнове алопротезування — у 37, алопротезування
— у 54, в поєднанні з профундопластикою — у 153. У 7
хворих з приводу оклюзії зовнішньої клубової артерії за
наявності трофічної виразки стопи, некрозу пальців ви
конане надлобкове стегново—стегнове аутоартеріальне
шунтування з використанням зовнішньої клубової ар
терії як аутопротеза. У 15 хворих при вираженому каль
цинозі і атероматозі ЧЧА та клубових артерій за умови
збереження ретроградного кровотоку по нижній бри
жовій і серединній крижовій артеріях здійснені відкрита
ендартеректомія з ЧЧА до рівня відходження ниркових
артерій, алопротезування аорти з імплантацією в протез
нижньої брижової і серединної крижової артерій, обгор
тання алопротеза стінкою аорти.
Суттєве клінічне покращання після аорто—стегнової
і клубово—стегнової реконструкції в комплексі з вико
ристанням простагландину Е1 при КІНК відзначене у
91,3% хворих, ампутація нижньої кінцівки на рівні стег
на виконана у 14 (6,4%), на рівні верхньої третини
гомілки — у 5 (2,3%), екзартикуляція пальців стопи — у
15 (6,8%), ампутація за Шопаром — у 3 (1,4%). Ле
тальність при аорто—стегновій і клубово—стегновій ре
конструкції становила 3,6% (померли 8 хворих). Веноз
них тромбоемболічних ускладнень, тромбозу шунтів не
спостерігали.
Віддалені результати хірургічного лікування (у стро
ки від 12 міс до 10 років) вивчені у 160 (83,2%) хворих.
Клінічне покращання зберігалось у 130 (81,2%) з них,
ампутація нижньої кінцівки на рівні стегна виконана у
17 (10,6%). Гнійно—запальні ускладнення виникли у 15%
хворих. Летальність становила 8,1%. Основною причи
ною смерті були гостра серцева недостатність, інсульт.
Про клінічне покращання після реваскуляризації
аорти і периферійних артерій свідчило збільшення
кісточково—плечового індексу більш ніж на 0,1, напру
ження кисню — на (20 ± 5) мм рт. ст. в порівнянні з
вихідними даними, градієнт пікової систолічної швид
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кості кровообігу не перевищував 2,0. Об'ємна швидкість
кровотоку по нижній брижовій і внутрішній клубовій
артеріях, а також глибокій стегновій і нижній медіальній
артерії коліна наближалася до нормальних показників.
Після операції вона становила відповідно (223,6 ± 25,7),
(329,7 ± 61,9), (165,4 ± 45,2) і (23,2 ± 7,6) мл/хв.
Отже, реконструктивні операції на артеріях аорто—
стегнового і клубово—стегнового сегментів ефективні в
хірургічному лікуванні КІНК. Комплексне лікування
облітеруючого атеросклерозу з включенням інфузійної
терапії з використанням простагландину Е1 дозволяє
усунути КІНК більш ніж у 91% хворих, здійснити економ
ну ампутацію кінцівки на рівні пальців, стопи, гомілки.
Використання профілактичних доз низькомолекуляр
них гепаринів і клопідогрелю після операції усуває за
грозу виникнення тромбоемболічних ускладнень. Опе
ративне лікування необхідно проводити за суворими
показаннями, для визначення яких слід використовува
ти методи оцінки регіонарної гемодинаміки (дуплексне

сканування, рентгеноконтрастну ангіографію) і мікро
циркуляції (полярографію, ЛДФ). Важливе значення в
оцінці функціонального стану регіонарного кровотоку і
мікроциркуляції має вивчення таких показників, як сег
ментарний тиск, індекс систолічного тиску, парціальний
тиск кисню.
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ЛАКТОПРОТЕЇН
З СОРБІТОЛОМ У ХВОРИХ З ГЛИБОКИМИ
ТА ПОШИРЕНИМИ ОПІКАМИ
Г. П. Козинець, О. І. Осадча, Г. М. Боярська, В. В. Калашников
Íàö³îíàëüíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïèêà ÌÎÇ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â,
²íñòèòóò ãåìàòîëîã³¿ ³ òðàíñôóç³îëîã³¿ ÀÌÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â,
Öåíòð òåðì³÷íî¿ òðàâìè òà ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿ íà áàç³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2
РЕФЕРАТ

ÊËÞ×ÎÂ²

Âèâ÷åíî êë³í³÷íó åôåêòèâí³ñòü ïðåïàðàòó Ëàêòîïðîòå¿í ç ñîðá³òîëîì (âèðîáíèöòâà ÇÀÒ "Á³îôàðìà", Óêðà¿íà) ó õâî- ÑËÎÂÀ:
ðèõ ç ãëèáîêèìè îï³êàìè. Âñòàíîâëåíî âèñîêó åôåêòèâí³ñòü ïðåïàðàòó â ñòàä³¿ îï³êîâîãî øîêó, çîêðåìà, ïðîòèøî- îï³êîâà õâîðîáà;
áóôåðíè îñíîâè
êîâó ä³þ, çìåíøåííÿ òÿæêîñò³ åíäîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿, ïðîô³ëàêòèêó ìåòàáîë³÷íîãî àöèäîçó.

CLINICAL EFFICACY OF PREPARATION LACTOPROTEIN
WITH SORBITOL IN PATIENTS WITH DEEP AND EXTENDED
BURNS

êðîâ³;
åíäîòîêñèêîç;
ôóíêö³îíàëüíà
àêòèâí³ñòü
ôàãîöèòóþ÷èõ
êë³òèí.

G. P. Коzynets, О. І. Оsadcha, G. М. Boyarska, V. V. Каlashnikov
SUMMARY

KEY

Ñlinical efficacy of preparation Lactoprotein with sorbitol (manufactured by CSS "Biopharma", Ukraine) in patients with WORDS:
deep burns was studied up. High efficacy of the preparation in the stage of the burn shock was established, including the the burn disease;
buffer bases
antishock action, the endogenous intoxication severity reduction and metabolic acidosis prophylaxis.

Будь—який патологічний процес в організмі
супроводжується порушенням гомеостазу того
чи іншого ступеня [1]. Зміни складу і реакції
внутрішнього середовища організму при опіках
спричиняють різні внутрішні й зовнішні впливи
(травма, інфекція, опіки, охолодження, гравіта
ційне навантаження, гострі та хронічні захворю
вання внутрішніх органів тощо). Внаслідок цьо
го виникають розлади водно—електролітного
балансу, кислотно—основного стану, шок, ди
хальна, печінкова, ниркова недостатність, кома
тозні стани, що зумовлюють тяжкі ускладнення і
навіть смерть хворого [2, 3]. Залежно від механіз
мів патогенезу гострих порушень життєво важ
ливих функцій необхідне диференційоване за
стосування трансфузійних середовищ [4]. Най
більш фізіологічним вважають використання в
гострому періоди опікової хвороби сбалансова
них препаратів електролітів, а також 10% розчи
ну глюкози в поєднанні з розчинами шестиатом
них цукрів (ксиліту, рибози, сорбітолу). Незважа
ючи на різний якісний склад препаратів, загаль
ний підхід до лікування єдиний — відновлення
об'єму циркулюючої крові під динамічним кон
тролем основних показників гемодинаміки і сту
пеня гіпоксії тканин з компенсацією основних
показників шляхом внутрішньовенного введен
ня препаратів спрямованої дії.

Мета роботи — вивчити ефективність препа
рату Лактопротеїн з сорбітолом (виробництва
ЗАТ "Біофарма"), у потерпілих з опіками в стадії
опікового шоку.
Препарат Лактопротеїн з сорбітолом, до
складу якого входять: альбумін 50 г, сорбітол 60 г,
розчин натрію лактату 60% 35 г, натрію хлорид
0,1 г, калію хлорид 0,075 г, натрію гідрокарбонат
0, 1 г, вода для ін'єкцій до 1 л, має широкий
спектр метаболічних та фармакологічних ефек
тів, зокрема, протишоковий та детоксикаційний.
Застосування препарату сприяє нейтралізації
метаболічного ацидозу. Основними фармаколо
гічно активними складовими препарату є альбу
мін, сорбітол та натрію лактат [5].
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Обстежені 30 пацієнтів віком від 18 до 60
років з опіками (площа ураження від 10 до 65%
поверхні тіла, глибина ураження — II—ІІІА—ІІІБ
ступеня), яких лікували у Київському міському
центрі термічної травми і пластичної хірургії. У
15 хворих (основна група) у комплексі лікування
застосовували досліджуваний препарат, у 15 хво
рих (контрольна група) — загальноприйняті ме
тоди лікування. Для порівняння у дослідженнях
використані показники у здорових осіб — до
норів крові (табл. 1, 2).

of the blood;
endotoxicosis;
functional
activity
of phagocytic
cells.
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Òàáëèöÿ 1

Òàáëèöÿ 4

Ðîçïîä³ë õâîðèõ çà ñòàòòþ

Ïîêàçíèêè êèñëîòíî –îñíîâíîãî ñòàíó ó õâîðèõ
êîíòðîëüíî¿ ãðóïè

Ñòàòü

×îëîâ³êè
Æ³íêè

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
êîíòðîëüí³é (n=15)
îñíîâí³é (n=15)
àáñ.
%
àáñ.
%

9
6

40
20

10
5

66,7
33,3

Òàáëèöÿ 2

Ðîçïîä³ë õâîðèõ çà â³êîì
Â³ê, ðîê³â

18–30
31–40
41–50
51–60

Ê³ëüê³ñòü ñïîñòåðåæåíü â ãðóïàõ
êîíòðîëüí³é (n=15)
îñíîâí³é (n=15)
àáñ.
%
àáñ.
%

4
6
4
1

30,00
40,00
16,67
13,33

4
6
3
2

26,67
36,67
23,33
13,33

Òàáëèöÿ 3

Ïîêàçíèêè êèñëîòíî –îñíîâíîãî ñòàíó ó õâîðèõ
îñíîâíî¿ ãðóïè
Ïîêàçíèê

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ( õ ± m)
ó çäîðîâèõ
äî ââåäåííÿ
ï³ñëÿ
îñ³á
ïðåïàðàòó
ë³êóâàííÿ

±0,42
±0,48*
±0,62
K , ììîëü/ë
4,77±
4,40±
4,35±
±5,22
±4,45
±6,67
Na+, ììîëü/ë
148,57±
140,57±
142,63±
±0,13
±0,44
±0,35
pH
7,40±
7,29±
7,37±
±3,50±
±0,30
±0,09
±0,06
BE, ììîëü/ë
–5,23±
–2,36±
Ïðèì³òêà. * – ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³
ç òàêèìè ó çäîðîâèõ îñ³á (Ð <0,05). Òå æ ó òàáë. 4.
+

Базисна комплексна терапія, на тлі якої проводили
дослідження, включала загальноприйнятне лікування,
що застосовують при опіках:
— трансфузійна терапія (безсольові розчини, 10%
розчин глюкози з інсуліном з розрахунку 1 ОД інсуліну
на 3 г глюкози, ізогенні білкові донорські препарати,
при тяжких опіках — свіжозаморожена донорська плаз
ма);
— глюкокортикоїди;
— антибіотики;
— аналгетики;
— кардіотропні препарати;
— симптоматичні засоби;
— препарати місцевого лікування.
Під час проведення порівняльних досліджень ефек
тивності та переносності препарату Лактопротеїн з
сорбітолом використовували наступні методи: визна
чення температури тіла, частоти скорочень серця (ЧСС),
систолічного артеріального тиску (САТ), центрального
венозного тиску (ЦВТ); гематологічні та біохімічні; за
гальний аналіз сечі, а також спеціальні методи
дослідження: визначення вмісту у сироватці крові елект
ролітів Na+, K+; цитолітичної дії сироватки крові на ауто
логічні лейкоцити; кількості мікроагрегатів лейкоцитів в
аутологічній сироватці крові на 100 клітин (антиагре
гантна дія); функціональну активність нейтрофільних

Ïîêàçíèê

K+, ììîëü/ë
+
Na , ììîëü/ë
pH
BE, ììîëü/ë

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ( õ ± m)
ó çäîðîâèõ
äî ââåäåííÿ
ï³ñëÿ
îñ³á
ïðåïàðàòó
ë³êóâàííÿ

±0,42
4,77±
±5,22
148,57±
±0,13
7,40±
±3,50±
±0,30

±0,53*
4,40±
±5,07
140,73±
±0,27
7,30±
±0,12
–4,10±

±0,45
4,37±
±7,55
140,10±
7,31 ±0,15
±0,47
–3,90±

Òàáëèöÿ 5

Ïîêàçíèêè àêòèâíîñò³ íåéòðîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â
â ÍÑÒ-òåñò³ ó õâîðèõ îñíîâíî¿ ãðóïè

ÍÒÑ–òåñò

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ( õ ± m)
ó õâîðèõ
ó çäîðîâèõ
äî ââåäåííÿ
ï³ñëÿ
îñ³á
ïðåïàðàòó
ë³êóâàííÿ

Ñïîíòàíèé
10,32±0,47
17,56±0,45*
16,75±0,67*
²íäóêîâàíèé
12,56±0,33
4,77±0,42*, ∆
6,26±0,52*, ∆
Ïðèì³òêà. Ð³çíèöÿ ïîêàçíèê³â äîñòîâ³ðíà ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè:
* – ó çäîðîâèõ îñ³á; ∆– ó ñïîíòàííîìó ÍÑÒ –òåñò³ (Ð < 0,05).
Òå æ ó òàáë. 6.
Òàáëèöÿ 6

Ïîêàçíèêè àêòèâíîñò³ íåéòðîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â
â ÍÑÒ–òåñò³ ó õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè

ÍÑÒ–òåñò

Ñïîíòàíèé
²íäóêîâàíèé

Âåëè÷èíà ïîêàçíèêà ( õ ± m)
ó õâîðèõ
ó çäîðîâèõ
äî
ââåäåííÿ
ï³ñëÿ
îñ³á
ïðåïàðàòó
ë³êóâàííÿ

10,32±0,47
12,56±0,33

17,12±0,57*
4,12±0,55*, ∆

17,08±0,64*
5,97±0,52*, ∆

гранулоцитів периферійної крові в НСТ—тесті (спонтан
ному та індукованому ліпополісахаридом Е.coli ) [6].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

При інфузії досліджуваного препарату реакції шкіри
та слизових оболонок не було.
Не виявлені істотні зміни температури тіла хворих
під час інфузії, а також протягом 4 год після неї. Протя
гом 3 діб після введення препарату САТ становив не мен
ше 100 мм рт. ст., ЦВТ — не менше 60 мм вод. ст., ЧСС —
не перевищувала 100 за 1 хв. Тобто, трансфузія досліджу
ваного препарату забезпечує високоефективні парамет
ри гемодинаміки у потерпілих з опіками у стані опіково
го шоку.
В загальному аналізі крові не виявлені значущі зміни
після 2—3—разового введення досліджуваного препара
ту. Також не встановлені достовірні розбіжності
біохімічних показників крові до і після введення препа
рату, не виявлені відмінності якісних і кількісних показ
ників сечі, а також негативний вплив на вміст іонів K+ та
Na+ у сироватці крові. Відзначений суттєвий коригуючий
вплив препарату на рН крові в умовах ацидозу, а також
зменшення дефіциту буферних основ (ВЕ сироватки
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крові) за незначних змін показників РСО2 та РвО2 (табл.
3).
При дослідженні у хворих контрольної групи ці тен
денції не спостерігали (табл. 4).
Під час дослідження цитолітичних властивостей
суцільної сироватки крові у хворих до і після введення
препарату відзначено тенденцію до зниження її пошко
джуючого впливу на аутологічні лейкоцити. Так, у хво
рих основної групи цей показник становив у середньо
му до введення препарату — (55,67 ± 4,05)%, після ліку
вання — (52,42 ± 4,22)%; у хворих контрольної групи —
відповідно (54,79 ± 3,61) та (52,74 ± 3,79)%, тобто, вста
новлена тенденція до підвищення цитолітичної актив
ності сироватки по відношенню до власних лейкоцитів,
що свідчить про виникнення ендотоксикозу у по
терпілих з опіками у стадії опікового шоку.У здорових
осіб цей показник становив у середньому (20,50 ±
0,90)%.
Встановлено тенденцію до зменшення кількості
мікроагрегатів лейкоцитів після інкубації їх в ауто
логічній сироватці крові під впливом досліджуваного
препарату, що свідчило про наявність у нього антиагре
гантних властивостей. Так, у хворих основної групи цей
показник становив у середньому до введення препарату
— (6,70 ± 0,23)%, після лікування — (5,00 ± 0,25)%; у хво
рих контрольної групи — відповідно (6,47 ± 0,34) та (5,32
± 0,29)%, тобто, встановлена тенденція до підвищення
цих показників по відношенню до таких в основній
групі. У здорових осіб вони становили у середньому
(4,70 ± 0,31)%.
При дослідженні функціональної активності нейт
рофільних гранулоцитів встановлене значне підвищен
ня її по відношенню до показників у здорових осіб у
спонтанному НСТ—тесті. Застосування досліджуваного
препарату сприяло зменшенню токсичного наванта
ження на фагоцитуючі клітини, що проявлялося покра
щанням показників в індукованному НСТ—тесті, як і
функціональної спроможності в завершенні фагоцитозу
(табл. 5).
У хворих контрольної групи встановлене збережен
ня функціональної активності фагоцитуючих клітин на
меншому рівні (табл. 6).
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Препарат Лактопротеїн з сорбітолом виробництва
ЗАТ "Біофарма" є ефективним засобом в лікуванні опіко
вої хвороби, для попередження опікового шоку, а також
у першій стадії опікового шоку, шоку легкого, середньої
тяжкості та тяжкого, ІТУ від 30 до 180 од.
2. Застосування препарату забезпечує ефективну ге
модилюцію, покращує умови мікроциркуляції. Транc
фузія досліджуваного препарату забезпечує високоефек
тивні параметри гемодинаміки у хворих з опіками у
стані опікового шоку.
3. Препарат добре переноситься хворими, не спри
чиняє патологічних змін лабораторних показників, за
безпечує коригуючий вплив на рН крові при ацидотич
них зрушеннях, а також зменшення дефіциту буферних
основ (ВЕ сироватки крові) за незначних змін показ
ників РСО2 та РвО2.
4. Відсутність побічних реакцій та негативних ефек
тів при застосуванні препарату свідчить про доцільність
його використання в комплексі лікування потерпіліх з
опіками.
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OPERATIVE TREATMENT OF CHRONIC PLEURITIS
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SUMMARY

Basing on the literature data and own experience, grounded on results of follow—up on 2000 patients, suffering an acute
pleuritis and performance of more than 200 operative interventions — pleurectomy, the clinic—radiological classification
of chronic pleuritis, mostly answering the practical health care necessities, was proposed by the authors.

Незважаючи на зусилля держави та органів
охорони здоров'я, тенденції до стабілізації за
хворюваності на туберкульоз в Україні немає.
Так, у 2000 р. вона становила 75 на 100 000 насе
лення, у 2003 р. — 78, у 2006 р. — 84,8. Оскільки у
вперше виявлених хворих на туберкульоз з знач
ною частотою виявляють деструктивні і баци
лярні форми туберкульозу легень, зрозуміле на
пруження епідемічної ситуації. З вперше діагно
стованих форм туберкульозу легень ураження
плеври становить 6 — 12% [1 — 4]. При цьому у
більшості хворих діагностика туберкульозного
плевриту триває від кількох тижнів до 12 — 15
міс [5, 6].
З огляду на це, туберкульозний плеврит у 12
— 15% спостережень діагностують у стадії
хронічного запалення [2, 6 — 8]. За нелікованого
чи недостатньо лікованого туберкульозу плеври
виникають ускладнення у вигляді різних легене
вих форм туберкульозу [2, 3, 5, 8]. Оскільки у
більшості спостережень туберкульоз плеври за
патогенезом є дисемінованою формою захворю
вання, можна вважати, що поширення процесу
на легені є подальшим етапом перебігу ди
семінованого туберкульозу. Отже, перехід тубер
кульозного плевриту у ХП є одним з чинників
епідемічного неблагополуччя у державі. Крім то
го, при переході власне плевриту у хронічну
стадію гіперпродукція сполучної тканини, що
неминуче супроводжує запальний процес, зу
мовлює потовщення плевральних листків і має
тенденцію до поширення з нутрощевої плеври
на паренхіму легень. При цьому розростання
сполучної тканини відбувається в основному по
інтерстиціальних прошарках, які є ложем для
бронхів різного діаметра та супроводжуючих їх

артерій і вен. Це зумовлює порушення розташу
вання елементів бронхо—судинного комплексу,
внаслідок чого виникає деформуючий бронхіт,
який через деякий час спричиняє формування
бронхоектазів. Поряд з цим, спостерігають де
формацію і стискання судинного пучка. Оскіль
ки стінка вен практично позбавлена м'язової
оболонки, вони стискаються більше, ніж артерії,
внаслідок чого порушується відток крові, вини
кає гіпертензія у малому колі кровообігу, фор
мується "легеневе серце". Якщо своєчасно не
припинити цей процес, легеневе серце поступо
во стає провідною ознакою при цих патологіч
них змінах, виникає тяжка серцева недостат
ність, від якої невдовзі вмирає більшість таких
хворих [1, 2, 8].
Розростання сполучної тканини поши
рюється з пристінкової плеври на грудну стінку,
що зумовлює фіброзне переродження усіх її
складових. Внаслідок фіброзної трансформації
порушується рухливість кістково—м'язового кар
каса грудей, що необоротно вимикає "присмок
тувальну" дію грудної порожнини для пери
ферійної крові, а це є несприятливим чинником,
оскільки за законом Старлінга ступінь скорочен
ня серця залежить від його "наповнення" кров`ю.
Поступово формується серцева недостатність, і з
кожним днем збільшується її тяжкість [1, 2, 6, 8].
Зрощення ребрової та діафрагмальної частин
плеври зумовлює зарощення реброво—діафраг
мового закутка, і діафрагма виключається з ди
хання. Порушення функціонування "діафраг
мового насоса" ще більше порушує доцентровий
ток крові з усіма відповідними наслідками, а це
означає втрату майже 40 — 60% зовнішньої ди
хальної функції легень [5, 6, 8].
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Наведені патофізіологічні процеси перетворюють
легеню на циротично—змінене тіло, розташоване у та
кому самому фіброзно переродженому плевральному
мішку. За таких умов хрящово—перетинчасті трубки, на
які перетворюються бронхи, збільшують "мертвий" ди
хальний простір. Отже, плевро—легеневий комплекс пе
ретворюється на такий, що функціонує зі знаком мінус,
значно погіршуючи у функціональному відношенні умо
ви оксигенації крові не лише у патологічно зміненій, а й
у протилежній плевральній порожнині, створюючи не
сприятливі умови для роботи серця [1, 5, 9, 10].
Таким чином, хронічно перероджена плевра поєднує
в єдиний патологічний комплекс циротично перерод
жену легеню, плевру і фіброзно трансформовану грудну
стінку, формується фіброторакс.
Схильність наведених змін до прогресування з по
дальшою деформацією грудної стінки і перетворенням
ії на стабільний фіброзний каркас у 12 — 16% хворих
визнають усі дослідники, які займаються цією пробле
мою [1, 5, 8, 10]. На підставі викладеного і беручи до ува
ги патогенез переходу плевриту у хронічну стадію, мож
на передбачити шляхи попередження фінальної стадії
патологічного процесу, яким є легеневе серце.
У більшості спостережень при виникненні ХП кон
сервативні заходи мало або зовсім неефективні. Проте,
як довго їх можна чи потрібно застосовувати, у літера
турі чітких відомостей немає. На нашу думку, такий стан
справ зумовлений відсутністю загальноприйнятої кла
сифікації ХП. У свій час автори пропонували критерієм
переходу плевриту у хронічну стадію вважати його три
валість. Проте, часто у хворого, якого первинно
госпіталізують до відділення, вже є хронічний запаль
ний процес у плеврі, який може бути і катаральним
(асептичним), і гнійним [6]. Тому наявність гною в плев
ральній порожнині теж не може бути ознакою ХП [9]. Де
які автори розподіляли ХП за морфологічними ознака
ми [5]. Проте, ці ознаки хірург отримує, лише видаливши
макропрепарат. А для клініциста потрібна класифікація,
яка б дозволяла вже після першого огляду пацієнта виро
бити тактику для профілактики необоротних легеневих
та серцевих ускладнень. З цієї точки зору найбільш
прийнятною є запропонована клініко—рентгенологічна
класифікація [1, 2]. Хоча в одній з останніх робіт, при
свяченій хірургічному лікуванню ХП, автори беруть за
основу тривалість перебігу процесу [9].
Оскільки наша робота не є оглядовою, вважаємо за
можливе детально не зупинятись на наведених дороб
ках і не проводити їх аналіз. Проте, навіть перелік існу
ючих класифікацій свідчить про відсутність єдиної, але
достатньо місткої та практично орієнтованої кла
сифікації.
У зв'язку з зазначеним вважаємо за можливе запро
понувати власну практично вивірену класифікацію, яка,
на нашу думку, відповідатиме вимогам практичної охо
рони здоров'я.
На підставі аналізу клінічного матеріалу, що включає
результати консервативної терапії понад 2000 пацієнтів
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з приводу синдрому плеврального випоту різного ґенезу
та хірургічного лікування понад 200 хворих, пропо
нуємо вдосконалену класифікацію, запропоновану нами
10 років тому.
ХП поділяємо на три стадії. Перша стадія ділиться на
дві: 1—а і 1—б.
Стадія 1—а суб'єктивно характеризується болем
різного характеру і незначною задишкою. Клінічні про
яви нечіткі. Хворий відзначає відчуття стискання, не
значного розпирання чи "чогось неприємного" у
відповідній половині грудної порожнини. Іноді скар
житься на тупий ниючий біль. Задишки у спокої немає,
проте, під час фізичного навантаження вона з'являється.
При цьому збільшується вираженість і інших наведених
симптомів. Можливе незначне покашлювання, особливо
під час інтенсивного, глибокого дихання. Особливістю
кашлю є те, що він ніби обриває вдих на його найвищій
межі. Температура тіла субфебрильна, інколи нормаль
на. За даними перкусії над ураженою половиною груд
ної порожнини відзначають тупість, за винятком
підключичної зони, найбільш виражену у нижньо—
задніх відділах. Під час аускультації над ураженою зоною
дихання значно ослаблене або не виявляється, крім пе
редньо—верхніх відділів. Інколи дихання в цій зоні має
амфоричний відтінок внаслідок вікарного здуття не
стиснених відділів легень. Рентгенологічні ознаки ана
логічні таким за гострого плевриту, характеризуються
одним з наступних типів: пристінкове затінення, що по
ширюється від купола плеври або дещо нижче до ребро
во—діафрагмового закутка; затінення в нижніх відділах
легень, що поширюється на наддіафрагмальну зону;
затінення реброво—діафрагмового закутка; затінення
частини чи всієї половини грудної порожнини від І — ІІІ
ребер; затінення кардіо—діафрагмового закутка. Якщо
гострий процес характеризується наявністю наведених
рентгенологічних ознак за обов'язкового зміщення ор
ганів середостіння у неуражений бік, то в першій стадії
ХП таке зміщення не спостерігають. Під час плевральної
пункції оператор відчуває чіткий опір при входженні
голки в порожнину. Плевральний випіт видаляють
повністю без будь—яких неприємних відчуттів у хворо
го. Під час активного ведення пацієнта з застосуванням
неспецифічних протизапальних засобів, глюкокорти
коїдів, фізіотерапевтичних процедур, зокрема, ультра
звуку на тлі гормональних мазей та розсмоктувальних
препаратів процес може бути усунутий без значних за
лишкових змін. Пункції доцільно виконувати через 2 —
3 доби. Антибіотики застосовують як виняток, оскільки
вони сприяють надмірному розростанню сполучної тка
нини, тобто, прогресуванню хронічної трансформації
процесу. В порядку реабілітації можливе проведення са
наторно—курортного лікування на радонових водах, пе
реважно у літній період [4].
Якщо кількість випоту не перевищує 20 — 50 мл,
пункції припиняють. Променевий контроль під час ве
дення таких хворих здійснюють лише з використанням
ультразвукового дослідження (УЗД), а не рентгено
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логічного методу. УЗД здійснюють і для визначення
місця плевральної пункції. При збільшенні опору під час
проходження голки крізь пристінкову плевру і появі у
хворого при відсмоктуванні випоту відчуття болю, най
частіше — стискаючого, а в оператора — відчуття вакуу
му у плевральній порожнині, констатують перехід
хронічного процесу в наступну стадію — 1б — ригідний
плеврит. Наявність цієї стадії ХП є прямим показанням
до виконання оперативного втручання — плевректомії.
Наступна (друга) стадія характеризується зменшен
ням об'єму ураженої половини грудної порожнини. Спо
стерігають зміщення у бік патологічного процесу сере
достіння, підйому купола діафрагми, утворення в куполі
плеври "плевральної шапочки", звуження міжребрових
проміжків, особливо у задніх і прихребтових відділах. У
цій стадії ХП — панцирному плевриті — показане
хірургічне втручання. Фізична активність пацієнтів
значно знижена. Хворий відзначає стиснення в грудях,
що утруднює повний глибокий вдих. Часто такий вдих
переривається коротким сухим покашлюванням. Біль у
грудях тупий, його інтенсивність значно збільшується
при коливаннях атмосферного тиску. Задишка у спокою
мало виражена, проте, значно збільшується при підйомі
на 2—й поверх. Дані перкусії та аускультації аналогічні
таким у першій стадії, але більш виражені. Інколи за
відносного обмеження патологічних змін у плевральній
порожнині дихання у задніх і зовнішніх відділах грудної
порожнини є провідним. Тиск у легеневій артерії стано
вить 3,3—5,3 кПа (25 — 40 мм рт. ст.). За даними рентге
нологічного дослідження виявляють значне зменшення
об'єму ураженої половини грудної порожнини
внаслідок подальшого зміщення органів середостіння у
бік патологічного процесу, а також підйому купола діаф
рагми, особливо його передніх відділів. Напрямок розта
шування ребер значно змінюється, стає майже верти
кальним, міжреброві проміжки різко звужені. При цьому
є всі підстави проводити диференційну діагностику від
неопластичного процесу, особливо якщо гостра стадія
плевриту з різних причин не була зафіксована. Під час
плевральної пункції у цій стадії ХП лікар відзначає такі
самі відчуття, як і в І б стадії. Треба підкреслити, що не
слід допускати, щоб патологічний процес досягав цієї
стадії. Консервативна терапія та плевральні пункції у цій
стадії ХП є лише симптоматичними методами, особливо
якщо випіт гнійний. Пункція плевральної порожнини за
наявності панцирного плевриту свідчить про низький
професіональний рівень лікарів на попередніх етапах
лікування хворого. З огляду на це, наголошуємо, що для
лікування хвороб плеври потрібні спеціалізовані
відділення, в яких можлива їх своєчасна діагностика та
своєчасна констатація переходу плевриту у хронічну
стадію.
Показання до оперативного втручання у цій стадії
розширюються. Підкреслюємо складність виконання та
травматичність плевректомії у цій стадії ХП. Тривалість
операції 3,5 — 4,5 год. Об'єм крововтрати 900 мл і
більше.

Третя стадія ХП, як і перша, ділиться на дві: 3—а стадія
— плеврогенний фіброторакс, при цьому уражена поло
вина плевральної порожнини звужена внаслідок змен
шення об'єму легені, "закутої" у фіброзний панцир, який
складається з плеврального мішка, тканин підшкірного
прошарку та м'язової, а також ребрового каркаса. Плев
ра завжди має більшу чи меншу залишкову порожнину
(ЗП), яка добре визначається за даними УЗД. Уражена по
ловина грудної порожнини у цій стадії ХП значно змен
шена, опущений пояс верхньої кінцівки, викривлений
хребет, запала грудна стінка, особливо у передніх
відділах, атрофія м'язів ураженої половини грудної
стінки, відхилення лопатки від грудної стінки у вигляді
«крила». Міжреброві проміжки запалі і під час пальпації
не визначаються. Ребра накладаються одне на одне за
типом черепиці. Внаслідок цього здійснити плевральну
пункцію майже неможливо. Реброва дуга запала. Поряд з
цим протилежна половина грудей "бочкоподібно"
збільшена. Реброва дуга випнута, внаслідок чого хворий
ходить "напівбоком", виставляючи неуражену половину
грудей. ЗП у більшості хворих невелика. Інколи вона
сполучається з зовнішнім середовищем через бронхі
альну чи торакальну норицю. За такої ситуації не
обхідно визначити розміри ЗП та її розташування, що
має значення для вирішення питання про обсяг опера
тивного втручання. Тиск у легеневій артерії становить
4,0—8,0 кПа (30 — 60 мм рт. ст.), за тяжкого стану хворо
го та недостатніх функціональних резервів можна вико
нати селективну торакопластику над ділянкою ЗП з
висіченням пристінкової шварти або відшаруванням її з
подальшим "лампасуванням" і зовнішньою компресією
грудної стінки над зоною декостації. За наявності
бронхіальної нориці і достатніх функціональних ре
зервів можливе здійснення плевректомії, яку доповню
ють частковою резекцією легені. За значного фіброзно
го переродження легені, коли надія на її повну реекс
пансію незначна, доцільне виконання плевропневмо
нектомії за умови збереження достатнього функціональ
ного резерву у хворого.
Стадія 3—б має всі ознаки попередньої, проте, ЗП
відсутня. Циротично перероджена легеня утворює з
фіброзно—зміненою стінкою єдиний фіброзно—циро
тичний комплекс. У такій легені завжди виявляють брон
хоектази та деформуючий бронхіт. Ця стадія ХП — це
наслідок несвоєчасної діагностики та неправильного
лікування хворого у попередніх стадіях ХП. При цьому
постійно виявляють гіпонемію і гіпоксію. У більшості
спостережень можливе виконання лише плевропневмо
нектомії. Проте, це можливо лише у хворих віком стар
ше 60 — 65 років, за добре збереженого функціонально
го резерву, достатнього досвіду хірурга й анестезіолога.
Впровадження запропонованоі класифікації дає в ру
ки лікаря—клініциста ключ до дій, за наявності ХП 1—б,
2, 3—а і 3—б стадії показане виконання хірургічного
втручання. Різниця між 1—а і 1—б стадіями свідчить про
необхідність та строки переходу від консервативного
лікування до оперативного; різниця між 3—а і 3—б
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стадіями визначає можливість виконання різних типів
оперативного втручання: плевректомії; плевропневмо
нектомії; висічення пристінкової шварти з зашиванням
бронхіальної нориці чи без такого; з виділенням
пристінкової шварти та її "лампасуванням" і зашиван
ням бронхіальної нориці чи без нього; селективної то
ракопластики, а також різноманітні поєднання наведе
них операцій. Друга стадія ХП займає проміжне поло
ження між зазначеними, за її наявності завжди показане
хірургічне втручання.
Отже, своєчасне виконання оперативного втручання
на підставі використання класифікації ХП дає мож
ливість усунути хронічний запальний процес у плеврі,
попередивши його перехід у наступну, більш тяжку
стадію з утворенням бронхіальної чи торакальної но
риці. Поряд з цим оперативне втручання — це надійна
профілактика утворення легеневого серця та прогресу
вання його недостатності. Своєчасно виконана операція
— плевректомія — це функціонально відновне втручан
ня, яке гарантує достатню якість життя і працездатність
хворого.
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ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ
П. П. Шипулин, В. Е. Севергин, В. В. Байдан, В. И. Байдан, В. А. Мартынюк,
А. А. Кирилюк
Îäåññêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà
ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ýìïèåìà
ïëåâðû;
âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèå
îïåðàöèè;
ÀÈÃ-ëàçåð;
ëåãî÷íîïëåâðàëüíûé
ñâèù.

РЕФЕРАТ

Ïðåäñòàâëåí îïûò ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ îñòðîé è õðîíè÷åñêîé ýìïèåìîé ïëåâðû (ÝÏ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîé âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêîé òåõíèêè. Îïèñàíû ìåòîäû âûïîëíåíèÿ îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïðè ðàçëè÷íîé òÿæåñòè ïîðàæåíèÿ è ýòèîëîãèè ãíîéíîãî ïðîöåññà êàê ïîä îáùèì íàðêîçîì, òàê è ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé. Äàíà
ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ îïåðàöèé (ÂÒÎ) ïî ïîâîäó ÝÏ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ìåòîäàìè. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ èíòðàîïåðàöèîííî èñïîëüçîâàëè ÀÈÃ—ëàçåðíóþ êîàãóëÿöèþ è ýëåêòðîêîàãóëÿöèþ ïëåâðàëüíûõ ñâèùåé. Îòìå÷åíû ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ, îòíîñèòåëüíî
íèçêàÿ ÷àñòîòà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé (7,5%), óìåíüøåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â ñòàöèîíàðå, ïîñëåîïåðàöèîííîé ðåàáèëèòàöèè, ïåðèîäà íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Âñå ïàöèåíòû æèâû.

VIDEOTHORACOSCOPIC INTERVENTIONS IN THE TREATMENT
OF PLEURAL EMPYEMA
P. P. Shipulin, V. Е. Severgin, V. V. Baydan, V. I. Baydan, V. А. Маrtynyuk, А. А. Кirilyuk
KEY
WORDS:
pleural
empyema;
videothoracoscopic operations; ÀIG-laser;
pleuropulmonary
fistula.

SUMMARY

The experience of treatment of patients, suffering an acute or chronic pleural empyema (PE), using modern videothoracoscopic technique, was presented. The methods of operative interventions performance, using general narcosis or local
anesthesia, in different severity of affection and etiology of purulent process were depicted. Comparative estimation of
videothoracoscopic operations vs other methods, performed for PE, was performed. Intraoperative AIG—laser coagulation and electrocoagulation of pleural fistulas were applied for the treatment efficacy rising. There were noted the treatment efficacy rising, relatively low rate of postoperative complications (7.5%), the shortening of the patients stationary
treatment period as well as postoperative rehabilitation and disability periods. All the patients are alive.

Широкое внедрение ВТО в практику тора
кальной хирургии позволило с успехом исполь
зовать их в лечении ЭП [1 — 8]. Многие исследо
ватели [1, 4 — 6, 8] считают видеоторакоскопиче
скую санацию плевральной полости, декортика
цию легкого с плеврэктомией методом выбора в
лечении острой ЭП. Малая травматичность ВТО,
меньшая продолжительность лечения ЭП выгод
но отличают этот метод от общепринятых спо
собов лечения.
Несмотря на преимущества, ВТО при лече
нии ЭП не получила широкого распространения
в практике торакальной хирургии.
Целью исследования явилось уточнение по
казаний, сроков и методов осуществления ВТО
при ЭП.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В клинике ВТО выполнены у 133 больных по
поводу ЭП. Мужчин было 87 (65,4%), женщин —
46 (34,6%), возраст больных от 18 до 78 лет. У
всех пациентов отмечен острый процесс, дли
тельность заболевания не превышала 3 нед. В со
ответствии с классификацией Г. И. Лукомского
[9], ЭП I стадии в виде фибринозного плеврита

диагностирована у 32 (24,1%) пациентов, II ста
дии — фибринозно—гнойного плеврита — у 68
(51,1%), III стадии — репаративной с пролифера
цией фибробластов — у 33 (24,8%).
Постпневмоническая этиология ЭП отмечена
у 80 (60,1%) больных, туберкулезная — у 29
(21,8%), посттравматическая — у 14 (10,5%), у 10
(7,6%) больных причиной ЭП был распад злока
чественной опухоли с диссеминацией ее по пле
вре. У 43% больных ЭП оценена как тотальная, у
57% — ограниченная, локализованная, как пра
вило, в заднебазальных отделах грудной полос
ти. По данным бактериологического исследова
ния взятого во время операции экссудата
Pseudomonas aeruginosa выявлены в 35,3% на
блюдений, Мycobacterium tuberculosis — в 21,8%,
Esherichia coli — в 18,1%, Streptococcus pneumoni
ae — в 8,4%, Proteus vulgaris — в 6,4%, Staphylo
coccus aureus — в 5,5%, Enterobacter — в 2,7%,
Candida ablicans — в 1,8%, патогенная микрофло
ра отсутствовала у 21% больных.
В целях определения локализации полости
ЭП всем больным проводили многоосевое рент
генологическое исследование, у некоторых из
них — спиральную компьютерную томографию.
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Обязательным было также бактериологическое исследо
вание мокроты.
При выполнении ВТО у 19 (14,3%) пациентов ис
пользовали наркоз с раздельной вентиляцией легких, у
114 (85,7%) — местную анестезию с тщательной инфиль
трационной анестезией мест введения торакопортов.
Кроме того, дополнительно анестезировали межреберья
в проекции предполагаемой биопсии париетальной
плевры. Вмешательство осуществляли под визуальным
контролем со стороны плевральной полости с исполь
зованием эндоскопической видеокамеры. Вид анестети
ка и его объем выбирали индивидуально, с учетом допу
стимых доз.
Операцию выполняли в положении пациента лежа
на непораженном боку. Места введения торакопортов
выбирали в зависимости от объема и локализации гной
ного процесса в плевральной полости. В основном при
ВТО по поводу ЭП использовали 2 — 3 торакопорта, ос
новным условием их введения было соблюдение прави
ла треугольника. Обычно при тотальной ЭП торакопорт
диаметром 10 мм для эндокамеры вводили в шестом —
седьмом межреберье по задней подмышечной линии.
Второй торакопорт диаметром 10 мм вводили в пятом
межреберье по той же линии. Третий торакопорт диаме
тром 5 — 10 мм устанавливали в пятом межреберье по
передней подмышечной линии. При ограниченном
гнойном процессе ВТО выполняли с использованием 2
торакопортов.
Обязательными этапами ВТО по поводу ЭП были:
эвакуация экссудата с фибрином, разделение спаек, объ
единение мелких полостей в единую полость. Затем с
помощью эндоскопических инструментов осуществля
ли декортикацию легкого и удаляли висцеральный ме
шок ЭП. Во время декортикации осуществляли электро
коагуляцию дефектов паренхимы легких и мелких
бронхиальных свищей. Париетальный листок полости
ЭП не удаляли, ограничиваясь ее биопсией. Операцию
завершали тщательной коагуляцией кровоточащих со
судов легкого и мелких бронхо—плевральных свищей с
обязательным промыванием плевральной полости рас
творами антисептиков и расправлением легкого. При
общей анестезии ВТО выполняли с использованием од
нолегочного наркоза с последующим включением опе
рированного легкого в газообмен и его расправлением
в конце операции. ВТО завершали дренированием плев
ральной полости двумя дренажами большого диаметра с
постоянной аспирацией содержимого. У некоторых
больных применяли проточно—аспирационный лаваж
гнойной полости. Критериями для удаления дренажей
были полное расправление легкого, прекращение экссу
дации и сброса воздуха.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

При применении ВТО продолжительность лечения
больных с острой ЭП в стационаре составила 7,3 сут,
при использовании общепринятых методов лечения —
13,8 сут, что соответствует данным других авторов [5, 7].
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Однако при ЭП III стадии длительность лечения боль
ных в стационаре увеличилась более чем вдвое [1]. Мы
не располагаем значительным опытом выполнения ВТО
по поводу хронической ЭП, однако считаем рациональ
ным их использование для подготовки к открытому опе
ративному вмешательству, что рекомендуют и другие ав
торы [1] .
Общепринятым методом анестезии при выполнении
ВТО считают однолегочный наркоз с выключением опе
рируемого легкого [1 — 8]. Не отрицая очевидных пре
имуществ общей анестезии, мы в своей практике широ
ко использовали метод местной анестезии по А. В. Виш
невскому, инфильтрировали раствором анестетика как
зоны введения торакопортов, так и предполагаемых ма
нипуляций на париетальной плевре под видеоконтро
лем. Такой метод достаточно прост, обеспечивает адек
ватное обезболивание при осуществлении ВТО, особен
но у больных при высоком риске применения одноле
гочного наркоза.
Следует признать стандартом ВТО по поводу ЭП по
ложение, что основной задачей вмешательства является
полное расправление легкого без удаления париеталь
ной плевры [1]. Важными компонентами вмешательства
являются разделение перегородок между легким и груд
ной стенкой, объединение мелких полостей в единую
полость, лаваж плевральной полости [2, 5, 10]. По пово
ду нагноившегося свернувшегося гемоторакса осуществ
ляли фрагментацию и аспирацию инфицированных
сгустков крови. Легочно—плевральные свищи подверга
ли электро— либо АИГ—лазерной коагуляции, реже за
шивали. Эффективность торакоскопической лазерной
фотокоагуляции свищей при ЭП отмечают и другие хи
рурги [3].
Эндоскопическую декортикацию легкого осуществ
ляли достаточно легко при ЭП I — II стадии, значитель
но сложнее — III стадии, но она является обязательным
компонентом ВТО [1, 6, 7]. Некоторые исследователи [8]
считают ее альтернативой открытой декортикации.
Применение предложенной J. A. Drain и соавторами [4]
видеоассистированной техники выполнения операции
с использованием двух микродоступов позволяет с успе
хом осуществлять декортикацию при ЭП III стадии и
хронической ЭП. Другие авторы [7] указывают на значи
тельную частоту (17%) конверсии в III стадии заболева
ния, причем до 12% пациентов выписывают на амбула
торное лечение с дренажной трубкой. В наших исследо
ваниях конверсия осуществлена у 5 (3,8%) больных, вы
писаны для амбулаторного лечения с дренажами 25
(18,8%) больных с ЭП III стадии. В связи с этим мы раз
деляем точку зрения О. О. Ясногородского и соавторов
[3], которые рекомендуют выполнять ВТО по поводу ЭП
не ранее чем через 2 нед после применения общеприня
тых способов лечения. Полагаем, что ВТО следует вы
полнять как можно раньше после установления диагно
за ЭП. Достаточно заманчиво предложение осуществ
лять динамическую торакоскопию в ходе лечения ЭП
[10]. Важным достоинством ВТО является возможность
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морфологической верификации ЭП [1, 5]. По данным
гистологического исследования участков плевры во
всех наблюдениях установлен характер патологии. Ту
беркулезный генез ЭП отмечен у 29 (21,8%) больных, хо
тя по данным клинико—эндоскопических исследований
однозначно установить специфичность процесса не
удалось.
ВТО по поводу ЭП оказалась эффективной у 128
(96,2%) больных, что соответствует данным других авто
ров [1]. Причинами неудач были тяжелая прогрессирую
щая деструкция легкого и переоценка возможностей
миниинвазивного вмешательства. Нагноение раны, ос
таточной полости отмечено у 10 (7,5%) больных. Все па
циенты после выполнения ВТО живы.
Таким образом, первый опыт использования ВТО
при острой ЭП позволил сделать следующие выводы.
1. ВТО является высокоэффективным методом лече
ния, особенно в ранних стадиях ЭП.
2. Выполнение ВТО по поводу ЭП позволяет произ
водить своевременную активную клинико—морфологи
ческую оценку выраженности гнойного процесса в пле
вральной полости.
3. Перспективной представляется разработка техни
ки выполнения миниинвазивных операций по поводу
хронической ЭП и острой ЭП III стадии, особенно в со
четании с деструкцией легкого и наличием бронхо—
плевральных свищей.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
АДРЕНАЛЭКТОМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАТЕРАЛЬНОГО ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОГО ДОСТУПА
М. Е. Ничитайло, В. В. Дяченко, А. Н. Литвиненко, О. Н. Гулько,
И. И. Булик, И. И. Лукеча
Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò õèðóðãèè è òðàíñïëàíòîëîãèè èìåíè À. À. Øàëèìîâà ÀÌÍ Óêðàèíû, ã. Êèåâ
РЕФЕРАТ

Â ïåðèîä 2002—2008 ãã. â îòäåëå ëàïàðîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè è õîëåëèòèàçà ó 52 ïàöèåíòîâ âûïîëíåíà ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ àäðåíàëýêòîìèÿ (ËÀ) ïî ïîâîäó ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé íàäïî÷å÷íèêîâ. Èíöèäåíòàëîìà äèàãíîñòèðîâàíà ó 8, ôèáðîìà — ó 4, ôåîõðîìîöèòîìà — ó 10, àëüäîñòåðîìà — ó 11, àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê — ó 3, êîðòèêîñòåðîìà — ó 13, êèñòà íàäïî÷å÷íèêà — ó 3 áîëüíûõ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè ïðè ïðàâî— è ëåâîñòîðîííåé ËÀ ñîñòàâèëà ñîîòâåòñòâåííî 85 è 118 ìèí. Èíòðàîïåðàöèîííàÿ êðîâîïîòåðÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè ñîñòàâèëà â
ñðåäíåì 60 ìë. Ãåìîòðàíñôóçèþ íå ïðîèçâîäèëè. Â 1 (2,4%) íàáëþäåíèè âîçíèê ãåìîïåðèòîíåóì âñëåäñòâèå òðàâìàòè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ ñåëåçåíêè âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ëåâîñòîðîííåé ËÀ. Èíòðàîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé íå
áûëî. Äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â ñòàöèîíàðå ñîñòàâèëà â ñðåäíåì 2,6 äíÿ.

ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ
àäðåíàëýêòîìèÿ;
ëàòåðàëüíûé
äîñòóï;
õèðóðãè÷åñêàÿ
ýíäîêðèíîëîãèÿ.

EXPERIENCE OF PERFORMANCE OF LAPAROSCOPIC
ADRENALECTOMY USING LATERAL TRANSABDOMINAL
APPROACH
М. Е. Nichitaylo, V. V. Dyachenko, А. N. Litvinenko, О. N. Guhlko,
I. I. Bulyk, I. I. Lukecha
SUMMARY

In 2002—2008 yrs. in the Department of Laparoscopic Surgery and Cholelithiasis in 52 patients laparoscopic adrenalectomy (LA) was accomplished, performed for different diseases of suprarenal glands. Incidentaloma was diagnosed in 8,
fibroma — in 4, pheokhromocytoma — in 10, aldosteroma — in 11, àdrenocortical cancer — in 3, corticosteroma — in
13, suprarenal gland cyst — in 3 patients. The operation time in right—sided and left—sided LA had constituted accordingly 85 and 118 minutes. Intraoperative blood loss had constituted 60 ml at average. Hemotransfusion was not done. In
1 (2.4%) observation hemoperitoneum had occurred as a result of traumatic damage of spleen during performance of
left—sided LA. Intraoperative complications were absent. The stationary treatment duration was 2.6 days at average.

Об успешном выполнении ЛА у пациента с
синдромом Кушинга впервые сообщил M. Gagner
в 1992 г. [1]. Сегодня ЛА считают "золотым стан
дартом" лечения пациентов по поводу доброка
чественных гормонально—активных и неболь
ших доброкачественных негормонпродуцирую
щих опухолей надпочечников. Возможность
применения ЛА при злокачественных новообра
зованиях надпочечников обсуждается [2 — 4].
Описано большое число наблюдений, в которых
результаты выполнения ЛА, продолжительность
лечения больных в стационаре после операции,
косметический эффект значительно лучше, чем
после применения открытых способов. Этот по
ложительный опыт побудил некоторых хирургов
либерализовать часть критериев отбора пациен
тов для эндовидеохирургических операций в
сторону расширения показаний к выполнению
ЛА при больших, потенциально злокачествен
ных опухолях и метастатическом поражении
надпочечников [5].

Описаны различные лапароскопические до
ступы к надпочечникам, при этом преимущест
венными считают боковые трансперитонеаль
ные доступы, при которых пациента укладывают
в положение лежа на правом или левом боку. Пе
редний трансперитонеальный доступ, при кото
ром пациента располагают в положении лежа на
спине, используют относительно редко, в связи с
тем, что требуется широкая мобилизация левого
изгиба ободочной кишки. Кроме трансперито
неального, разработан задний ретроперитоне
альный эндоскопический доступ, который ис
пользуют у пациентов, ранее оперированных на
органах брюшной полости. Несмотря на много
численные сведения в литературе о преимущест
вах того или иного доступа к надпочечникам,
единой точки зрения относительно выбора до
ступа нет, а мнения о преимуществах различных
доступов разноречивы.
Целью исследования явилось изучение ре
зультатов лечения пациентов с заболеваниями
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надпочечников, которым произведена ЛА с использова
нием бокового латерального трансабдоминального до
ступа.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В период 2002 — 2008 гг. в отделе лапароскопичес
кой хирургии и холелитиаза ЛА выполнена у 52 пациен
тов по поводу различных заболеваний надпочечников.
Клиническая характеристика групп пациентов и струк
тура эндокринных заболеваний представлены в табл. 1.
Показаниями к выполнению ЛА считали наличие
гормонально активных опухолей надпочечников, всех
опухолей диаметром более 4 см, опухолей любых разме
ров при предположении об их злокачественной приро
де.
Все больные оперированы с использованием лапа
роскопического трансперитонеального латерального
доступа. Операцию выполняли под эндотрахеальным
наркозом с искусственной вентиляцией легких, при
этом интубацию больных осуществляли в положении
лежа на спине, затем их укладывали на бок.
Перед операцией больного размещали на операци
онном столе в латеральной позиции с "переломом" в по
ясничной области, углом книзу. Такое положение спо
собствует пассивному смещению печени или сплено —
панкреатического блока медиально. Хирург и второй ас
систент находятся со стороны живота больного, первый
ассистент — со стороны спины, операционная сестра и
инструментальный стол — со стороны ножного конца
стола. "Верхнюю" конечность больного вытягивают и
подвешивают, плечевую область поддерживают с помо
щью свернутого полотенца для предотвращения воз
можного повреждения плечевого сплетения. Для удобст
ва работы с видеокамерой мы модифицировали поло
жение пациента в так называемую полулатеральную по

зицию, при этом валик подкладывают под спину на сто
роне поражения.
Точки введения троакаров изображены на рисунке.
Левосторонняя и правостороння ЛА имеют техниче
ские особенности. Так, выполнению левосторонней ЛА
предшествует мобилизация книзу и медиально, чтобы
открыть доступ к нижнему концу селезеночно—почеч
ной связки. Следующий шаг диссекции — вдоль лате
ральной границы селезенки и селезеночно—почечной
связки от верхнего к нижнему концу селезенки, пересе
кая диафрагмальные спайки и приближаясь к большой
кривизне желудка. После визуализации коротких сосу
дов желудка диссекцию останавливают. При наличии
крупных опухолей или большого количества жировой
клетчатки нередко требуется мобилизация левого изги
ба ободочной кишки, хвоста поджелудочной железы,
полная мобилизация селезенки с отведением этих орга
нов медиально.
После полной мобилизации селезенки она самосто
ятельно "падает" медиально, и ретроперитонеальное
пространство становится полностью обозримым. Затем
вскрывают париетальную фасцию вдоль нижнего края

Òàáëèöà 1.

Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áîëüíûõ
Ïîêàçàòåëü
Ïîë
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
Âîçðàñò, ëåò
Ðàçìåð îïóõîëè, ñì
Ñòîðîíà ïîðàæåíèÿ
ñïðàâà, àáñ. (%)
ñëåâà, àáñ. (%)
Èíöèäåíòàëîìà
Ôèáðîìà
Ôåîõðîìîöèòîìà
Àëüäîñòåðîìà
Àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê
Êîðòèêîñòåðîìà
Êèñòà íàäïî÷å÷íèêà

×èñëî
íàáëþäåíèé

а

19
33
Îò 22 äî 69
â ñðåäíåì 47,8
Îò 3 äî 7
â ñðåäíåì 4,8
23 (44,2%)
29 (55,8%)
8
4
10
11
3
13
3

б
Òî÷êè ââåäåíèÿ òðîàêàðîâ ïðè ïðàâîñòîðîííåé (à) è ëåâîñòîðîííåé
(á) ËÀ.
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поджелудочной железы и фасцию Gerot. Латеральная и
передняя поверхности надпочечника визуализируются
в околопочечной жировой клетчатке кпереди и меди
альнее почки. С помощью коагулирующих ножниц над
почечник выделяют из окружающих тканей.
После мобилизации латеральной поверхности над
почечника операционный стол необходимо выставить в
положение реверсионного "Trendelenburg", что способ
ствует дальнейшему смещению почки книзу и облегчает
тракцию надпочечника. При такой позиции ирригаци
онная жидкость, кровь стекают каудально, оставляя су
хим место операции.
Диссекцию продолжают книзу между надпочечни
ком и верхним концом левой почки. Выделяют цент
ральную вену левого надпочечника. На этом этапе важ
ной является тракция надпочечника с помощью зажима
в краниальном направлении, что позволяет лучше кон
турировать сосуды, идущие от надпочечника в направ
лении ножки почки. При выделении центральной вены
надпочечника желательно ее клиппировать как можно
дистальнее, ближе к надпочечнику. Для опухолей диаме
тром до 5 см диссекция и выделение центральной вены
надпочечника возможны изначально. Центральную ве
ну отделяют от надпочечника с помощью изогнутого за
жима на протяжении 1,5 — 2 см. Нет необходимости
идентифицировать место слияния центральной и левой
почечной вен, однако центральную вену надпочечника
необходимо проследить в дистальном направлении
вплоть до надпочечника, что позволяет убедиться, что
это не дополнительная почечная вена. После клиппиро
вания и пересечения центральной вены мобилизация
надпочечника становится намного легче. Манипулиро
вание на околопочечной жировой клетчатке должно
быть без интенсивной тракции опухоли, что может быть
причиной ее разрыва и возникновения кровотечения.
Надпочечник отводят краниальнее, что улучшает доступ
к его медиальной и верхней поверхностям.
Освобожденный надпочечник с опухолью помеща
ют в эндоконтейнер и удаляют через околопупочное
троакарное отверстие.
Для правосторонней ЛА больного размещают в ле
вой боковой позиции. При этом печень пассивно сме
щается медиально. Печень мобилизуют путем пересече
ния правой треугольной связки. Диссекцию продолжа
ют до диафрагмы и надпеченочной части нижней полой
вены, что способствует максимальному отведению пече
ни медиально. Отведение правой доли печени позволя
ет визуализировать практически всю нижнюю полую ве
ну от диафрагмы до места слияния с почечными венами.
После отведения печени вскрывают париетальную
брюшину несколько латеральнее и по ходу нижней по
лой вены. Затем выполняют диссекцию правого надпо
чечника. Доступ к центральной вене правого надпочеч
ника предпочтительно выполнить в начале операции.
Для этого нижнюю поверхность надпочечника мобили
зуют с помощью коагуляционного крючка или изогну
тых ножниц диаметром 5 мм и захватывающего диссек
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тора. Диссекцию продолжают медиально и кверху вдоль
латерального края нижней полой вены. Правая почеч
ная вена является нижней точкой диссекции. При дис
секции вдоль нижней полой вены центральная вена
правого надпочечника отчетливо визуализируется, что
позволяет клиппировать ее средне—большими титано
выми клипсами. Центральную вену надпочечника пере
секают. Затем диссекцию продолжают к верхней по
верхности надпочечника. Небольшие ветви от нижних
диафрагмальных сосудов прослеживают и коагулируют.
На этой стадии диссекции хорошо видна правая ножка
диафрагмы. Когда правый надпочечник с опухолью про
слеживают на значительном протяжении с медиальной
стороны, диссекцию продолжают в латеральном на
правлении. Надпочечник с опухолью помещают в эндо
контейнер и удаляют.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Качество ЛА с использованием латерального транс
перитонеального доступа оценивают на основе ряда по
казателей: 1) длительность операции (ДО): время от на
чального разреза кожи до наложения последнего кож
ного шва; 2) продолжительность применения после опе
рации обезболивающих средств (длительность аналге
зии — ДА); 3) время вставания: первый день вставания
(ПДВ) больного с постели после операции; 4) время пи
тания: первый день приема пищи (ПДП) после опера
ции; 5) длительность послеоперационной госпитализа
ции (ДПГ): число дней, проведенных больным в клини
ке после операции; 6) средняя интраоперационная кро
вопотеря (СИК).
Продолжительность операции при право— и лево
сторонней ЛА составила соответственно от 60 до 140 и
от 75 до 240 мин, в среднем 85 и 118 мин.
Конверсия не потребовалась.
СИК составила 60 мл при лево— и правосторонней
локализации опухоли. Гемотрансфузию не проводили.
Интраоперационные осложения не отмечены.
Все больные активизированы в первые сутки после
операции и могли свободно передвигаться по стациона
ру.
Степень травматичности оперативного вмешатель
ства оценивали косвенным образом после операции по
ДА, которая составила в среднем (1,5 ± 0,8) дня. Только 5
(11,9%) пациентам однократно вводили наркотический
аналгетик (омнопон) в целях устранения боли в раннем
послеоперационном периоде. Остальным пациентам
назначали ненаркотические аналгетики (кетанов, дек
салгин) преимущественно в первые сутки после опера
ции.
Состояние кишечника, его функционирование после
операции также являются косвенным признаком трав
матичности операции. Это влияет, прежде всего, на на
чало приема пищи после выполнения оперативного
вмешательства. ПДП составил в среднем (24,5 ± 2,0) ч.
У 1 (2,4%) больной возник гемоперитонеум вследст
вие травматического повреждения селезенки при вы
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полнении левосторонней ЛА. Через 16 ч после операции
осуществлены лапароскопическая ревизия и санация
брюшной полости. Выявлено кровотечение из линейно
го разрыва капсулы селезенки, которое остановлено пу
тем аппликации пластины "ТахоКомб". В дальнейшем те
чение послеоперационного периода без особенностей.
Пациентка выписана на 4—е сутки, после релапароско
пии.
Продолжительность лечения больных в стационаре
составила от 2 до 9 дней, в среднем 2,6 дня. Диаметр уда
ленного надпочечника составил от 3 до 7 см, в среднем
4,8 см. Выздоровление пациентов, безусловно, зависело
не только от вида оперативного вмешательства, но и
сроков компенсации гормональных и гемодинамичес
ких сдвигов.
Возможность восстановления ранней активности
больных после операции, уменьшение количества ана
лгетиков, раннее начало полноценного питания в ком
плексе способствуют уменьшению частоты осложне
ний, в частности, пневмонии, тромбофлебита, пареза
кишечника. Небольшая ДПГ является экономически,
психологически и социально "выгодным" моментом для
больных.
Результаты гистологического исследования пред
ставлены в табл. 2.
С момента публикации первых сообщений о выпол
нении ЛА техника операции хорошо освоена хирурга
ми, сегодня она является "золотым стандартом" лечения
доброкачественных опухолей надпочечников диамет
ром 4 — 6 см. Наиболее часто применяют боковые
трансабдоминальные доступы в положении больного
лежа на правом или левом боку. Передний трансперито
неальный доступ большинство хирургов считают более
сложным, требующим больше времени, очевидно, из—
за чего метод не нашел широкого применения, хотя не

которые авторы [6] считают, что по частоте конверсии,
продолжительности операции и удобству ее выполне
ния он не уступает боковым доступам.
Большинство хирургов считают его сложным в вы
полнении из—за отсутствия топографоанатомических
ориентиров в околопочечной клетчатке, сложности пре
парирования надпочечника и его сосудов [7]. Следует
согласиться с мнением хирургов, которые считают его
применение показанным у больных, раннее опериро
ванных на органах брюшной полости [8, 9].
При наличии показаний к удалению опухоли надпо
чечника для выполнения ЛА необходимо всегда строго
учитывать ряд требований: диаметр опухоли не должен
превышать 6 см, опухоль должна локализоваться в од
ном надпочечнике, необходимо исключить ее экстраад
реналовую локализацию, что особенно важно при нали
чии катехоламин—продуцирующих опухолей. По дан
ным дооперационного клинико—топического исследо
вания следует исключить первичный злокачественный
генез заболевания надпочечников.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Gagner M. Laparoscopic adrenalectomy in Cushing's syn
drome and pheochromocytoma (letter) / M. Gagner,
A. Lacroix, E. Bolte // New Engl. J. Med. — 1992. — Vol. 327.
— P. 1033.
2. O'Boyle C. J. Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy: A
prospective analysis of 172 procedures / C. J. O'Boyle, C. R.
Kapida, P. C. Sedman // Surg. Endosc. — 2003. — Vol. 17. —
P. 1905 — 1909.
3. Submesocolic acces in laparoscopic left adrenalectomy / S.
Paretta, R. Compagnacci, M. Guerrieri, A. M. Paganini // Ibid.
— 2005. — Vol. 19. — P. 977 — 980.
4. Porpiglia F. Does adrenal mass size really affect safety and
effectiveness of laparoscopic adrenalectomy? / F. Porpiglia,
P. Destefanis, C. Fiori // Urology. — 2002. — Vol. 60, N 5. —
P. 801 — 805.
5. Cobb W. S. Laparoscopic adrenalectomy for malignancy /
W. S. Cobb, K. W. Kercher, D. O. Sing // Am. J. Surg. — 2005.
— Vol. 189. — P. 405 — 411.
6. Perioperative results of 214 laparoscopic adrenalectomies by
anterior transperitoneal approach / E. Lezoche, M. Guerrieri,
F. Crosta, A. Paganini // Surg. Endosc. — 2008. — Vol. 22,
N 2. — P. 522 — 526.
7. Черенько С. М. Возможности лапароскопической адрена
лэктомии в лечении больных с опухолями надпочечников /
С. М. Черенько, А. С. Ларин, А. А. Товкай // Вестн. хирур
гии им. И. И. Грекова. — 2006. — Т. 165, № 2. — С. 41 — 44.
8. Walz M. K. Subtotal adrenalectomy by the posterior retroperi
toneoscopic approach / M. K. Walz, K. Peitgen, B. Sallaer //
World J. Surg. — 1998. — Vol. 22. — P. 621 — 627.
9. Anterior, lateral, and posterior retroperitoneal approaches on
endoscopic adrenalectomy / E. Lezoche, M. Guerrieri,
F. Feliciotti, S. Peretta // Surg. Endosc. — 2002. — Vol. 16. —
P. 96 — 99.

Клінічна хірургія. — 2008. — № 9

45

УДК 616.36—089.87—089.12
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РЕФЕРАТ
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS
OF THE HEPATIC TISSUES CONJUNCTION IN ITS WEDGE—LIKE
RESECTION
Yu. А. Furmanov, I. Yu. Кrivenko, I. М. Savitskaya, О. А. Geylenko
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òêàíåé;
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As a result of investigation for accessible and secure method for the biotissues conjunction, using physical facilities, the WORDS:
plasma and thermoflow welding was developed, efficacy of which was confirmed doing comparative analysis of data, conjunction
of biological
obtained while applying the adhesive and suture methods.

В последние годы для соединения тканей па
ренхиматозных органов и обеспечения надеж
ного гемостаза во время выполнения хирургиче
ских вмешательств все шире применяют высоко
температурные способы воздействия на живые
ткани [1]. С внедрением в хирургию современ
ных технологий разработаны новые аппараты
для плазменной хирургии, возможности кото
рых не только приближаются к таковым "идеаль
ного" скальпеля, но и, по данным проведенных
нами исследований, могут быть использованы
для соединения тканей [2, 3]. Разработаны специ
альные плазмотроны (насадки для формирова
ния плазменного потока) и методы оперативно
го вмешательства.
Продолжением развития гипертермических
методов стали исследования по разработке ме
тодов термоструйной сварки [4], которые созда
ли основу для самостоятельного и перспектив
ного направления — внедрения гипертермичес
ких методов в хирургическую практику. Они поз
волили расширить арсенал хирургической аппа
ратуры и методов осуществления операций.
Целью исследования было совершенствова
ние техники операций на паренхиматозных ор
ганах, изучение возможностей, целесообразнос
ти и обоснованности применения новых гипер
термических методов, особенностей влияния на
регенерационные процессы и восстановление
функций в тканях при применении плазменного
и термоструйного методов. Для этого проведены

исследования процессов регенерации в области
воздействия в разные сроки, а также сравнение
реакций тканей в области повреждения при при
менении в хирургической практике клеевых и
шовных методов.
Задачей исследования было изучение воз
можности применения гипертермических мето
дов при воспроизведении у животных моделей
клинических операций на печени в раннем по
слеоперационном периоде.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Проведены хронические эксперименты на
печени неполовозрелых белых крыс. Для хрони
ческих экспериментов выбраны сроки наблюде
ния 7 и 14 сут. Животных выводили из экспери
мента путем инъекции летальной дозы 5% рас
твора тиопентал—натрия. Для гистологических
исследований иссекали участки органов в облас
ти, подвергшейся воздействию. Полученный ма
териал фиксировали в 10% растворе нейтрально
го формалина. После фиксации кусочки органов
заливали в парафин по общепринятой схеме.
Срезы толщиной 5 мкм окрашивали азур—2—эо
зином по А. А. Максимову, гематоксилином и эо
зином, пикрофуксином по ван Гизон. Проводили
ШИК—реакцию c контролем амилазой.
В группы сравнения включены животные, у
которых выполняли операции с применением
клеевого (Н—бутилцианакрилатный клей "Кат
сил") и шовного (нить "Викрил") методов.

tissues;
high temperature
methods
of affection;
the plasma
welding;
thermoflow
welding.
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Плазменная сварка клиновидного дефекта печени,
срок наблюдения 7 сут. В области клиновидной резек
ции сформировался массив грануляционной ткани. По
периферии в нем видны единичные мелкие желчные
протоки и сеть кровеносных сосудов, ближе к середине
— мелкие гранулемы из макрофагов. В центре новообра
зованной грануляционной ткани расположен участок
некротически измененной паренхимы, подвергшийся
термовоздействию (рис. 1). Ткань практически гомоген
ная, ядра гепатоцитов не прокрашены.
В эту зону проникали макрофаги, лимфоциты и ней
трофильные гранулоциты, со стороны грануляционной
ткани в нее врастали фибробласты. Мелкие фрагменты
некротизированной ткани практически полностью под
верглись лизису и фагоцитозу. В таких участках распо
лагались гранулемы из макрофагов с гигантскими клет
ками инородных тел (ГКИТ) и мелкими бесструктурны
ми эозинофильными фрагментами в центре гранулем.
На отдаленных участках в паренхиме наблюдали моза
ичное распределение гликогена в паренхиме, признаки
зернистой дистрофии гепатоцитов, полнокровие крове
носных сосудов без стаза.
Термоструйная сварка клиновидного дефекта пече
ни, срок наблюдения 7 сут. В области клиновидной ре
зекции формировалась грануляционная ткань, соединяя
края раны. В толще этой ткани видны участки некроти
зированной вследствие термовоздействия паренхимы,
по периферии — очаги резорбции макрофагами (рис.
2). Грануляционная ткань умеренно васкуляризирована,
на границе с паренхимой видны немногочисленные
мелкие желчные протоки. В грануляционной ткани гра
нулем было меньше, чем при плазменной сварке. В на
ружных слоях грануляционной ткани видны единичные
ГКИТ с ШИК—позитивной цитоплазмой и перифериче
ски расположенными ядрами. В ткани, подвергшейся
термовоздействию, в отличие от плазменной сварки,

прослеживалась структура, характерная для паренхимы
печени, контурировались ядра.
На отдаленных от места резекции участках печени
отмечен достаточно высокий уровень гликогена в гепа
тоцитах, более равномерно распределенного в паренхи
ме, чем при плазменной сварке. Также наблюдали при
знаки умеренно выраженной зернистой дистрофии ге
патоцитов, полнокровие синусоидных капилляров.
Обработка медицинским клеем "Катсил" клиновид
ного дефекта печени, срок наблюдения 7 сут. В области
клиновидной резекции сформировался массив грануля
ционной ткани, в центре которого видна узкая щель, за
полненная фрагментами клеевой массы. Объем грануля
ционной ткани и количество ГКИТ меньше, чем при
плазменной и термоструйной сварке. Грануляционная
ткань умеренно васкуляризирована, в ней ближе к па
ренхиме видны единичные желчные протоки. Ткань
обильно инфильтрирована лимфоцитами, отмечены
единичные мелкие свободно лежащие ГКИТ. Фрагменты
клея окружены преимущественно нейтрофильными гра
нулоцитами и макрофагами.
На отдаленных участках отмечена выраженная диф
фузная зернистая дистрофия гепатоцитов, значительная
лимфоцитарная инфильтрация стромы, преимущест
венно воротных каналов. Эти признаки более выраже
ны, чем при термоструйной и плазменной сварке.
Клиновидная резекция печени и устранение дефекта
с использованием нити "Викрил", срок наблюдения 7
сут. В области клиновидной резекции сформировался
тяж грануляционной ткани. Нить, которой сшивали края
дефекта, на поверхности органа и в глубине паренхимы
окружена соединительнотканной капсулой. На поверх
ности печени толщина капсулы, сформированной во
круг нити, больше, кроме того, массив грануляционной
ткани более значительный. Значительный объем ино
родного вещества (нити) стимулировал формирование

Ðèñ. 1. Ìèêðîôîòî. Çîíà ïëàçìåííîé ñâàðêè êëèíîâèäíîãî äåôåêòà
ïå÷åíè êðûñû â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 7 ñóò. ØÈÊ-ðåàêöèÿ. Óâ. × 100.

Ðèñ. 2. Ìèêðîôîòî. Çîíà òåðìîñòðóéíîé ñâàðêè êëèíîâèäíîãî
äåôåêòà ïå÷åíè êðûñû â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 7 ñóò. Îêðàñêà
ïèêðîôóêñèíîì ïî âàí Ãèçîí. Óâ. × 100.

Клінічна хірургія. — 2008. — № 9

Ðèñ. 3. Ìèêðîôîòî. Çîíà òåðìîñòðóéíîé ñâàðêè êëèíîâèäíîãî
äåôåêòà ïå÷åíè êðûñû â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 14 ñóò. Îêðàñêà
ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì. Óâ. × 40.

избытка соединительной ткани. В глубине паренхимы
соединительнотканная капсула состояла из 6 — 10 рядов
фибробластов и тонких пучков коллагеновых волокон.
Рубец довольно тонкий. В соединительнотканной капсу
ле на поверхности органа к филаментам нити прилежа
ли ГКИТ, в капсуле, расположенной в глубине паренхи
мы, эти клетки отсутствовали. На некоторых участках в
области расположения нити отмечены мелкие очаги не
кроза.
В толще паренхимы печеночные балки как бы "обте
кали" соединительнотканную капсулу нити. Синусоид
ные капилляры вблизи нити сдавлены, на удаленных
участках умеренно расширены, полнокровны.
В печени на отдаленных участках отмечено умерен
но выраженное полнокровие кровеносных сосудов, в
паренхиме видны достаточно крупные единичные лим
фоцитарные инфильтраты.
Плазменная сварка клиновидного дефекта печени,
срок наблюдения 14 сут. В печени обнаружен очаг не
кроза, образовавшийся вследствие сварки краев дефек
та, отделен от окружающей паренхимы тонкой прослой
кой грануляционной ткани. Тяжи грануляционной тка
ни прорастали в зону некроза. В грануляционной ткани
на границе с некротизированными участками видны
ГКИТ, преимущественно с периферически расположен
ными ядрами. В новообразованной ткани отмечены
единичные мелкие желчные протоки.
В окружающей зону сварки паренхиме выявлены
признаки баллонно—гидропической дистрофии, мел
кие лимфоцитарные инфильтраты. При общем сниже
нии уровня гликогена в гепатоцитах отмечена мозаич
ность его распределения в паренхиме. Синусоидные ка
пилляры не расширены.
Термоструйная сварка клиновидного дефекта пече
ни, срок наблюдения 14 сут. В области клиновидной ре
зекции сформировался рубец, в котором видны мелкие
очаги некроза, ближе к поверхности органа очаги не
кроза более крупные. На некоторых участках некроти
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Ðèñ. 4. Ìèêðîôîòî. Çîíà îáðàáîòêè êëååì "Êàòñèë" êëèíîâèäíîãî
äåôåêòà ïå÷åíè êðûñû â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 14 ñóò. Îêðàñêà
ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì. Óâ. × 100.

Ðèñ. 5. Ìèêðîôîòî. Çîíà ðàñïîëîæåíèÿ íèòè "Âèêðèë" â îáëàñòè
êëèíîâèäíîãî äåôåêòà ïå÷åíè êðûñû â ñðîêè íàáëþäåíèÿ 14 ñóò.
ØÈÊ-ðåàêöèÿ. Óâ. × 100.

зированная паренхима полностью резорбирована, за
мещена соединительной тканью, в которой расположе
ны мелкие гранулемы из макрофагов с единичными
ГКИТ (рис. 3).
Ткань рубца умеренно васкуляризирована, инфильт
рирована лимфоцитами.
Обработка медицинским клеем "Катсил" клиновид
ного дефекта печени, срок наблюдения 14 сут. В облас
ти резекции сформировался тяж грануляционной ткани,
в котором видны крупные щелевидные полости с фраг
ментами клеевой массы и гранулемы из макрофагов с
небольшими ГКИТ (рис. 4). В новообразованной соеди
нительной ткани со стороны паренхимы печени видны
ГКИТ, преимущественно с периферически расположен
ными ядрами, выраженная инфильтрация лимфоцита
ми и макрофагами.
В прилежащей паренхиме слабо выражены призна
ки зернистой дистрофии, мозаичное распределение
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гликогена в паренхиме, снижение его уровня по сравне
нию с нормой. На удалении от места операции в парен
химе отмечены лимфоцитарные инфильтраты, инфиль
трирована также строма печени. Синусоидные капилля
ры и вены полнокровны.
Клиновидная резекция печени и устранение дефекта
с использованием нити "Викрил", срок наблюдения 14
сут. В паренхиме печени умеренно выражены признаки
зернистой дистрофии. Нить в толще паренхимы полно
стью проросла соединительной тканью, вокруг каждого
филамента мультифиламентной нити сформировалась
собственная капсула (рис. 5). В центре некоторых капсул
вместо филаментов нити видны крупные ГКИТ, в других
— несколько более мелкие ГКИТ. Ближе к поверхности в
области резекции нить также полностью проросла со
единительной тканью. В центре отмечена выраженная
резорбция филаментов нити, изменение их тинктори
альных свойств (из базофильных становились эозино
фильными). Соединительная ткань в области располо
жения нити инфильтрирована лимфоцитами, активиро
ванными макрофагами, увеличено количество тканевых
базофилов, которые образовывали мелкие скопления от
3 до 8 клеток без признаков дегрануляции.
При проведении ШИК—реакции отмечена мозаич
ность распределения гликогена (некоторые гепатоциты
"перегружены" гликогеном, в других уровень гликогена
снижен). Нить подвергалась клеточной резорбции, о
чем свидетельствовало наличие в ГКИТ гранул с ШИК—
положительной цитоплазмой. В центре нити преоблада
ла внеклеточная резорбция филаментов (их набухание,
частичная фрагментация).
При сравнении полученных результатов установле
но, что после применения плазменной и термоструйной
сварки формируется очаг коагуляционного некроза, ко
торый к 7—м суткам полностью отделен от паренхимы
грануляционной тканью. Некротические массы начина
ли подвергаться резорбции макрофагами, образовыва
ли ГКИТ. Термическое повреждение тканей более выра
жено при плазменной сварке. Процессы резорбции при
использовании сварных методов протекали более ак
тивно, чем при применении медицинского клея. Кроме
того, при использовании клеевого метода отмечена зна
чительная инфильтрация нейтрофильными гранулоци
тами, которую практически не наблюдали при примене
нии сварных методов. При использовании шовного ме
тода объем грануляционной ткани меньше, чем при
применении сварного метода, также отмечены форми
рование очага некроза и выраженная гигантоклеточная

реакция. В отличие от сварных методов, при использо
вании шовного метода отмечены более выраженная
лимфоцитарная инфильтрация стромы и образование
инфильтратов в паренхиме.
К 14—м суткам грануляционная ткань, сформировав
шаяся в области резекции после плазменной и термост
руйной сварки, более зрелая, в ней формировались
желчные протоки, уменьшилось количество некротизи
рованной ткани вследствие клеточной и внеклеточной
резорбции. При использовании клеевого метода дис
трофические изменения в гепатоцитах более выражены
как в прилежащей зоне, так и на удалении; сохранялись
выраженная лимфоцитарная инфильтрация стромы и
инфильтраты в паренхиме. Количество нейтрофильных
гранулоцитов значительно уменьшилось по сравнению
с таковым на 7—е сутки наблюдения, преобладала лим
фоцитарная инфильтрация. При использовании шовно
го метода количество грануляционной ткани в области
резекции тесно связано с наличием в ткани нитей. В
участках, где располагалась нить викрила, количество
новообразованной соединительной ткани значительно
больше, чем между швами, где формировалась узкая
прослойка соединительной ткани. При применении
шовного метода лимфоцитарная инфильтрация менее
выражена, чем при использовании клея, но больше, чем
при сварных методах.
Таким образом, особенности рассмотренных мето
дов соединения ткани печени более выражены на 7—е
сутки, к 14—м суткам наблюдали тенденцию к созрева
нию грануляционной ткани во всех наблюдениях,
уменьшение выраженности воспалительной реакции.
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АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ТКАНЕЙ В ЦЕЛЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ
КОСТНО—МЯГКОТКАННЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
ДЕФЕКТОВ ЗАПЯСТЬЯ И КИСТИ
С. П. Галич, А. В. Резников
Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò õèðóðãèè è òðàíñïëàíòîëîãèè èìåíè À. À. Øàëèìîâà ÀÌÍ Óêðàèíû, ã. Êèåâ
РЕФЕРАТ

Îáîáùåí îïûò ëå÷åíèÿ 27 ïàöèåíòîâ ñ îáøèðíûìè êîñòíî—ìÿãêîòêàííûìè äåôåêòàìè êèñòè è çàïÿñòüÿ. Ó 12
áîëüíûõ (1—ÿ ãðóïïà) îñóùåñòâëåíà êîñòíàÿ ïëàñòèêà ñ èñïîëüçîâàíèåì íåâàñêóëÿðèçèðîâàííîãî ôðàãìåíòà êðûëà ïîäâçäîøíîé êîñòè ñ îäíîìîìåíòíûì èññå÷åíèåì ïîâðåæäåííûõ ìÿãêèõ òêàíåé è ñâîáîäíîé ïåðåñàäêîé ëîñêóòîâ øèðî÷àéøåé ìûøöû ñïèíû (ËØÌÑ) ëèáî ïåðåäíåé çóá÷àòîé ìûøöû. Ó 15 áîëüíûõ (2—ÿ ãðóïïà) ïðîèçâåäåíà
àóòîòðàíñïëàíòàöèÿ ëîñêóòà ïåðåäíåé çóá÷àòîé ìûøöû ñ âêëþ÷åíèåì â åãî ñîñòàâ âàñêóëÿðèçèðîâàííûõ ôðàãìåíòîâ ðåáåð. Ïðèìåíåíèå ðåáåðíî—ìûøå÷íîãî ëîñêóòà îêàçàëîñü ïåðñïåêòèâíûì ïðè çàìåùåíèè äåôåêòîâ ïÿñòíûõ
êîñòåé. Ïëàñòè÷åñêèå ñâîéñòâà òàêîãî òðàíñïëàíòàòà: îòíîñèòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïðîñòîòà åãî âûäåëåíèÿ, ìèíèìàëüíûé ýñòåòè÷åñêèé äåôåêò â äîíîðñêîé çîíå, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ñîñóäèñòîé íîæêè íåîáõîäèìîé äëèíû, óñòîé÷èâîñòü êîìïëåêñà ê èíôåêöèè îáåñïå÷èâàþò öåëåñîîáðàçíîñòü åãî ïðèìåíåíèÿ â ðåêîíñòðóêòèâíîé ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè.

ÊËÞ×ÅÂÛÅ
ÑËÎÂÀ:
ñî÷åòàííûå
ïîñòòðàâìàòè÷åñêèå äåôåêòû
òêàíåé çàïÿñòüÿ
è êèñòè;
àóòîòðàíñïëàíòàöèÿ
ñëîæíûõ
êîìïëåêñîâ
òêàíåé.

AUTOTRANSPLANTATION OF COMPOSIT COMPLEXES
OF TISSUES FOR RESTORATION OF THE COMBINED
BONE—SOFT TISSUE POSTTRAUMATIC DEFECTS OF THE WRIST
AND THE HAND
S. P. Galich, А. V. Reznikov
SUMMARY

The experience of treatment of 27 patients, suffering the extended bone—soft tissue defects of the wrist and the hand was
summarized. In 12 patients (1—st group) the bone plasty was performed, using nonvascularized fragment of os ilei wing
with simultaneous excision of the damaged soft tissues and free transplantation of m. latissimus dorsi or m. serratus anterior flaps. In 15 patients (2—nd group) autotransplantation of m. serratus anterior flap, including the vascularized costal
fragments in its content, was performed. The musculo—costal flap application had appeared a perspective procedure
while restoration of carpal bones defects. Plastic properties of such a transplant are relative technical simplicity of its
mobilization, minimal aesthetic defect in the donor zone, possibility of creation of a necessary long vascular pedicle, tolerance of the complex to infection, what secures the expediency of its application in reconstructive plastic surgery.

Травма верхней конечности занимает одно
из ведущих мест среди причин профессиональ
ной и общей нетрудоспособности.
Тяжелые анатомо—функциональные наруше
ния верхней конечности, возникающие вследст
вие травмы, обусловлены дистрофическими,
гнойно—некротическими и рубцовыми ослож
нениями, что, в свою очередь, часто сопровожда
ется образованием обширных сочетанных кост
но—мягкотканных дефектов, посттравматичес
кой смешанной деформации, стойкой контрак
туры суставов с нарушением чувствительности и
захвата кисти, обусловливающих тяжелую инва
лидизацию пострадавших [1].
Наиболее сложно лечение пациентов с соче
танными дефектами мягких тканей и костей в

области кисти и лучезапястного сустава. В связи
с современными возможностями комплексного
и комбинированного лечения, основанного на
мультидисциплинарном подходе и использова
нии современных технологий, в том числе ауто
трансплантации сложных комплексов тканей [2],
особую значимость приобрела проблема этап
ного лечения больных, предусматривающего по
следовательное улучшение качества жизни, со
циальную и профессиональную реабилитацию
пострадавших [3].
В настоящее время для замещения костных
дефектов рассматриваемой локализации наибо
лее широко применяют васкуляризированные и
неваскуляризированные трансплантаты, в част
ности, фрагменты малоберцовой, подвздошной,
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лопаточной и лучевой костей, которые с успехом ис
пользуют в клинике [4 — 8].
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

В основу работы положен опыт обследования и хи
рургического лечения 27 пациентов с обширными кост
но—мягкотканными дефектами кисти и запястья в отде
лении микрососудистой и пластической хирургии за пе
риод с 1994 по 2008 г.
Возраст пациентов от 17 до 55 лет. Мужчин было 21
(77,8%), женщин — 6 (22,2%). Повреждение правой верх
ней конечности отмечено у 22 (88,5%) пациентов, левой
— у 5 (18,5%). У 20 (74,1%) пострадавших травма обус
ловлена действием вращающихся деталей механизмов,
у 3 (11,1%) — отмечено огнестрельное ранение, у 4
(14,8%) — ожоги ІІІ — IV степени. Дефект тканей с при
знаками гнойной инфекции выявлен у 18 (66,7%) паци
ентов.
Основной проблемой было то, что сочетанная трав
ма кисти и запястья, как правило, сопровождается зна
чительным повреждением мягких тканей, окружающих
костный дефект.
В наших наблюдениях адекватно заместить тканевой
дефект с помощью общепринятых методов не представ
лялось возможным, поэтому методом выбора считали
микрохирургическую пересадку сложных комплексов
тканей.

Ðèñ. 1. Ðåíòãåíîãðàììà. Äåôåêò IV-V ïÿñòíûõ êîñòåé êèñòè.

Все пациенты условно распределены на две клини
ческие группы.
У 12 пациентов (1—я группа) отмечены дефекты кос
тей запястья с девиацией кисти в лучевую или локтевую
сторону (у 7), дефект двух пястных костей (у 5). У всех
больных выявлены рубцовые или рубцово—язвенные
изменения тканей в зоне повреждения, у 7 — раны были
инфицированы. У всех этих пациентов осуществлена
костная пластика с использованием неваскуляризиро
ванного фрагмента крыла подвздошной кости одномо
ментно с радикальным иссечением измененных мягких
тканей и свободной пересадкой ЛШМС — в 6 наблюде
ниях, лоскута передней зубчатой мышцы и свободного
полнослойного аутодермотрансплантата.
В 3 наблюдениях (при неинфицированных ранах)
попытались пересадить паховый лоскут с включением в
его состав васкуляризированного фрагмента крыла под
вздошной кости, однако во время выполнения операции
из—за вариабельности сосудов лоскута и недостаточной
длины сосудистой ножки пришлось ограничиться пере
садкой неваскуляризированного фрагмента кости. Ос
теосинтез трансплантата с фрагментами костей реципи
ентной зоны осуществляли с помощью микропластин (в
3 наблюдениях) и спиц Киршнера (в 9). Артерии лоску
тов сшивали конец в бок с лучевой (в 9 наблюдениях)
или локтевой (в 3) артерией; вену лоскута — с сопровож
дающей веной конец в конец.
Во 2—ю клиническую группу включены 15 пациен
тов, у которых обнаружены дефекты пястных костей —
одной (у 4) и двух (у 11). Рубцовая деформация по ла
донной поверхности кисти отмечена у 2 пациентов,
тыльной с переходом на запястье — у 4, рубцово—язвен
ная деформация мягких тканей с участками некроза и
признаками инфицирования раны — у 9.
Всем пациентам этой группы осуществлена аутот
рансплантация лоскута передней зубчатой мышцы с
включением в его состав одного или двух (в зависимос
ти от величины повреждения) васкуляризированных
фрагментов ребер. Артерию лоскута сшивали с артери

Ðèñ. 2. Ðåíòãåíîãðàììà. Êîñòíàÿ ïëàñòèêà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ôðàãìåíòà êðûëà ïîäâçäîøíîé êîñòè.
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Ðèñ. 4. Ðåíòãåíîãðàôèÿ. Äåôåêò II-III ïÿñòíûõ êîñòåé êèñòè.

Ðèñ. 3. Ðåíòãåíîãðàììà ÷åðåç 7 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè. Ïðèçíàêè
ëèçèñà êîñòíîãî òðàíñïëàíòàòà íå âûÿâëåíû.

ей реципиентной зоны конец в бок, в том числе с луче
вой (в 10 наблюдениях) и локтевой (в 5). Вену лоскута
сшивали с одной из сопровождающих вен конец в ко
нец. За счет ребер замещали дефект пястных костей;
мягкотканный массив замещали мышечной тканью лос
кута со свободным полнослойным аутодермотрансплан
татом. Остеосинтез выполняли с помощью спиц Кирш
нера.
После операции пациентам обеих клинических
групп проводили стандартную антикоагулянтную тера
пию, назначали препараты, улучшающие реологические
свойства крови.
В первые дни после операции осуществляли посто
янный клинический и инструментальный мониторинг
состояния пересаженных лоскутов. Приводим клиниче
ские наблюдения.
1. Пациент Б., 27 лет, госпитализирован с диагнозом:
тяжелая травма кисти с дефектом IV — V пястных костей,
сочетанная с дефектом мягких тканей тыльной поверх
ности кисти (рис. 1).
После обследования в плановом порядке выполнена
микрососудистая аутотрансплантация ЛШМС с одномо
ментной костной пластикой с использованием фраг
мента крыла подвздошной кости. Параметры костного
фрагмента соответствовали размерам дефекта пястных

Ðèñ. 5. Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé äåôåêò ìÿãêèõ òêàíåé êèñòè.

костей. Длина сосудистой ножки лоскута 8 см, диаметр
артерии — 1,2 мм, вены — 2,5 мм.
После иссечения некротизированных тканей тыла
кисти проведена ревизия лучевого сосудистого пучка.
Сложный комплекс тканей перемещен в реципиентную
зону, остеосинтез осуществлен с помощью спиц Кирш
нера, костный фрагмент крыла подвздошной кости раз
мещен в позицию IV — V пястных костей (рис. 2), ЛШМС
расположен так, чтобы адекватно заместить дефект мяг
ких тканей кисти. Затем наложены микрососудистые
анастомозы между сопровождающей веной и веной ло
скута конец в конец и между артериями — конец в бок.
После включения в кровоток анастомозы герметичны,
проходимы. После операции проведена антикоагулянт
ная, антибактериальная, противовоспалительная тера
пия. Через 7 мес восстановилась функция захвата кисти.
По данным рентгенографии признаков деструкции и
лизиса костного трансплантата не наблюдали (рис. 3).
2. Пациент К., 32 года, госпитализирован с диагно
зом: огнестрельное ранение тыла кисти с дефектом мяг
ких тканей и II — III пястных костей (рис. 4, 5).
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Ðèñ. 6. Ðåíòãåíîãðàììà. Êîñòíàÿ ïëàñòèêà ñ èñïîëüçîâàíèåì
ôðàãìåíòîâ ðåáåð â êîìïëåêñå ñ ïåðåäíåé çóá÷àòîé ìûøöåé.

Ðèñ. 8. Êîíòðîëüíàÿ ðåíòãåíîãðàììà ÷åðåç 6 ìåñ. Êîíñîëèäàöèÿ
êîñòíûõ òðàíñïëàíòàòîâ.

Ðèñ. 9. Êèñòü ÷åðåç 6 ìåñ ïîñëå ìèêðîñîñóäèñòîé ïëàñòèêè äåôåêòà
òêàíåé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîñòíî-ìûøå÷íîãî ëîñêóòà ïåðåäíåé
çóá÷àòîé ìûøöû.

Ðèñ. 7. Êèñòü ïîñëå ïëàñòèêè äåôåêòà òêàíåé ñ ìèêðîñîñóäèñòîé
ïåðåñàäêîé ïåðåäíåé çóá÷àòîé ìûøöû.

После обследования пострадавшему в плановом по
рядке произведена реконструкция дефекта путем мик
рососудистой аутотрансплантации сложно—составного

мышечно—бикостного лоскута с включением фрагмен
та передней зубчатой мышцы и 2 фрагментов ребер на
общей сосудистой ножке. Длина реберных фрагментов
5 см, сосудистая ножка сформирована в соответствии с
потребностями реципиентной области, с включением
грудоспинной артерии и артерии, кровоснабжающей
зубчатую мышцу и ребра. Длина сосудистой ножки 8 см,
диаметр артерии — 1,2 мм, вены — 2,5 мм.
После иссечения некротизированных тканей тыла
кисти проведена ревизия лучевого сосудистого пучка.
Сложный комплекс тканей перемещен в реципиентную
зону, остеосинтез осуществлен с использованием спиц
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Киршнера, фрагменты ребер, входящие в состав аутот
рансплантата, помещены в позицию II — III пястных ко
стей (рис. 6), зубчатая мышца расположена так, чтобы
адекватно заместить дефект мягких тканей кисти. Затем
сформированы микрососудистые анастомозы между со
провождающей веной и веной лоскута конец в конец,
артериальные — конец в бок. После включения в крово
ток анастомозы герметичны, проходимы. Поверхность
мышцы закрыта полнослойным кожным транспланта
том (рис. 7). После операции проведена антикоагулянт
ная, антибактериальная, противовоспалительная тера
пия. Через 6 мес по данным рентгенографии отмечена
консолидация костного трансплантата (рис. 8). Функция
захвата кисти восстановлена (рис. 9).
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

В раннем послеоперационном периоде частота ос
ложнений в двух группах больных различалась незначи
тельно: в 1—й группе они возникли у 4 больных, во 2—й
группе — у 5.
В 1—й группе нагноение операционной раны выяв
лено у 1 больного, расхождение краев раны — у 1, недо
статочность венозного оттока из лоскута — у 2 (после
костной пластики с использованием фрагмента крыла
подвздошной кости с одномоментной пересадкой
ЛШМС).
При ревизии сосудов лоскута обнаружено сдавление
вены лоскута гематомой и отечными тканями (сосудис
тая ножка переведена в более выгодное функциональ
ное положение). В последующем у одного пациента на
фоне венозного застоя возник краевой, у одного — час
тичный некроз лоскута, что потребовало повторного
выполнения корригирующей операции.
Во 2—й группе у 1 пациента образовалась гематома
под лоскутом, что потребовало дренирования и перевяз
ки кровоточащей мелкой артериальной ветви, у 1 — на
гноение раны, у 3 — венозная недостаточность тканей
лоскута, обусловленная в одном наблюдении — перекру
том ножки лоскута, в 2 — сдавлением в проекции сосу
дистой ножки, что потребовало выполнения оператив
ного вмешательства. В последующие 2 нед венозный от
ток в 2 наблюдениях — полностью компенсирован, в од
ном — возник краевой некроз.
При тщательном анализе результатов не было осно
ваний связывать венозную недостаточность лоскутов и
последующие некротические осложнения с видом заме
щенного дефекта и пересаженными комплексами тка
ней.
Больных наблюдали в сроки до 3 лет. По данным
контрольного осмотра неваскуляризированные фраг
менты крыла подвздошной кости частично лизирова
лись в 4 (33%) наблюдениях, полный лизис кости не на
блюдали. При анализе структуры реберных фрагментов
отмечена их гипертрофия, со временем под воздействи
ем нагрузки перестройка костной ткани сопровожда
лась усиленным остеогенезом. Наряду с гипертрофией и
утолщением происходит постепенная "перестройка" ре
бра в структуру, близкую к трубчатой кости. Подобная
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морфофункциональная перестройка ребра выгодно от
личает реберно—мышечный от других костно—мышеч
ных лоскутов, используемых для реконструкции кисти, в
том числе ЛШМС с фрагментом крыла подвздошной ко
сти.
Анализируя сроки костной регенерации и перест
ройки костного трансплантата, мы установили, что в ва
скуляризированных трансплантатах эти процессы про
исходят в 1,5 — 2 раза быстрее, чем в неваскуляризиро
ванных костных фрагментах крыла подвздошной кости.
В отдаленном (через 6 — 8 мес) послеоперационном
периоде у 25 (92,6%) пациентов функция кисти полно
стью восстановилась, у 2 (7,4%) — для ее улучшения по
требовалось повторное выполнение корригирующих
операций на сухожилиях длинных сгибателей пальцев.
Эстетический вид кисти, по субъективной оценке па
циентов, не привлекал внимание окружающих.
Таким образом, применение реберно—мышечного
лоскута со свободным костным трансплантатом пер
спективно при замещении дефектов пястных костей.
Пластические свойства этого трансплантата: относи
тельная техническая простота его выделения, мини
мальный эстетический дефект в донорской зоне, ста
бильная ангиоархитектоника с сосудистой ножкой зна
чительной длины; устойчивость ребра с мышечной
"муфтой" к инфекции создают предпосылки для более
широкого использования такого комплекса тканей в ре
конструктивной пластической хирургии.
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СИСТЕМНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ,
АНТИЭНДОТОКСИНОВЫЙ ИММУНИТЕТ И
ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ
ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
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РЕФЕРАТ

Èçó÷åíà ñâÿçü êîíöåíòðàöèè Ñ—ðåàêòèâíîãî ïðîòåèíà (ÑÐÏ) è àíòèýíäîòîêñèíîâûõ èììóíîãëîáóëèíîâ (Ig) ñ ëåòàëüíîñòüþ ïàöèåíòîâ îòäåëåíèÿ èíòåíñèâíîé òåðàïèè (ÎÈÒ). Ó 45 áîëüíûõ ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè â ïëàçìå êðîâè
îïðåäåëÿëè óðîâåíü ÑÐÏ, îáùèõ è ñïåöèôè÷åñêèõ àíòèýíäîòîêñèíîâûõ Ig. Ó 14 ïàöèåíòîâ, óìåðøèõ âïîñëåäñòâèè
ïðè ÿâëåíèÿõ ïîëèîðãàííîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÏÎÍ), ñîäåðæàíèå ÑÐÏ áûëî ïîâûøåíî, êîíöåíòðàöèÿ àíòèýíäîòîêñèíîâîãî IgG ñíèæåíà. Ñäåëàí âûâîä, ÷òî ñèñòåìíàÿ âîñïàëèòåëüíàÿ ðåàêöèÿ è ÏÎÍ ó ïàöèåíòîâ ÎÈÒ ñâÿçàíû ñ ôåíîìåíîì áàêòåðèàëüíîé òðàíñëîêàöèè. Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ÑÐÏ è àíòèýíäîòîêñèíîâîãî IgG ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ âûäåëåíèÿ ãðóïïû ïàöèåíòîâ ÎÈÒ ñ âûñîêèì ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ ÏÎÍ è ëåòàëüíîãî èñõîäà.

SYSTEMIC INFLAMMATORY REACTION, АNTIENDOTOXIN
IMMUNITY AND POLYORGAN INSUFFICIENCY IN PATIENTS
OF THE INTENSIVE THERAPY DEPARTMENTS
KEY
WORDS:
endotoxin;
immunity;
inflammation;
polyorgan
insufficiency.

А. L. Potapov
SUMMARY

The connection of C—reactive protein (CRP) and the antiendotoxin immunoglobulins (Ig) levels with lethality of the
Intensive Therapy Department (DITH) patients was studied up. In 45 patients after hospitalization there were analyzed the
levels of CRP, general and the specific antiendotoxin Ig. In 14 patients, who, suffering polyorgan insufficiency (POI), subsequently died, the CRP content was hightened and the antiendotoxins IgG concentration — reducted. The conclusion was
formulated, that systemic inflammatory reaction and POI are connected with bacterial translocation phenomenon.
Determination of CRP and the antiendotoxin IgG levels may be used for delineation of a group of the DITH patients owing
high risk of POI occurrence and lethality.

Полиорганная недостаточность (ПОН) явля
ется ведущей причиной летальности в ОИТ. Ее
возникновение связывают с транслокацией бак
терий кишечника и эндотоксина в системную
циркуляцию в условиях критического состоя
ния.
Проникновение эндотоксина (липополиса
харида — ЛПС) в кровоток обусловливает воз
никновение выраженной воспалительной реак
ции с увеличением концентрации различных
цитокинов и белков острой фазы. Системная
воспалительная реакция (СВР) оказывает суще
ственное влияние на течение критического со
стояния, поскольку сопровождается поврежде
нием эндотелия, нарушением его функций, ги
перкоагуляцией, транскапиллярной утечкой аль
бумина, формированием синдрома гипермета
болического гиперкатаболизма.
Если прогнозирование исхода уже возник
шей у больного ПОН достаточно изучено и осно
вывается на определении числа систем, вовле
ченных в патологический процесс, то вопросы

раннего выявления признаков СВР и их прогно
стической значимости при поступлении больно
го в ОИТ не разработаны. Более того, трудности
диагностики ишемии слизистой оболочки ки
шечника у пациентов ОИТ осложняют изучение
гипотезы транслокации микроорганизмов в
клинических условиях, в настоящее время суще
ствуют лишь косвенные свидетельства этого
процесса у больных ОИТ [1].
Ранее нами показано, что после травматич
ного воздействия на кишечник (операция на ор
ганах брюшной полости) на фоне выраженной
СВР в крови значительно снижается титр анти
тел к ЛПС. Это дало основания полагать, что в ус
ловиях транслокации микроорганизмов эндо
токсин кишечных бактерий вступает во взаимо
действие со специфическими иммуноглобули
нами, и их уровень в плазме снижается [2].
Целью исследования является оценка про
гностического значения выраженности СВР и
титра антител к ЛПС у больных общего профиля,
поступающих в ОИТ, и возможная связь возник
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новения ПОН с феноменом транслокации микроорга
низмов.
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Под наблюдением находились 45 больных, посту
пивших в ОИТ Клинической больницы им. Н. А. Семаш
ко. У всех пациентов при поступлении забирали веноз
ную кровь для определения содержания СРП, общих им
муноглобулинов (IgA, IgM, IgG) и специфических анти
тел к ЛПС (анти—ЛПС—IgA, анти—ЛПС—IgM, анти—
ЛПС—IgG). В зависимости от исхода больные ретро
спективно распределены на две группы: 31 пациент
(1—я группа) — выжил и в дальнейшем переведен в про
фильные отделения; 14 (2—я группа) — умерли в ОИТ.
Больные госпитализированы в ОИТ после объемных
операций на органах брюшной полости, в связи с тяже
лым панкреатитом, сепсисом, перитонитом. Возраст
больных 1—й группы в среднем (55,4 ± 2,7) года, 2—й
группы — (55,9 ± 3,5) года.
Все больные 2—й группы умерли при наличии при
знаков ПОН, которую оценивали на основании резуль
татов общеклинических исследований.
Уровень СРП и титр антител к ЛПС определяли мето
дом иммуноферментного анализа, содержание общих Ig
— микротурбидиметрическим методом (А. И. Гордиенко
и соавт., 2000, 2003). Достоверность различий определя
ли с помощью непараметрического U—критерия Mann
— Whitney (программа Statistica 6.0). Различия считали
достоверными при Р < 0,05.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Содержание СРП у больных обследованных групп су
щественно различалось. В 1—й группе при поступлении
оно составило в среднем (184,32 ± 44,43) мкг/мл, во 2—й
группе — (613,57 ± 154,49) мкг/мл (Р < 0,001). По данным
литературы [3], на примере большой гетерогенной попу
ляции больных (313 пациентов ОИТ общего профиля)
отмечена связь высокого уровня СРП с неблагоприят
ным исходом лечения [3]. СРП является чувствительным
маркером СВР, выраженность которой существенно вли
яет на течение и исход критического состояния. Так, у
пострадавших с политравмой высокая концентрация
интерлейкина—6 (ИЛ—6) — цитокина, стимулирующего
выработку СРП, является фактором возникновения в
дальнейшем ПОН [4]. Таким образом, анализ данных ли
тературы и результаты наших исследований свидетель
ствуют, что высокий уровень СРП в момент поступления
больного в ОИТ является фактором неблагоприятного
исхода.
Основной гипотезой возникновения ПОН у пациен
тов, находящихся в критическом состоянии, является
транслокация кишечных микроорганизмов и эндоток
сина в условиях ишемии и нарушения барьерной функ
ции стенки кишечника [1]. Ранее нами установлено, что
после больших операций на органах брюшной полости
значительно уменьшается титр специфических антител
к ЛПС всех классов, что обусловлено их потреблением в
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ответ на поступление кишечного эндотоксина в крово
ток [2]. При изучении гуморального антиэндотоксино
вого иммунитета у больных, поступающих в ОИТ, отме
чено существенное снижение некоторых его показате
лей у пациентов 2—й группы (табл. 1).
Тенденцию к уменьшению концентрации наблюдали
для анти—ЛПС—Ig всех классов, однако достоверные из
Òàáëèöà 1.

Òèòð àíòèòåë ê ËÏÑ ó îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ
Ãðóïïû
áîëüíûõ

Òèòð àíòèòåë ê ËÏÑ, óñë. åä. ( õ ± m)
àíòè–ËÏÑ–
àíòè–ËÏÑ–
àíòè–ËÏÑ–
IgA
IgM
IgG

1–ÿ
0,271±0,036
0,150±0,021
0,465±0,058
2–ÿ
0,180±0,022
0,092±0,012
0,258±0,038*
Ïðèìå÷àíè å.
* – ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû
ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè â 1 –é ãðóïïå
(Ð < 0,05).
Òàáëèöà 2.

Ñîäåðæàíèå îáùèõ èììóíîãëîáóëèíîâ
ó îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ
Ñîäåðæàíèå Ig, ã/ë ( õ ± m)
IgM
IgG

Ãðóïïû
áîëüíûõ

IgA

1–ÿ
2–ÿ

2,31±0,17
2,01±0,17

1,64±0, 12
1,61±0,29

10,73±0,41
10,06±0,57

менения выявлены только для анти—ЛПС—IgG. Содер
жание общих Ig существенно не различалось в группах
(табл. 2). Подтверждается ранее установленный факт,
что изменения титра антител к ЛПС не связаны с изме
нениями общего гуморального иммунитета [2]. Его сни
жение обусловлено потреблением вследствие формиро
вания феномена транслокации кишечного эндотоксина
в условиях критического состояния и нарушения барь
ерной функции стенки кишки. О возникновении транс
локации микроорганизмов свидетельствует также нали
чие выраженной СВР.
Ранее исследователями установлена связь низкого
исходного содержания анти—ЛПС—IgM с неблагоприят
ным исходом лечения больных в общей хирургии [5]. У
больных кардиохирургических отделений, кроме того,
отмечена прогностическая значимость низкого уровня
анти—ЛПС—IgG [6]. Антитела класса IgM относят к "ран
ним", период их полураспада составляет 4 — 5 сут. На 4
— 6—е сутки после иммунизации биосинтез антител пе
рестраивается на выработку IgG. Этот класс антител со
ставляет до 70% всех сывороточных Ig, период их полу
распада достигает 21 сут. Основной биологической
функцией антител IgG является защита организма от по
лисахаридных антигенов бактерий за счет активации
комплемента, фагоцитоза и опсонизации [7]. Рассмат
ривалась даже возможность искусственного повышения
уровня анти—ЛПС—IgG путем переливания гиперим
мунной свежезамороженой плазмы [6].
ОИТ Клинической больницы им. Н. А. Семашко не яв
ляется лечебным учреждением "первого" звена. В него
поступают пациенты в тяжелом состоянии, после объ
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емных оперативных вмешательств на органах брюшной
полости, из других лечебных учреждений Крыма. Поэто
му логично предположить, что период первичного им
мунного ответа в виде синтеза "раннего" анти—ЛПС—
IgM к моменту поступления сменяется выработкой бо
лее поздних анти—ЛПС—IgG. Этим и обусловлен тот
факт, что снижение уровня именно анти—ЛПС—IgG яв
ляется фактором неблагоприятного прогноза лечения
больных в ОИТ. По—видимому, эти данные можно экс
траполировать на большинство крупных ОИТ общего
профиля.
Уровень СРП и состояние антиэндотоксинового им
мунитета имеют прогностическую значимость не толь
ко сами по себе, но и существенно повышают эффектив
ность других методов оценки тяжести состояния боль
ных, находящихся в критическом состоянии. Определе
ние титра антител к ЛПС рекомендуют для повышения
специфичности гастроинтестинальной тонометрии в
прогнозировании послеоперационных осложнений у
пациентов кардиохирургического профиля [6]. При оди
наковом состоянии больных ОИТ, оцененном по шкале
APACHE II, летальность оказалась выше в группе боль
ных с более высоким содержанием в крови СРП [3].
Полученные в наших исследованиях данные могут
иметь следующее научно— практическое значение. Под
тверждается концепция ведущей роли транслокации ки
шечного эндотоксина в формировании СВР и ПОН у
больных, находящихся в критическом состоянии. Об
этом свидетельствует увеличение содержания СРП на
фоне снижения уровня специфического анти—ЛПС—
IgG. Показана прогностическая значимость исходного
уровня СРП и анти—ЛПС—IgG у больных, поступающих
в ОИТ общего профиля. Об этом свидетельствует тот
факт, что у пациентов, впоследствии умерших, уже при
поступлении в ОИТ отмечены более высокая концентра
ция СРП и снижение уровня анти—ЛПС—IgG. Выделение
группы больных с высоким риском летального исхода
позволит планировать соответствующие мероприятия
интенсивной терапии и мониторинг. Установлена важ
ность разработки комплексных методов коррекции на
рушений антиэндотоксинового иммунитета, поскольку
высокий уровень СРП свидетельствует о выраженной
СВР, а низкий титр антител к ЛПС — о "беззащитности"
организма в условиях продолжающейся эндотоксино
вой агрессии.

ÂÛÂÎÄÛ

1. У больных, поступивших в ОИТ общего профиля и
впоследствии умерших, в плазме исходно определяют
более высокий уровень СРП, что свидетельствует о выра
женной СВР.
2. При поступлении в ОИТ у больных, впоследствии
умерших, отмечен более низкий уровень анти—ЛПС—
IgG, что обусловлено его потреблением в условиях нару
шенной барьерной функции стенки кишечника и транс
локации микроорганизмов.
3. Оценка уровня СРП и анти—ЛПС—IgG позволяет
выявлять больных с повышенным риском летального
исхода и планировать дальнейшие лечебные мероприя
тия и мониторинг.
4. Подтверждена ведущая роль кишечника в форми
ровании СВР и ПОН, а также отмечена важность разра
ботки комплексных методов коррекции нарушений ан
тиэндотоксинового иммунитета у больных, находящих
ся в критическом состоянии.
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ВПЛИВ АНТИГІПОКСАНТУ АКТОВЕГІНУ НА ДИНАМІКУ
МАРКЕРІВ КИСНЕВОГО КАСКАДУ
О. О. Павлов
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IMPACT OF ANTIHYPOXANT ACTOVEGIN ON DYNAMICS
OF MARKERS OF THE OXYGEN CASCADE
О. О. Pavlov
SUMMARY

KEY

The analysis of aktovegin impact on the blood indices dynamics was performed. Immediate activation of transport chain WORDS:
of the oxygen cascade in all groups of investigation was noted. Antihypoxic mechanism of actovegin action through nor- hypoxia;
changes
malization of concentration and transport elements of the oxygen cascade was proved.

Надмірний стрес та стимуляція симпато—ад
реналової системи спричиняють ішемічні зміни
у травному каналі (ТК) [1].
В клітинах ішемізованих тканин відбувається
гальмування циклу трикарбонових кислот — ае
робне дихання переключається на гліколітичний
шлях, який не може забезпечити достатню
кількість енергії білоксинтетичних процесів у
клітинах слизової оболонки ТК, а також її резис
тентність (стійкість мембранних утворень, спо
лучнотканинного каркасу, слизового бар'єру та
місцевого імунітету) до агресивного впливу
шлункового соку [2].
Поряд з цим, в умовах гіпоксії активуються
процеси перекисного окиснення ліпідів, що зу
мовлює порушення структури мітохондріальних
мембран, модифікацію їх фосфоліпідного скла
ду, збільшення проникності, пригнічення актив
ності мітохондріальних ферментів, роз'єднання
процесів окиснення і фосфорилювання, підви
щення проникності субклітинних утворень, зок
рема, лізосомальних мембран, що супровод
жується вивільненням лізосомальних гідролаз,
які активують катаболічні процеси [3]. Форму
ються умови для ураження слизової оболонки
шлунка та кишечнику. Основними маркерами,
що визначають перебіг гіпоксичного синдрому,
вважають показники крові.
Запобіганню гіпоксичного ураження органів
ТК сприяють засоби фармакологічної корекції,
зокрема, антигіпоксанти, одним з яких є акто
вегін. Визначення впливу актовегіну на динаміку
показників крові і становить мету даного
дослідження.

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Дослідження проведене в трьох основних
групах по 60 хворих у кожній: І — з гострою кро
вотечею І — ІІ ступеня [4], ІІ — з гострим панкре
атитом [5], ІІІ — з гострою непрохідністю кишеч
нику [6].
Хворим усіх груп призначали актовегін.
Дослідження включало 6 етапів: безпосередньо
після госпіталізації, в 1—шу, на 3, 7, 14—ту та 28—
му добу лікування пацієнтів у стаціонарі. Показ
ники крові визначали з використанням адапто
ваної комп'ютерної системи для апарата АВL —
300: ctHb — концентрація загального гемо
глобіну 7,4 — 10,9 ммоль/л, FO2Hb — фракція ок
сигемоглобіну в загальному вмісті гемоглобіну
94 — 98%, ctO2 — концентрація кисню в ар
теріальній крові 7,1 — 9,9 ммоль/л. Для обробки
отриманих результатів використаний не
стаціонарний нейромежевий аналіз головних
компонент, в основі якого лежить алгоритм на
вчання нейронної мережі Т. Сенгера, що забезпе
чує компроміс між фільтруючими та слідкуючи
ми властивостями процедур обчислення голо
вних компонент нестаціонарних масивів даних.
Цей метод аналізу реалізований на основі про
грамної системи Мatlab, що є мовою програму
вання високого рівня [7].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß

Концентрація ctHb кисневого каскаду в 1—шу
добу дослідження зменшилася на (2,69 ± 1,2)
ммоль — в групі ІІ та на (0,65 ± 0,2) ммоль/л — в
групі ІІІ відносно такої до початку лікування (Р >
0,05). Така динаміка зумовлена кореляційним

of the blood
indices;
actovegin.
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ïîêàçíèêà ctHb â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ.

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ïîêàçíèêà ctO2 â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ.

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà ïîêàçíèêà FO2Hb â ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ.

зв'язком з кількістю еритроцитів: r = 0,752 — у групі ІІ, r
= 0,755 — у групі ІІІ (рис. 1).
Слід зауважити, що динаміка показника ctHb в групі
І протягом 1—ї доби дослідження не виявлена, тобто, ди
наміка концентраційного ланцюга кисневого каскаду
негативна. Крім того, на 3—тю добу дослідження у
пацієнтів групи І констатовано зменшення показника (Р
> 0,05) на (1,67 ± 0,8) ммоль/л у порівнянні з таким у 1—
шу добу дослідження. Така динаміка пояснюється коре
ляційним зв'язком з показником ctО2 (r = 0,736). Тобто,
кореляційний зв'язок між різними показниками крові
характеризує тісні взаємовідносини між окремими лан
ками його складових і є унікальним по відношенню до
інших груп, в яких проведене дослідження.
На 7—му добу відзначене збільшення (Р > 0,05) по
казників в усіх групах, зокрема, на (2,92 ± 1,4) ммоль/л —
в групі І, на (3,12 ± 1,6) ммоль/л — в групі ІІ, на (1,5 ± 0,8)
ммоль/л — в групі ІІІ відносно таких на 3—тю добу
дослідження. Позитивна динаміка зумовлена наявністю
кореляційного зв'язку з кількістю еритроцитів: r = 0,789
— у групі І, r = 0,726 — у групі ІІ, r = 0,859 — у групі ІІІ.
Таким чином, динаміка концентраційного показника
кисневого каскаду ctHb визначається природною ди
намікою функціонального субстрату — кількістю ерит
роцитів. При цьому вона визначається механізмом са
морегулювання і відповідає природному перебігу ре

акції на гостру абдомінальну патологію. Слід зауважити,
що у пацієнтів, яким призначали актовегін, нор
малізацію показників спостерігали на 7—му добу
дослідження.
В цьому зв'язку унікальною щодо показника ctHb є
динаміка FO2Hb. Цей показник перебував у межах норми
у хворих усіх груп (рис. 2). Така динаміка зумовлена без
посереднім впливом актовегіну: si = 0,958 — у групі І, si =
0,821 — у групі ІІ, si = 0,839 — у групі ІІІ. Отже, унікаль
ність динаміки фракційної частки кисневого каскаду
визначається не його концентраційною складовою, що є
природним, а безпосереднім впливом актовегіну. Тобто,
визначений механізм стабілізації маркерів гіпоксії в
умовах негативної динаміки концентраційної складової
кисневого каскаду, який полягає у позитивному впливі
на фракційну складову кисневого каскаду актовегіну, що
реалізується у вигляді оптимізації кисневого каскаду до
рівня його споживання.
При цьому додаткові види кореляційного зв'язку, зо
крема, рівня шунтування крові та транскапілярної про
никності у пацієнтів, яким призначали актовегін, не ви
явлені. Інакше кажучи, безпосередній вплив актовегіну
полягає у підвищенні парціального тиску кисню
внаслідок підвищеного рівня фракційної складової кис
невого каскаду, що не впливає на динаміку ані мікроцир
куляторного, ані системного кровообігу.
Поряд з позитивною динамікою фракційної складо
вої відзначено аналогічну динаміку транспортного лан
цюга кисневого каскаду. Виявлено тенденцію до
збільшення (Р > 0,05) в 1—шу добу дослідження показни
ка ctО2: на (2,06 ± 0,6) ммоль/л — в групі ІІ, на (1,43 ± 0,9)
ммоль/л — в групі ІІІ відносно такого на початковому
етапі дослідження (рис. 3). Така динаміка зумовлена на
явністю прямого кореляційного зв'язку з показником
FO2Hb: r = 0,815 — у групі ІІ, r = 0,769 — у групі ІІІ. Слід за
уважити, що у пацієнтів групи І цей показник був у ме
жах норми протягом всього періоду дослідження.
Таким чином, безпосередній позитивний вплив ак
товегіну на динаміку фракційної складової кисневого
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каскаду визначає позитивний перебіг транспортної йо
го складової, що в умовах адекватності функціонування
транспортного ланцюга кисневого каскаду зумовлює
мінімізацію негативного впливу гіпоксії та маркерів
гіпоксії на динаміку рН. В той же час, негативна ди
наміка концентраційної складової кисневого каскаду,
що безпосередньо пов'язана з динамікою фракційної
складової, визначається наявністю кореляційного зв'яз
ку з кількістю еритроцитів як фізіологічного субстрату
для здійснення метаболічної функції. Інакше кажучи, ви
явлений механізм стабілізації гомеостатичних функцій
у пацієнтів, що реалізується через механізм забезпечен
ня киснем еритроцитів без впливу на динаміку мікро
циркуляторного та системного кровообігу. Це сприяє
зменшенню вираженості гіпоксії в умовах типової
стрес—реакції у пацієнтів з гострою абдомінальною па
тологією.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Застосування актовегіну безпосередньо впливає на
динаміку концентраційного та транспортного ланцюгів
кисневого каскаду.
2. Динаміка кисневої транспортної функції крові виз
начається рівнем основного субстрату — загального ге
моглобіну.
3. Адекватність функціонування транспортного лан
цюга кисневого каскаду сприяє мінімізації негативного
впливу гіпоксії та маркерів гіпоксії на динаміку рН.
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК 616.366—002—003.7—089.193.4

РЕЛАПАРОСКОПІЯ ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ
БІЛОМИ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ
П. С. Ковальський, П. М. Романчук, Б. Л. Івахнюк
Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ, ì. Ñòðèé, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü

RELAPAROSCOPY AS A METHOD OF TREATMENT OF POSTOPERATIVE
BILOM AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
P. S. Коvahlskiy, P. М. Romanchuk, B. L. Ivakhnyuk

Білома — скупчення жовчі, оточене псевдокапсулою,
утвореною великим сальником, петлями кишечнику та
іншими внутрішніми органами [1]. У міру впровадження
лапароскопічної холецистектомії частота утворення
біломи збільшилася, особливо у пацієнтів, оперованих з
приводу гострого холециститу [2]. Наводимо спостере
ження.
Пацієнтка Л., 27 років, 19.05.08 госпіталізована до
хірургічного відділення за направленням хірурга
поліклініки через 4 доби від початку захворювання з
клінічними ознаками гострого калькульозного холецис
титу. Діагноз підтверджений за даними ультразвукового
дослідження (УЗД).
Аналіз крові: Нb 108 г/л, л. 4,6 × 109 в 1 л, п. 0,02, сегм.
0,58, еоз. 0,04, лімф. 0,36, ШОЕ 4 мм/год, білірубін 19,0
мкмоль/л; загальний аналіз сечі без патологічних змін,
амілаза сечі 48,0 г/(л × год).
Призначені інфузійна детоксикаційна, протизапаль
на терапія, спазмолітики, проте, позитивного ефекту не
було. 20.05.08 під інтубаційним наркозом здійснено ла
пароскопічну холецистектомію, дренування підпечінко
вого заглиблення. Під час виконання операції виявле
ний напружений жовчний міхур з щільними стінками,
на яких були нашарування фібрину, в ділянці шийки
міхура — пухкий інфільтрат, утворений великим сальни
ком, розділений без значних технічних труднощів та
травматизації тканин. Під час пункції жовчного міхура
отримано до 70 мл гнійної жовчі. Виконано холецистек
томію з окремим кліпуванням міхурових протоки та ар
терії, гемостаз ложа жовчного міхура, санацію під
печінкового заглиблення з подальшим його дренуван
ням двома поліхлорвініловими (ПХВ) трубками. Діагноз
після операції: гострий флегмонозний калькульозний
холецистит, емпієма жовчного міхура. В жовчному міху

рі містився конкремент діаметром 1,5 см, вклинений в
ділянці його шийки.
З 21.05 по 25.05.08 по дренажах виділялося 50 — 70
мл жовчі за добу, 25.05.08 підвищилася температура тіла
до 37,5°С. Загальний стан хворої задовільний, ознак пе
ритоніту немає. 26.05.08 проведене УЗД, ознаки холеста
зу не виявлені, в ділянці ложа жовчного міхура виявлене
скупчення рідини. За даними оглядової рентгенографії
органів черевної порожнини, крім вільного газу
(наслідок операції), інші патологічні зміни не виявлені.
Продовжено інфузійну та протизапальну терапію. По
дренажах і надалі виділялося до 70 — 80 мл жовчі за до
бу. 02.06.08 у хворої підвищилася температура тіла до
38°С, збільшилася інтенсивність болю в правому підре
бер'ї, за даними УЗД кількість рідини в підпечінковому
заглибленні дещо збільшилася. Збільшилася кількість
лейкоцитів до 12,6 × 109 в 1 л, більш виражений зсув лей
коцитарної формули ліворуч. 03.06.08 під інтубаційним
наркозом здійснено релапароскопію. Під час огляду че
ревної порожнини виявлений фіксований до краю
печінки великий сальник, після відділення якого в
підпечінковому заглибленні виявлене скупчення майже
300 мл мутної жовчі, яку евакуйовано. Білома відмежова
на від вільної черевної порожнини зверху печінкою, ла
терально і знизу — великим сальником, медіально —
шлунком. Порожнина промита розчином антисептика.
Під час огляду ложа жовчного міхура виявлені два хо
ди Люшка діаметром 2 мм, з яких підтікала жовч. Один з
них кліпований, другий — коагульований, після чого
виділення жовчі припинилося. За даними оглядової ла
пароскопії вільна рідина в інших відділах черевної по
рожнини не виявлена. До ложа жовчного міхура підве
дені дві ПХВ трубки, дві ПХВ трубки встановлені під ліву
частку печінки над гепатодуоденальною зв'язкою.
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Після операції хворій проведена інфузійна детокси
каційна, антибактеріальна та протизапальна терапія,
призначали спазмолітики. У 1—шу добу по дренажах
виділилося майже 60 мл серозно—геморагічної рідини.
Виділення з дренажів припинилися до 09.06.08.
За даними УЗД вільна рідина, інфільтративні зміни в
підпечінковому заглибленні, ознаки холестазу не вияв
лені. Дренажні трубки видалені поетапно. 17.06.08
пацієнтка у задовільному стані виписана на амбулатор
не лікування. Оглянута через 2 тиж та 1 міс з використан
ням УЗД. Стан задовільний.
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2. Релапароскопію слід виконувати в ранні строки
після операції, до виникнення виражених запальних
змін в ділянці воріт печінки.
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Релапароскопія є ефективним методом лікування
післяопераційної біломи після виконання холецистек
томії.
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ПОРАНЕННЯ СЕРЦЯ ТА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ, СПРИЧИНЕНИЙ
ПОВІТРЯНОЮ ЕМБОЛІЄЮ ПРАВОЇ ПІВКУЛІ ВЕЛИКОГО МОЗКУ
В. В. Решетняк, О. В. Балаба, А. В. Кайда
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THE HEART WOUNDING AND ISCHEMIC INSULT, CAUSED BY AN AIR
EMBOLISM OF THE GREAT BRAIN RIGHT HEMISPHERE
V. V. Reshetnyak, О. V. Balaba, А. V. Каyda

08.09.08 о 16.40 за повідомленням сімейного лікаря
про транспортування потерпілого з пораненням в
ділянці серця швидка допомога виїхала назустріч. О
17.25 хворий З. доставлений до лікарні, перенесений до
операційної у вкрай тяжкому стані, без свідомості. АТ
6,7/0 кПа (50/0 мм рт. ст.). Зі слів супроводжуючих, по
терпілий пірнув у воду з висоти 2 м і наштовхнувся на
арматуру.
В операційній розпочато здійснення реанімаційних
заходів та паралельно — операції. Торакотомія. Під час
ревізії виявлено помірну кількість крові у лівій плев
ральній порожнині, колабовану легеню, по передній по
верхні серця — рану з помірною кількістю крові в по
рожнині перикарда, проте, без тампонади. Вскритий пе
рикард. На передній стінці правого передсердя рвана
рана діаметром до 1,5 см, з якої помірно пульсуючим
струменем витікає кров. На рану накладений П—
подібний шов з використанням атравматичної нитки
№ 4.
Проведено санацію порожнин перикарда та плев
ральної.

Загальна крововтрата до 400 мл. Здійснено замінну
гемотрансфузію 0(І) R+ еритроцитної маси та каран
тинізованої плазми.
На дефект перикарда накладені вузлові шви з вели
кими проміжками. Плевральна порожнина після дрену
вання зашита наглухо. За допомогою електровідсмокту
вача видалено рідину з плевральної порожнини, досяг
нуте розправлення лівої легені. Після операції у хворого
виникли ознаки геміпарезу ліворуч, які до ранку перей
шли до геміплегії. Оглянутий завідуючим неврологічним
відділенням, призначене лікування з приводу забою го
ловного мозку. Висунуте припущення про можливість
виникнення ішемічного інсульту, спричиненого повіт
ряною емболією. З обласної клінічної лікарні по са
навіації викликаний нейротравматолог.
Під час консультації, огляду та проведення ехоенце
фалографії ознаки крововиливу не виявлені. Призначе
не лікування скориговане та продовжене.
11.09.08 видалені дренажі з плевральної порожнини.
12.09.08 у хворого з'явились рухи пальців на лівій
нижній кінцівці.
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За вимогою рідних хворий транспортований до
відділення реанімації Алчевської міської лікарні. За да
ними магніторезонансної томографії головного мозку
діагностований ішемічний інсульт, вірогідно, внаслідок
повітряної емболії правої півкулі великого мозку.

На 15.09.08 рухи в кінцівках відновились, проте, не в
повному обсязі. Динаміка позитивна. Ускладнень після
операції на грудній порожнині немає.

Академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
Асоціація хірургів України
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національна медична Академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

28 — 30 жовтня 2009 р.
у м. Києві
проводять

XXII З'ЇЗД ХІРУРГІВ УКРАЇНИ
Пленарні засідання










Стан та перспективи хірургічної допомоги населенню України
Звіт керівних органів Асоціації хірургів України про діяльність у період між
з'їздами
Вибори керівних органів Асоціації
Внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації
Нормативноправові аспекти хірургічної діяльності
Обтураційна жовтяниця
Антибіотикопрофілактика та антибактеріальна терапія в хірургії
Нове в хірургії

Секційні засідання







Серцевосудинна хірургія
Дитяча хірургія
Комбустіологія та пластична хірургія
Хірургічна ендокринологія
Ендоскопічна та лапароскопічна хірургія
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації:


тези на з’їзд надсилати до 15 квітня 2009 р. обсягом до 2 сторінок, надрукованих через 2 інтервали (гарнітура
Times New Roman, 14 pt). На другому примірнику тез ставити відмітку про дозвіл на друкування, адресу та
контактні телефони авторів

електронна версія тез (дискета 3,5 у форматі MS Word)

направлення установи, в якій виконана робота

тези не повинні містити таблиць, рисунків, списку літератури
Матеріали на з’їзд направляти за адресою:
03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, НІХТ імені О. О. Шалімова АМН України, організаційнометодичний
відділ.
Email: surgion22@gmail.com, info@hirurgiya.com.ua

За довідками звертатись в оргкомітет з’їзду за телефонами 044 4975065, 4085988
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ЮВІЛЕЇ

УДК 617(092 Луценко)

ПОЛВЕКА В ХИРУРГИИ
HALF A CENTURY IN SURGERY
Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 2008 ã. èñïîëíèëîñü 85 ëåò äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ íàóê ïðîôåññîðó Çàïîðîæñêîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñòåïàíó Ìèòðîôàíîâè÷ó Ëóöåíêî. Þáèëåé ñîâïàë ñ 50—ëåòèåì õèðóðãè÷åñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Ó÷èòåëÿ.
Îêîí÷èâ Êðåìåí÷óãñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, ñ 1941 ïî 1945
ã. Ñ. Ì. Ëóöåíêî ñëóæèë â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè, ó÷àñòâîâàë â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â êà÷åñòâå âîåííîãî ôåëüäøåðà. Èìåííî ãîäû âîéíû îïðåäåëèëè âûáîð ïðîôåññèè õèðóðãà íà âñþ
æèçíü.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè â 1945 ã. ìîëîäîé ëåéòåíàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû ïîñòóïàåò â Êèøèíåâñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, êîòîðûé ñ îòëè÷èåì çàêàí÷èâàåò â 1950 ã. Ðàáîòàåò õèðóðãîì â ðàéîííîé áîëüíèöå. Â ïîñëåäóþùèå 3 ãîäà ó÷èòñÿ â êëèíè÷åñêîé îðäèíàòóðå ïî õèðóðãèè, âûïîëíÿåò êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, ðàçðàáàòûâàåò ìåòîä ïëàñòèêè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ. Çàòåì ðàáîòàåò àññèñòåíòîì, äîöåíòîì êàôåäðû õèðóðãèè. Âûïîëíÿåò äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ, ïîñâÿùåííóþ õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ïåðèòîíèòà ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà.
Ñ 1961 ïî 1966 ã. Ñ. Ì. Ëóöåíêî ðàáîòàåò çàâåäóþùèì êàôåäðîé ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè âî âíîâü îðãàíèçîâàííîì Ãðîäíåí-

ñêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå â Áåëîðóññèè, â 1962 ã. óòâåðæäåí â
çâàíèè ïðîôåññîðà, èì ïîäãîòîâëåíû ìíîãèå ñïåöèàëèñòû—õèðóðãè, ó÷åíûå.
Íî îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ñ. Ì. Ëóöåíêî ñâÿçàíà ñ Çàïîðîæñêèì ìåäèöèíñêèì èíñòèòóòîì, â êîòîðîì îí ðàáîòàåò ñ 1966 ïî
2000 ã. Ïîñëå èçáðàíèÿ ïî êîíêóðñó Ñ. Ì. Ëóöåíêî îðãàíèçóåò íîâóþ êàôåäðó ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè íà áàçå 5—é ãîðîäñêîé
áîëüíèöû, â êîòîðîé íûíå ðàáîòàåò Öåíòð ýêñòðåìàëüíîé ìåäèöèíû.
Ïîäëèííûì ïðîÿâëåíèåì îãðîìíîãî òðóäîëþáèÿ è óñïåõà Ñòåïàíà Ìèòðîôàíîâè÷à ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ íîâîé êàôåäðû õèðóðãèè è äàëüíåéøàÿ íàó÷íàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè. Â
ñîñòàâå êëèíèêè îðãàíèçîâàíû êàáèíåòû õèðóðãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè, ñîçäàíû ëàáîðàòîðèè èììóíîëîãèè, îïðåäåëåíèÿ îáúåìà öèðêóëèðóþùåé êðîâè, ôóíêöèè âíåøíåãî äûõàíèÿ, ìåòîäîâ ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñåðäöà, ñîñóäîâ è ëåãêèõ.
Ýòî ÿâèëîñü ïðåäïîñûëêîé äëÿ çíà÷èòåëüíûõ äîñòèæåíèé â
ðàñøèðåíèè îáúåìà è óëó÷øåíèè êà÷åñòâà õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè,
à òàêæå áîëåå øèðîêîãî ó÷àñòèÿ ïðàêòè÷åñêèõ õèðóðãîâ â íàó÷íûõ
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èññëåäîâàíèÿõ, çíà÷èòåëüíîì ïîâûøåíèè èõ õèðóðãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà. Ê ïëåÿäå êàäðîâûõ õèðóðãîâ âñêîðå ïðèñîåäèíèëèñü ìîëîäûå âðà÷è — âûïóñêíèêè Çàïîðîæñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà.
Òàê, ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ñ. Ì. Ëóöåíêî ïîäãîòîâëåíû 3
äîêòîðà è 24 êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê, èç êîòîðûõ â ïîñëåäóþùåì 4 — çàùèòèëè äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêëà öåëàÿ øêîëà ó÷åíûõ—õèðóðãîâ, êîòîðûå óñïåøíî òðóäÿòñÿ
íà íèâå çäðàâîîõðàíåíèÿ è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì áîëüøîãî òðóäà â õèðóðãèè ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûå óñïåøíî âûïîëíåííûå îïåðàöèè, íî è ïóáëèêàöèÿ íàó÷íûõ òðóäîâ: 2 ìîíîãðàôèè ("Ïåðèòîíèò", "Äèàôðàãìîïëàñòèêà"), ðÿäà ó÷åáíûõ ïîñîáèé äëÿ âðà÷åé è ñòóäåíòîâ, 344 íàó÷íûõ
ñòàòüè, 2 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâà íà èçîáðåòåíèå, 23 ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèÿ ïî õèðóðãèè.
Áîëüøîå âíèìàíèå ïðîôåññîð Ñ. Ì. Ëóöåíêî óäåëÿåò è ïåäàãîãè÷åñêîìó ïðîöåññó. Èì èçäàíû íåñêîëüêî ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé,
ïîëüçóþùèõñÿ áîëüøèì ñïðîñîì íå òîëüêî ó ïðåïîäàâàòåëåé, íî è
ó ñòóäåíòîâ. Ýòè ïîñîáèÿ ïî íåêîòîðûì ïðîáëåìàì íåðåäêî êîíêóðèðîâàëè ñ ó÷åáíèêàìè.
Íà êàôåäðå ñîçäàíû è ïðèîáðåòåíû áîëåå 40 ó÷åáíûõ êèíîôèëüìîâ, âïåðâûå îáîðóäîâàíû äâà êëàññà ïðîãðàììèðîâàííîãî
êîíòðîëÿ, ñîçäàí êàôåäðàëüíûé ìóçåé àíàòîìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.
Âñå ýòî ñïîñîáñòâóåò ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ íà óðîâíå ñîâðåìåííûõ
òðåáîâàíèé.
Â àêàäåìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êàôåäðà ïîääåðæèâàåò ñèñòåìàòè÷åñêóþ äåëîâóþ ñâÿçü ñ êëèíèêàìè Ìîñêâû, àêòèâíî âíåäðÿ-

þòñÿ ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ êàê â õèðóðãèè, òàê è â ìåòîäèêå
ïðåïîäàâàíèÿ. Ïðîôåññîð Ñ. Ì. Ëóöåíêî ÿâëÿåòñÿ áëåñòÿùèì ëåêòîðîì. Åãî ëåêöèè ïî ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè õàðàêòåðèçóþòñÿ
êëàññè÷åñêèì ïîñòðîåíèåì, ñâîáîäíûì èçëîæåíèåì â æèâîé, ëåãêî âîñïðèíèìàåìîé ìàíåðå. Îíè íàñûùåíû ôàêòè÷åñêèì êëèíè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, ñîïðîâîæäàþòñÿ äåìîíñòðàöèåé òåìàòè÷åñêèõ
áîëüíûõ, èëëþñòðàöèÿìè èç êèíîôèëüìîâ, äèàïîçèòèâîâ, òàáëèö,
ìóçåéíûõ ïðåïàðàòîâ.
Ìíîãîïëàíîâîñòü â ðàáîòå ó÷åíîãî—õèðóðãà ïðîôåññîðà
Ñ. Ì. Ëóöåíêî îáóñëîâëåíà âîñòðåáîâàííîñòüþ çäðàâîîõðàíåíèÿ,
áîëüíûõ, èõ ïðèçíàòåëüíîñòüþ çà ñïàñåííóþ æèçíü, âîññòàíîâëåíèå òðóäîñïîñîáíîñòè, äîáðûìè îòçûâàìè ìíîãî÷èñëåííûõ âûïóñêíèêîâ èíñòèòóòà, îñîáåííî ìîëîäîé ïëåÿäû õèðóðãîâ.
Ìíîãèå ãîäû Ñ. Ì. Ëóöåíêî âîçãëàâëÿë íàó÷íî—ïëàíîâóþ êîìèññèþ óíèâåðñèòåòà, êîòîðàÿ íàöåëèâàëà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
íà ðåøåíèå àêòóàëüíûõ çàäà÷ ïðàêòè÷åñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, îäíîâðåìåííî îáîãàùàÿ íàó÷íûé ïîòåíöèàë êàäðîâ ïðåïîäàâàòåëåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñ. Ì. Ëóöåíêî ïðîäîëæàåò ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå ïðîôåññîðà—êîíñóëüòàíòà êàôåäðû õèðóðãèè, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Âåòåðàíîâ, âîçãëàâëÿåò îðãàíèçàöèþ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ïðîôåññîðîâ ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Òâîð÷åñòâî ïðèñóùå âñåìó æèçíåííîìó ïóòè Ñòåïàíà Ìèòðîôàíîâè÷à êàê â óíèâåðñèòåòå, òàê è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè õèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ïîñâÿùåíà æèçíü âñåé ñåìüè — æåíû è äåòåé.

Большой коллектив хирургов поздравляет
профессора Степана Митрофановича Луценко со славным
юбилеем, желает ему крепкого здоровья, творческого долголетия

