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CLASSIFICATION, DIFFERENTIATED AND TOPIC DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF HEPATIC CYSTIC LESIONS
М. Yu. Nichitaylo, О. М. Litvinenko, G. Yu. Moshkivskiy, М. S. Zagriychuk,
І. І. Bulik, А. V. Goman, А. V. Stokolos, V. V. Prisyazhnyuk

роблема кістозного уражен
ня паренхіматозних органів
черевної порожнини, зок
рема, печінки, селезінки,
підшлункової залози, відома досить
давно [1]. За даними літератури, час
тота виявлення кіст печінки в струк
турі кістозного ураження паренхі
матозних органів становить 9 — 12%
[2]. В структурі загальних хірургіч
них захворювань кісти печінки ви
являють у 3 — 7% пацієнтів хірургіч
них стаціонарів [3]. З впроваджен
ням в повсякденну практику ультра
звукового дослідження (УЗД) часто
та виявлення кіст збільшилася до 16
— 21% [4], що утричі більше у
порівнянні з аналогічним показни
ком до широкого впровадження УЗД
в клінічну практику [5]. Значна за
хворюваність свідчить про акту
альність проблеми, необхідність по
шуків оптимального лікувально—
діагностичного алгоритму. Постій
но змінюються та вдосконалюються
класифікації кістозного ураження
паренхіматозних органів, зокрема,
печінки. Так, за етіологічним чинни
ком виділяють непаразитарні, пара
зитарні та змішані кісти; за розміра
ми кісти поділяють на малі, середні,
великі та гігантські; за локалізацією
— на кісти правої, лівої частки
печінки та двобічні; за кількістю: по
одинокі, множинні, полікістоз; за
ступенем заглиблення в паренхіму:
поверхневі та інтрапаренхіматозні;
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Реферат
Проаналізований досвід лікування хворих з приводу паразитарних і непаразитар
них кіст печінки у відділі лапароскопічної хірургії та холелітіазу в період з 2004 по
2014 р. Запропонована власна вдосконалена класифікація кістозних утворень
печінки. Висвітлені особливості виконання відкритих операцій, пункційних
мініінвазивних операцій та втручань з використанням лапароскопічного доступу з
приводу кіст печінки. Наведені основні показання до хірургічного лікування кіст
печінки залежно від виду, розмірів, локалізації, клінічних проявів.
Ключові слова: кісти печінки; класифікація; пункція під контролем ультразвуково
го дослідження; лапароскопічна фенестрація; відкрита цистектомія.

Abstract
Accumulated in 2004—2014 yrs in Department of laparoscopic surgery and choledo
cholithiasis experience of treatment in patients, suffering parasitic and nonparasitic
hepatic cysts, was analyzed. Own improved classification of hepatic cystic lesions was
proposed. Peculiarities of performance of open operations, of the puncture miniinva
sive operations and interventions for hepatic cysts, using laparoscopic approach, were
enlighten. Main indications for surgical treatment of hepatic cysts were adduced,
depending on their kind, size, localization and clinical signs.
Кey words: hepatic cysts; classification; puncture under ultrasonographic guidance;
laparoscopic fenestration; open cystectomy.

по відношенню до поверхні печінки
розрізняють кісти діафрагмової та
нутрощевої поверхні [5, 6].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З 2004 по 2014 р. у відділі лапаро
скопічної хірургії та холелітіазу ліку
вали 578 пацієнтів з приводу кіст
печінки різної етіології. Чоловіків
було 172 (29,8%), жінок — 406
(70,2%). Вік хворих у середньому (53
± 3,2) року. Всім хворим виконані
оперативні втручання, види і
кількість яких наведені у табл. 1.
Непаразитарні справжні кісти
виявлені у 309 (53,4%) пацієнтів, па

разитарні (ехінококові) — у 269
(46,6%). У правій частці печінки не
паразитарні кісти локалізувалися у
182 (58,9%) хворих, у лівій — у 80
(25,9%), в обох частках — у 47
(15,2%). Ехінококові кісти локалізу
валися у правій частці у 167 (62,0%)
хворих, у лівій — у 70 (26,1%), в обох
частках — у 32 (11,9%). Локалізація
як паразитарних, так і непаразитар
них кіст в сегментах правої та лівої
часток печінки наведена у табл. 2.
Одна кіста виявлена у 412 (71,3%)
пацієнтів, дві кісти і більше
(полікістоз) — у 182 (28,7%), в тому
числі від 2 до 5 кіст різних розмірів
— у 147 (25,4%), 6 кіст і більше — у 35
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Оперативні втр чання, вионані

Таблиця 1 .

хворих з привод іст печіни

Кіль ість

Кіста печін и

Непаразитарна

Паразитарна
(ехіно о ова)

Оперативне втрчання

абс.

%

67

11,6

213

39,9

29
14
48

5,0
2,4
8,3

179

30,9

42
18

4,0
3,1

Пн ція під онтролем УЗД (один чи іль а разів)
Лапарос опічна фенестрація істи з висіченням в межах неражених т анин
та дренвання
Від рите видалення істи, атипова резе ція, дренвання черевної порожнини 
Конверсія
Пн ція під онтролем УЗД (один чи іль а разів)
Лапарос опічна фенестрація істи з висіченням в межах неражених т анин
та дренвання, лапарос опічна ехіно о е томія, лапарос опічна атипова
резе ція печін и з істою
Від рита ехіно о е томія, перицисте томія, атипова резе ція 
Конверсія

Лоалізація іст в сементах печіни

Таблиця 2 .

Частота виявлення іст
Се/мент печін и

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Приміт а.

*

паразитарних

непаразитарних

абс.

%*

%**

абс.

%*

%**

12
27
31
88
21
37
17
4

4,5
10,0
11,5
32,7
7,8
13,8
6,3
1,5

17,1
38,6
44,3
52,6
12,6
22,2
10,2
2,4

15
37
28
97
17
37
20
11

4,9
11,9
9,0
31,4
5,5
11,9
6,5
3,6

18,8
46,2
35,0
53,3
9,4
20,4
10,9
6,0

– відсото в за/альній стр трі обох часто печін и;
(детально по се/ментах).

(6%). За розмірами кісти поділяли на
малі (діаметром до 5 см), середні (6
— 10 см), великі (11 — 15 см) та
гігантські (понад 15 см). В аналіз
включали хворих як з однією, так і з
кількома кістами (полікістоз). Хво
рого відносили до тієї чи іншої гру
пи за діаметром найбільшої виявле
ної кісти. Відповідно, малі кісти спо
стерігали у 63 (10,9%), середні — у
268 (56,3%), великі — у 212 (36,7%),
гігантські — у 35 (6,0%) хворих.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Незважаючи на велику кількість
досліджень, єдиних загальноприй
нятих алгоритмів лікування кісто
зних утворень, які б забезпечували
максимальну ефективність хірургіч
ного лікування хворих, немає [4]. То
му аналіз досвіду хірургічного ліку
вання хворих з приводу кіст печінки
важливий для подальшого вдоскона
лення існуючих методів.
Під час обстеження хворих, на
самперед, аналізуємо дані анамнезу.
Так, лише у 156 (26,9%) хворих під

**

– відсото в стр трі правої та лівої часто о ремо

час госпіталізації були скарги, при
таманні кістам, зокрема, відчуття
тяжкості у правій підребровій ділян
ці та больовий синдром різної ін
тенсивності. Жовтяниця виявлена у
19 (3,3%) хворих. Ці скарги відзнача
ли у 35 (22,4%) пацієнтів — за наяв
ності гігантських та у 109 (69,8%) —
великих кіст. Чіткі симптоми вияв
лені у 12 (7,7%) пацієнтів за наяв
ності малих кіст печінки, у 4 з них
діагностовані 3 кісти і більше. На на
шу думку, клінічні симптоми зумов
лені як механічним стисканням
кістою паренхіми печінки сусідніх
органів, так і локалізацією й відно
шенням до жовчовивідних шляхів.
Діагностика кістозних утворень
печінки у теперішній час у більшості
хворих не становить труднощів.
Стандартними інструментальними
методами є УЗД (чутливість методу
96,8%), комп'ютерна (КТ, 99,4%) та
магніторезонансна (МРТ, 98,9%) то
мографія. Проте, у 34 (5,9%) паці
єнтів під час операції виявлені кісти,
не діагностовані на етапі доопе
раційного обстеження. У цих хво
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рих операцію виконували з приводу
основної кісти, діаметр недіагносто
ваних кіст не перевищував 1 см. У 9
(26,5%) хворих цієї групи до опе
рації не були діагностовані 3 кісти і
більше малих розмірів, у 25 (73,5%)
— непаразитарні справжні кісти.
УЗД проведена в усіх пацієнтів, КТ —
у 265 (45,8%), МРТ — у 69 (11,9%). КТ
і МРТ здійснювали для верифікації
анатомічних особливостей та спе
цифіки кровопостачання в зоні
кісти як етап передопераційної під
готовки.
Лабораторне дослідження вклю
чало як обов'язкові загальноприй
няті методи, зокрема, загальний та
біохімічний аналіз крові, визначен
ня групи крові та резус фактору то
що, так і аналіз специфічних мар
керів. Так, для верифікації ехіноко
кового процесу хворим при припу
щенні про наявність паразитарної
кісти печінки обов'язково досліджу
вали рівень IgG до ехінококу. В про
токол обов'язкового передоперацій
ного обстеження включали аналіз
вмісту онкомаркерів (СІА 19—9,
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РЕА) та альфафетопротеїну. Чут
ливість цих досліджень не переви
щувала 73,4%, тому їх не можна вва
жати високоспецифічними. Незва
жаючи на це, цінність таких дослід
жень у комплексі передопераційно
го обстеження як додаткових допов
нюючих методів не слід ігнорувати,
тому ці методики вважаємо обов'яз
ковими в усіх хворих за встановле
ного діагнозу кісти печінки.
Загальна тривалість дооперацій
ного обстеження у середньому 1,8
доби, що достатньо для застосуван
ня комплексу методів обстеження
хворих, яких готують до планового
хірургічного втручання.
Показаннями до хірургічної ко
рекції кістозного ураження печінки
вважаємо всі паразитарні кісти, а та
кож прості непаразитарні кісти,
діаметр яких перевищував 5 см, в
анамнезі відзначено негативну ди
наміку, що свідчило про прогресив
не збільшення кісти і підтверджене
даними попередніх інструменталь
них досліджень, зокрема, УЗД, КТ,
МРТ. В особливу групу виділені
пацієнти, у яких кісти виявлені під
час операції з приводу іншого хірур
гічного захворювання органів че
ревної порожнини. Така ситуація

Таблиця 3 .

відзначена у 21 (3,6%) хворого, з них
16 (76,2%) — оперовані з приводу
обтураційної жовтяниці різного
ґенезу, 5 (23,8%) — жовчнокам'яної
хвороби. Така значна частота недіаг
ностованих кіст печінки у хворих
при обтураційній жовтяниці свід
чить про зміни щільності паренхіми
печінки і, як наслідок, певні труд
нощі під час обстеження таких хво
рих з використанням інструмен
тальних методів. З нашої точки зору,
ця проблема потребує подальшого
вивчення.
Всім хворим, у яких кісти печінки
діагностовані інтраопераційно, та їх
локалізація дозволяла технічно ви
конати фенестрацію, здійснені си
мультанні операції з використанням
лапароскопічного чи комбіновано
го доступу. Під час операції не
завжди вдається видалити всі кісти,
виявлені під час доопераційної діаг
ностики. У 54 (9,3%) хворих не вда
лося видалити всі кісти, переважно
це кісти діаметром 1 — 2 см, ло
калізовані в СVII — СVIII сегментах, а
також інтрапаренхіматозно. Напо
легливий та тривалий пошук і
обов'язкове видалення таких кіст
вважаємо недоцільним через висо
кий ризик пошкодження судин та

жовчних проток великого діаметра.
На підставі аналізу досвіду ліку
вання хворих з приводу кіст печінки
нами розроблений та впровадже
ний у клініці лікувально—діагнос
тичний алгоритм. За наявності ма
лих кіст (діаметром до 5 см), без змін
вмісту онкомаркерів та без клініч
них проявів здійснювали динамічне
спостереження з обов'язковим кон
тролем УЗД двічі на рік. При вияв
ленні вперше середніх кіст (діамет
ром 6 — 10 см), за відсутності змін
вмісту онкомаркерів та без клініч
них проявів здійснюємо більш де
тальне обстеження хворих, обов'яз
ково застосовуємо КТ з контраст
ним підсиленням або МРТ. За суб
капсульної поверхневої локалізації
кіст виконуємо лапароскопічні або
пункційні втручання під контролем
УЗД. За інтрапаренхіматозної ло
калізації кіст, близького розташу
вання судин великого діаметра та
безсимптомного перебігу можливе
динамічне спостереження з обов'яз
ковим проведенням УЗД двічі на рік
та КТ 1 раз на рік з визначенням
рівня онкомаркерів щороку. За наяв
ності клінічних проявів після КТ або
МРТ обов'язково виконуємо опера
тивне втручання. При виявленні ве

Кільість вионаних операцій та їх види
2004 – 2007

Оперативне втрчання

2008 - 2011

2012 – 2014

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Пн ція під онтролем УЗД (один чи іль а разів)
Лапарос опічна фенестрація істи з висіченням в межах
неражених т анин та дренвання
Від рите видалення істи, атипова резе ція, дренвання
черевної порожнини

19

20,4

37

22,0

59

18,6

65

69,9

112

66,7

215

678

9

9,7

19

11,3

43

13,6

За/алом …

93

100

168

100

317

100

Таблиця 4.

Оціна ритеріїв операцій з привод іст п ечіни

Оперативне втрчання

Пн ція під онтролем УЗД
(один чи іль а разів)
Лапарос опічна фенестрація істи
з висіченням в межах неражених
т анин та дренвання
Лапарос опічна атипова резе ція част и
печін и з істою
Від рите вида лення істи, атипова
резе ція, дренвання черевної
порожнини
Конверсія - від рите видалення істи,
атипова резе ція, дренвання черевної
порожнини

hirurgiya.com.ua

Тривалість операції,
хв (х ± m)

Об’єм рововтрати,
мл (х ± m)

Частота
інтраопераційних
с ладнень,
% (х ± m)

Сб’є тивна оцін а
тяж ості
за пя’тибальною
ш алою, балів

15 ± 9,2

–

6,8 ± 2,4

3–4

45 ± 23

52 ± 77

3,2 ± 1,8

2–3

168 ± 47

312 ± 118

7,8 ± 3,2

4–5

118 ± 39

497 ± 173

9,4 ± 2,8

4–5

173 ± 41

512 ± 289

11,2 ± 4,3

4–5
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ликих та гігантських кіст оператив
не лікування виконуємо після де
тального передопераційного обсте
ження за наведеним алгоритмом.
Щодо тактики хірургічного ліку
вання хворих з приводу кістозного
ураження печінки, у світовій літера
турі єдиної думки немає. Обговорю
ються переваги та недоліки пункцій
них, лапароскопічних та відкритих
методів. На нашу думку, максималь
ний лікувальний ефект та найменшу
частоту рецидивів забезпечують ла
пароскопічні та відкриті операції,
саме таке лікування є радикальним.
Лише в 11 (1,9%) пацієнтів після та
ких оперативних втручань виникли
рецидиви кіст печінки. В той же час,
після застосування пункційних ме
тодів з введенням в порожнину кісти
різноманітних склерозантів реци
диви виникли у 27 (4,7%) пацієнтів.
Проте, мінімальна травматичність
пункційних методів лікування кіст
печінки робить цю методику досить
привабливою, особливо у хворих за
відносних та абсолютних протипо
казань до виконання хірургічних
оперативних втручань. За 10 років
спостереження щороку збільшува
лась кількість як пункційних втру
чань під контролем УЗД, так і лапа
роскопічних та відкритих операцій
(табл. 3).
Прогресивне збільшення кілько
сті операцій ми пов'язуємо, насам
перед, з активним відпрацюванням
методик, розробленням чітких алго
ритмів діагностики й лікування хво
рих. Важливе значення також має
набуття досвіду хірургічними брига
дами та поява нового сучасного об
ладнання, що особливо актуальне
для лапароскопічних операцій. Дея
ке зменшення частоти застосування
пункційних методик пов'язане з

Таблиця 5 .

більшою популяризацією саме лапа
роскопічних втручань та вдвічі мен
шою частотою рецидивів кіст пе
чінки. Також, майже удвічі в останні
3 роки збільшилась частота вико
нання атипової резекції цілих сег
ментів печінки разом з кістами,
особливо з приводу ехінококових
кіст, фактично 93% операцій атипо
вої резекції в період 2012 — 2014 рр.
виконані саме в лапароскопічному
варіанті. Це пов'язане, насамперед, з
максимальною радикальністю тако
го лікування за поширеного парази
тарного ураження, а також значно
меншою частотою післяоперацій
них ускладнень, пов'язаних з недо
статньою радикальністю та зали
шенням у черевній порожнині інфі
кованих тканин кісти печінки після
фенестрації, часткової парціальної
резекції в межах неуражених тканин
тощо.
Нами проведений детальний
аналіз оперативних втручань з при
воду кіст печінки. Особливу увагу
звертали на тривалість операції,
об'єм крововтрати, частоту інтрао
пераційних ускладнень, суб'єктивну
оцінку тяжкості операції хірургом за
розробленим нами опитувальни
ком, частоту конверсії та її причину
тощо (табл. 4).
Отже, пункційні методи характе
ризуються мінімальною інвазивні
стю та найкращими результатами за
обраними критеріями оцінки. Про
те, зважаючи на анатомічні особли
вості розташування кіст, що часто
унеможливлює застосування цієї ме
тодики, та вдвічі більшу частоту ре
цидивів в структурі всіх виконаних
операцій, методика здійснена лише
у 115 (19,9%) хворих. Оптимальни
ми видами операцій, які ми викону
вали найчастіше, була фенестрація

Стр т ра сладнень в ранньом післяопераційном
періоді
Ус ладнення

На/ноєння операційної рани, серома
Внтрішньочеревна ровотеча
Білома
Підпечін овий або піддіафра/мальний абсцес
Холан/іт
Гострий післяопераційний пан реатит
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Кіль ість хворих
абс.

%

17
9
21
14
8
12

2,9
1,6
3,6
2,4
1,4
2,0

кісти з висіченнням її стінок в межах
неуражених тканин у лапароскопіч
ному варіанті — у 392 (67,8%) хво
рих. Ця методика значно переважає
за основними критеріями відкриті
оперативні втручання та забезпечує
мінімальну частоту рецидивів у
порівнянні з такою при викорис
танні пункції під контролем УЗД. У
71 (12,3%) хворого нам не вдалося
виконати операцію в лапароскопіч
ному варіанті, у складних ситуаціях
та при виникненні інтенсивної кро
вотечі під час лапароскопічного
втручання ми виконували операції з
використанням відкритого доступу.
У 32 (5,5%) хворих здійснена кон
версія, у 39 (6,7%) — операція з вида
лення кісти печінки з атиповою ре
зекцією виконана відразу з застосу
ванням відкритого доступу. З інтрао
пераційних ускладнень найчастіше
спостерігали інтенсивну кровотечу
з великих судин (у 4,2% спостере
жень), жовчовитікання (у 3,4%), змі
щення кліпси (у 2,1%), пошкодження
петель тонкого кишечнику (у 0,2%).
Нами проведений детальний
аналіз перебігу найближчого післяо
пераційного періоду. До уваги брали
такі показники, як частота усклад
нень, вираженість больового синд
рому, строки початку фізичної ак
тивності, прийому їжі, тривалість
призначення антибіотиків, темпера
турна реакція, тривалість лікування
хворого у стаціонарі після операції.
Ускладнення в цьому періоді виник
ли у 39 (6,7%) пацієнтів (табл. 5).
З приводу внутрішньочеревної
кровотечі в ранньому післяопера
ційному періоді релапароскопія з
досягненням надійного гемостазу,
санацією та дренуванням черевної
порожнини за життєвими показан
нями здійснена у 7 (1,2%) хворих,
невідкладна лапаротомія — у 2
(0,3%). У 8 хворих кровотеча виник
ла у першу добу після операції, в 1 —
на 3—тю добу, у 5 (4,3%) — її спос
терігали після пункційних опера
тивних втручань, у 4 (0,7%) — після
лапароскопічних. Це свідчить про
більшу безпечність з точки зору до
сягнення надійного гемостазу саме
лапароскопічних операцій.
З приводу біломи та абсцесу че
ревної порожнини повторні опера
тивні втручання не виконували, во
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ни усунуті консервативними засоба
ми або за допомогою пункційних
дренувальних методів.
З приводу нагноєння операцій
ної рани, холангіту та панкреатиту
проведена інтенсивна інфузійна та
антибактеріальна терапія.
Вираженість больового синдро
му оцінювали за частотою, три
валістю та видом призначених ана
лгетиків. Так, після пункційних втру
чань 102 (88,7%) хворим признача
ли одноразово на ніч ненаркотич
ний аналгетик з групи нестероїдних
протизапальних засобів (кетанов,
дексалгін), у 8 (6,7%) з них ці препа
рати застосовували двічі на добу
протягом 2 діб. У 5 (4,3%) хворих для
усунення больового синдрому вико
ристовували наркотичні аналгетики
(омнопон 2% розчин 1 мл) однора
зово на ніч, ще протягом 2 діб — не
наркотичні аналгетики.
Після лапароскопічних операцій
у першу добу наркотичні аналгети
ки призначали 74 (18,8%) хворим, у
318 (81,2%) для надійного усунення
больового синдрому було достатньо
призначення ненаркотичних зне
болювальних препаратів. Після
відкритих операцій в першу добу
всім хворим призначали нарко
тичні аналгетики, у 53 (74,6%) — на
другу добу переходили на ненарко
тичні аналгетики. У 18 (25,4%) хво
рих наркотичні знеболювальні за
соби призначали протягом 2 діб і
довше.
Строки початку фізичної актив
ності (перше вставання з ліжка) та
прийому їжі після пункційних та ла
пароскопічних втручань суттєво не
різнилися — відповідно (0,6 ± 0,2) та
(0,8 ± 0,3) доби — відновлення

фізичної активності, (0,7 ± 0,3) та
(1,1 ± 0,4) доби — першого прийому
їжі. Після відкритих операцій ці по
казники значно гірші, початок
фізичної активності — через (2,1 ±
0,8) доби, початок прийому їжі — че
рез (1,9 ± 1,2) доби.
Для оцінки ефективності анти
бактеріальної терапії після операцій
з приводу кіст печінки окремо
аналізували хворих з паразитарни
ми кістами (269) та справжніми не
паразитарними кістами печінки
(309). Всім хворим за наявності про
стих непаразитарних кіст після
пункційних та лапароскопічних
операцій призначали антибіотики
широкого спектру дії безпосередньо
перед операцією та у першу добу
після неї. У більшості — 251 (81,2%)
хворого призначення антибіотика
широкого спектру дії (цефтріаксон,
гепацеф комбі, цефосульбін тощо)
було достатньо, у подальшому анти
бактеріальну терапію не проводили.
У 58 (18,8%) пацієнтів тривалість ан
тибактеріальної терапії становила 5
— 7 діб після операції. За наявності
паразитарних кіст, крім антибіотика
широкого спектру дії перед опе
рацією більшості — 201 (74,7%) хво
рих, його застосовували протягом 5
діб після неї, додатково внутрішньо
венно вводили препарати метро
нідазолу (метроджил) двічі на добу
протягом 3 діб. Така терапія вияви
лася недостатньо ефективною, у 68
(25,3%) хворих використовували
більш потужні антибіотики за більш
тривалою схемою. Тривалість анти
бактеріальної терапії залежала від
вираженості температурної реакції,
рівня лейкоцитів, змін лейкоцитар
ної формули.

Тривалість лікування хворих у
стаціонарі після застосування пунк
ційних методів становила у середнь
ому (1,9 ± 0,8) доби, після лапаро
скопічних операцій — (3,4 ± 2,8) до
би, після відкритих втручань — (7,8 ±
4,2) доби.
За даними аналізу якості життя за
опитувальником SF—36 та інтег
ральним показником якості життя в
строки 3 і 6 міс стан оцінили як хо
роший 77,2% хворих — після
пункційних втручань, 74,3% — після
лапароскопічних, 52,8% — після
відкритих. Через 9 міс у пацієнтів
усіх груп ці показники були при
близно однакові — 94,3, 92,8 і 89,4%.

ВИСНОВКИ
1. Кісти печінки потребують ди
намічного спостереження та хірур
гічного лікування за відповідних по
казань.
2. Фенестрація та резекція кіст з
використанням лапароскопічного
доступу є методами вибору хірургіч
ного лікування кіст печінки, вони за
безпечують мінімальну частоту ре
цидивів у порівнянні з такою при за
стосуванні інших методів.
3. При неможливості виконання
лапароскопічних операцій методом
вибору є пункційні під контролем
УЗД, а також операції з використан
ням відкритого доступу.
4. Хірургічне лікування кістозних
захворювань печінки забезпечує
низьку частоту рецидивів та післяо
пераційних ускладнень, хорошу
якість життя у віддаленому післяопе
раційному періоді більш ніж у 90%
пацієнтів.
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ТАКТИКА І РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ КРОВОТЕЧІ
ЗА ВИРАЗКОВО—ЕРОЗИВНОГО УРАЖЕННЯ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ВНАСЛІДОК ЗАСТОСУВАННЯ
ПРЕПАРАТІВ ГАСТРОАГРЕСИВНОЇ ДІЇ
В. О. Шапринський, В. Д. Романчук, В. М. Коваль
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

ТАCTICS AND RESULTS OF TREATMENT OF AN ACUTE
HEMORRHAGE IN GASTRODUODENAL ULCERATIVE—
EROSIVE AFFECTION DUE TO APPLICATION
OF PREPARATIONS, OWING GASTROAGGRESSIVE ACTION
V. О. Shaprynskiy, V. D. Romanchuk, V. М. Коvahl
роблема ГШКК одна з най
актуальніших у невідклад
ній хірургії [1—3].
Лікування хворих з при
воду кровотечі з гострих гастродуо
денальних виразок, спричинених
застосуванням ульцерогенних пре
паратів, незважаючи на впровад
ження в практику нових хірургіч
них, ендоскопічних і консерватив
них методів лікування, є актуальною
і складною проблемою абдоміналь
ної хірургії [1, 4—6].
Значна частота утворення гос
трих виразок, ускладнених кровоте
чею, зумовлена застосуванням фар
макологічних засобів, що спричиня
ють загострення хронічного проце
су або появу гострих виразок [7—9].
З факторів, що впливають на виник
нення запального та деструктивно
го ураження слизової оболонки ор
ганів гастродуоденальної зони, не
стероїдні протизапальні препарати
(НПЗП) посідають друге місце після
Нelicobaсter pylori. Відкриття і син
тез НПЗП належать до видатних до
сягнень медичної науки, адже вони є
однією з найпоширеніших груп
лікарських засобів у світі, що зумов
лене унікальним поєднанням ана
лгетичної, протизапальної, дезагре
гантної та антипіретичної властиво
стей [10]. За масштабами і частотою
застосування НПЗП посідають пер
ше місце в світі. Понад 30 млн.
пацієнтів у світі застосовують НПЗП,
причому, віком старше 60 років —
більше 40% [6, 9].

П

Реферат
Наведені результати лікування 238 хворих з приводу гострої шлунковокишкової
кровотечі (ГШКК), що виникла на тлі застосування лікарських засобів. Проаналізо
вано частоту утворення гострих медикаментозних виразок верхнього відділу трав
ного каналу і можливості їх лікування.
Ключові слова: гострі медикаментозні виразки шлунку та дванадцятипалої киш
ки; кровотеча; лікування.

Abstract
Results of treatment of 238 patients, suffering an acute gastrointestinal hemorrhage,
occurring on background of application of medicinal preparations, were adduced. The
incidence rate for an acute medicinal ulcers of foregut was analyzed, as well as possi
bilities for their treatment.
Кey words: acute medicinal gastroduodenal ulcers; hemorrhage; treatment.

Однією з проблем, пов'язаних з
тривалим застосуванням ацетил
саліцилової кислоти (АСК), є пошко
дження травного каналу, особливо
шлунка. АСК пригнічує активність
ферменту циклооксигенази (ЦОГ) ,
що захищає слизову оболонку шлун
ка шляхом синтезу простагландину
PgE2, це спричиняє такі побічні ре
акції, як формування виразок слизо
вої оболонки шлунка та кровотечу.
Протягом тривалого часу єдиним
вирішенням цієї проблеми клініцис
ти вважали застосування розчинних
у кишечнику форм АСК. Проте, за
результатами останніх досліджень
відзначене утворення ерозій і вира
зок шлунка навіть після застосуван
ня АСК, вкритої кишковорозчинною
оболонкою.
Глюкокортикоїди спричиняють
збільшення продукції хлористовод
невої кислоти, зміни якісного складу
слизу, зменшення швидкості онов
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лення поверхневого епітелію, що
сприяє виразкоутворенню.
У формуванні як НПЗП—асоці
йованої гастропатії, так і гастродуо
денальних пептичних виразок іс
тотне значення має порушення рів
новаги між чинниками агресії та за
хисту слизової оболонки органів га
строінтестинальної зони, при цьому
НПЗП впливають на всі рівні захис
ного кишкового бар'єру — пре
епітеліальний, епітеліальний і по
степітеліальний [1, 3].
Топічний
пошкоджувальний
ефект НПЗП проявляється тим, що
через деякий час після введення цих
препаратів підвищується проник
нення іонів водню і натрію в слизову
оболонку. НПЗП пригнічують про
дукцію простагландинів не тільки у
вогнищах запалення, а й на систем
ному рівні, тому формування гаст
ропатії — своєрідний запрограмова
ний фармакологічний ефект цих
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препаратів [3, 9]. Припускають, що
НПЗП через прозапальні цитокіни
можуть спричиняти апоптоз епітелі
альних клітин. При застосуванні
цих препаратів уражується гідро
фобний шар на поверхні слизової
оболонки шлунка, збіднюється
склад фосфоліпідів, зменшується се
креція компонентів шлункового
слизу. У механізмі ульцерогенної дії
НПЗП важливу роль відіграють
зміни перекисного окиснення ліпі
дів. Продукти вільнорадикального
окиснення спричиняють ураження
слизової оболонки шлунка і руйну
вання мукополісахаридів. Крім того,
НПЗП справляють певний вплив на
синтез лейкотрієнів, зменшення
вмісту яких зумовлює зменшення
кількості слизу, що має цитопротек
тивні властивості.
При застосуванні НПЗП зни
жується рівень простацикліну та ок
сиду азоту, що несприятливо впли
ває на кровообіг у підслизовому
прошарку органів травного каналу і
створює додатковий ризик пошкод
ження слизової оболонки шлунка та
дванадцятипалої кишки (ДПК).
Зміна балансу захисних та агресив
них середовищ шлунка зумовлює
формування виразок та виникнення
ускладнень: кровотечі, перфорації,
пенетрації [5, 6, 8].
Одним з напрямків поліпшення
результатів лікування таких хворих
є вдосконалення методів неопера
тивного (ендоскопічного, медика
ментозного) гемостазу та прогнозу
вання ризику виникнення рецидиву
кровотечі. Впровадження в останні
роки нових ендоскопічних техно
логій і високоефективних противи
разкових засобів зумовило не
обхідність оцінки їх можливостей
щодо лікування виразки шлунка або
ДПК, ускладненої кровотечею. Це
особливо актуально у зв'язку з
збільшенням кількості хворих похи
лого віку, які не можуть перенести
травматичних оперативних втру
чань.
Ендоскопічні способи гемостазу
в поєднанні з сучасною антисекре
торною терапією при кровотечі з
гострих виразок дозволяють уник
нути рецидиву і досягти адекватного
гемостазу без операції.
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Мета роботи: аналіз ефектив
ності лікування хворих з приводу
ГШКК, спричиненої застосуванням
препаратів гастроагресивної дії.
У Центрі шлунково—кишкових
кровотеч на базі відділення аб
домінальної хірургії Вінницької об
ласної клінічної лікарні ім. М. І. Пи
рогова за період з 2008 по 2013 р.
лікували 238 пацієнтів віком від 27
до 87 років, в тому числі 124 (52,1%)
чоловіків та 114 (47,9%) жінок, у
яких діагностовано гостру або
хронічну виразку, ускладнену про
фузною кровотечею. У 2008 р.
госпіталізували 28 хворих, у 2009 р.
— 32, у 2010 р. — 35, у 2011 р. — 41, у
2012 р. — 49, у 2014 р. — 53. Отже,
кількість госпіталізованих хворих з
кожним роком збільшувалася. В
структурі захворювань, з приводу
яких пацієнти застосовували лікар
ські засоби, переважала ішемічна
хвороба серця — у 101 (42,43%), бо
льовий синдром відзначений у 72
(30,25%), захворювання хребта і суг
лобів — у 38 (15,97%), порушення
кровообігу головного мозку — у 14
(5,89%), захворювання вен нижніх
кінцівок — у 13 (5,46%). Тривалість
застосування препаратів від 2 — 3
діб до 6 років. Виразка виявлена у
106 (44,53%) пацієнтів. Пацієнти ви
користовували диклофенак, АСК,
варфарин, преднізолон та їх поєд
нання, 25% — одночасно декілька
препаратів різних груп.
Всім хворим, незалежно від тяж
кості стану, проводили езофагогаст
родуоденофіброскопію (ЕГДФС) у
строки до 2 год після госпіталізації.
За потребою здійснювали повторну
ЕГДФС через 6 год для оцінки ступе
ня гемостазу та вибору подальшої
тактики. За даними ЕГДФС встанов
лені джерело кровотечі та ступінь
гемостазу
(за
класифікацією
Forrest). На момент госпіталізації
кровотеча ступеня Forrest Іа відзна
чена у 10 (4,2%) хворих, Forrest Іb —
у 42 (17,65%), Forrest ІІа — у 70
(29,41%), Forrest ІІb — у 61 (25,63%),
Forrest ІІс — у 26 (10,92%), Forrest III
— у 29 (12,18%). У 117 (49,15%)
пацієнтів виразка локалізувалася у
ДПК, у 88 (36,97%) — у шлунку, у 33
(13,86%) — виявлене множинне ура
ження шлунка та ДПК. У більшості

хворих відзначений нестабільний
гемостаз.
Основний напрямок лікування
хворих з приводу гострих виразок,
ускладнених ГШКК, на тлі застосу
вання лікарських засобів — призна
чення гемостатичної та крово
замісної терапії. Консервативне
лікування проведене 206 хворим.
Для гемостатичної терапії викорис
товували свіжозаморожену плазму,
транексамову кислоту в дозі 15 мг/кг
(1 г — 4 ампули) внутрішньовенно
крапельно, безпосередньо перед
введенням препарат розчиняли у
200 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду; у подальшому — 1 ампулу 5
мл (250 мг) у 200 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду двічі на до
бу; етамзилат натрію 4 мл внутріш
ньовенно двічі на добу; вікасол 2 мл
внутрішньовенно двічі на добу. У те
перішній час необхідність застосу
вання противиразкових препаратів
при ГШКК виразкового генезу за
гально визнана. Призначення інгібі
торів протонної помпи є ефектив
ним засобом попередження крово
течі з верхніх відділів травного кана
лу у пацієнтів, які застосовують
НПЗП та АСК. Доцільність застосу
вання антисекреторних засобів об
ґрунтована підвищеною секретор
ною активністю шлунка і провідною
патогенетичною роллю кислотно—
пептичного чинника у прогресу
ванні фібриноїдного некрозу з по
шкодженням судин дна і стінок ви
разкового кратера, виникненням
кровотечі та її рецидиву. Кров'яний
згусток стає повноцінним, щільно
фіксованим до стінки судини тром
бом тільки за рівня рН у шлунку не
нижче 4,0. За меншого значення рН
порушується ретракція кров'яного
згустку, а оклюзія судин нестабільна.
Таким чином, саме антисекреторні
препарати, що створюють адекватні
умови для тромбування арозованих
судин виразкового кратера, є най
важливішими засобами гемостазу
при ГШКК.
У зв'язку з удосконаленням ендо
скопічної техніки і розробкою но
вих методів місцевого гемостазу ен
доскопічне припинення кровотечі
посідає провідне місце. Для впливу
на джерело кровотечі з метою досяг
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нення гемостазу та попередження її
рецидиву, залежно від характеру
кровотечі, застосовують коагуляцію
струмом високої частоти, лазерне
випромінення, ін'єкцію судинозву
жувальних і склерозуючих розчинів,
плівкоутворювальні речовини і
клей, кліпування судини в дні вираз
ки. В останні роки ендоскопічний
гемостаз здійснюють з використан
ням аргоноплазмової коагуляції у
поєднанні з ін'єкцією гемостатич
них розчинів, що дозволяє у 95%
спостережень досягти остаточного
припинення кровотечі та істотно
зменшити частоту рецидивів крово
течі й виконання вимушених опе
рацій. Для ендоскопічного гемоста
зу застосоване кліпування — у 8 хво
рих, обколювання судини, що кро
воточить — у 24, аргоноплазмова
коагуляція — у 29, поєднання ме
тодів — у 23. За наявності великих
виразкових дефектів перевагу відда
вали аргоноплазмовій коагуляції. Це
електрохірургічний монополярний
безконтактний метод впливу на
біологічні тканини високочастот
ним струмом з використанням
іонізованого і, як наслідок, електро
провідного аргону — аргонової
плазми. Інертний у звичайних умо
вах газ аргон іонізується під впли
вом електричного поля, генерова
ного між електродом, розташова
ним на дистальному кінці зонда —
аплікатора, і прилеглими тканина
ми. Утворений при цьому струмінь
аргонової плазми, незалежно від на
прямку потоку аргону, автоматично
спрямовується в ті ділянки поверхні
тканини, які мають найменший еле
ктричний опір, і здійснює коагулю
ючий вплив (О. Багті і співавт., 1994).
Виникає швидка коагуляція великої
поверхні з створенням тонкого (до

3 мм) надійного струпу. Під час ро
боти аргоноплазмового коагулято
ра температура на тканини не пере
вищує 110 С завдяки охолоджу
вальній дії аргону. Як тільки струп
сформувався, енергія в тканину не
проникає. Глибина її проникнення в
тканину майже удвічі менша, ніж за
стандартної коагуляції, що значно
зменшує ризик перфорації тон
костінних органів. Оскільки аргон
не підтримує горіння, відбувається
менше обвуглювання тканин, дим
практично відсутній.
З неоперованих хворих померли
17 (8,25%), переважно від складних
супутніх захворювань на тлі про
фузної кровотечі. За даними патоло
гоанатомічного дослідження у них
виявлені гострі виразки, численні
ерозії, загострення хронічних вира
зок. За даними мікроскопічного
дослідження відзначали втрату сли
зового шару, інфільтрацію нейт
рофільними гранулоцитами, відкла
дення фібрину.
Якщо кровотечу не вдалося при
пинити консервативними заходами,
здійснювали хірургічну корекцію. У
32 хворих з приводу загострення
хронічної виразки виконані висі
чення виразки з дуоденопластикою
(у 13), секторальну резекцію шлунка
(у 6), резекцію шлунка за Більрот—І
(у 5), екстеріоризацію виразки (у 5),
прошивання виразки (у 3). Післяо
пераційні ускладнення не спос
терігали, всі пацієнти виписані у за
довільному стані.

ВИСНОВКИ
1. З госпіталізованих в хірургічне
відділення хворих у 65% відзначе
ний нестабільний гемостаз (за
Forrest). Незалежно від тяжкості ста
ну, всім хворим, у яких виникла кро

вотеча на тлі застосування ульцеро
генних препаратів, показане кон
сервативне лікування, що передба
чає корекцію крововтрати, призна
чення інгібіторів протонної помпи,
лікування супутніх захворювань, ен
доскопічний контроль у динаміці.
2. Тривале застосування НПЗП та
глюкокортикостероїдів
гальмує
ангіогенез, уповільнює загоєння ви
разок, отже, раціональною такти
кою є відміна цих препаратів. У ліку
ванні хворих з приводу НПЗП—
асоційованої гастропатії і для за
побігання утворенню нових вира
зок (якщо НПЗП неможливо відмі
нити) ефективними засобами є
інгібітори протонної помпи.
3. Проведення невідкладного ен
доскопічного дослідження забезпе
чує інформацію, необхідну для по
дальшого вибору лікувальних за
ходів, відмовитись від його застосу
вання можливо лише у хворих при
агональному стані та необхідності
проведення реанімаційних заходів.
ЕГДФС у вкрай тяжко хворих за не
компенсованих супутніх захворю
вань проводять одночасно з відпо
відною інтенсивною терапією.
4. Використання сучасних за
собів ендоскопічного гемостазу з
подальшою адекватною фармакоте
рапією у більшості хворих дозволяє
остаточно припинити кровотечу. З
методів ендоскопічного гемостазу
найбільш ефективною є аргоно
плазмова коагуляція.
5. Показаннями до виконання
невідкладного оперативного втру
чання вважаємо кровотечу, що три
ває (Forrest Iа і Ib), у тому числі її ре
цидив, за неможливості її ендо
скопічного припинення. Методом
вибору оперативного лікування є
органозберігальні втручання.
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27@28 листопада 2014 р.
в м. Києві
буде проведено

конференцію

"ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ
ТКАНИН В ХІРУРГІЇ ПОРАНЕНЬ, НЕВІДКЛАДНІЙ
ТА ПЛАНОВІЙ ХІРУРГІЇ"
Наукова програма
— Застосування новітніх технологій та способів лікування вогнепальних, вибухових ранових уражень
— Застосування електрозварювання живих тканин в хірургії поранень, невідкладній та плановій хірургії
— Застосування новітніх технологій та способів лікування опікових та комбінованих з ними уражень
— Інфузійна та антибактеріальна підготовка при наданні медичної допомоги пораненим та її
ефективність в умовах проведення АТО
— Загальні питання загоєння ран та з'єднання тканин
— Пов'язки, сорбенти, підготовка та пластика ран, застосування імплантів
— Стопа діабетика, стопа пораненого. Хірургічна корекція кровопостачання та метаболізму
— Нові технології в лікуванні гнійнозапальних захворювань промежини й тазу
— Нові технології лікування ран на тлі особливих станів

29 листопада 2014 р.
На базі Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України буде проведено міждисциплінарний
семінар по обміну досвідом із застосування електрозварювання живих тканин, майстеркласи щодо
електрозварювання в хірургії.
Автори кращих стендових доповідей будуть відзначені дипломами та преміями.
Тези обсягом до 2 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, інтервал 1,5) приймаємо у електронному вигляді за адресою
оргкомітету info@wounds.org.ua до 30 жовтня 2014 року. Рекомендуємо вказувати короткий зміст викладеного кількома
реченнями англійською наприкінці тексту, без збільшення максимально припустимого обсягу для тез.
Просимо окремо вказувати про (не)готовність до стендової чи усної доповіді.
Вартість публікації тез становить 50 гривень сторінка.
Учасникам конференції вартість тез буде врахована у вартості матеріалів конференції.
Гроші за публікацію просимо перераховувати за наступними реквізитами, копію квитанції надсилайте електронною поштою
на info@wounds.org.ua
Відібрані до участі тези будуть надруковані у журналі "Клінічна хірургія" (внесений до переліку ДАК, реферований у PubMed).
Р/р 26005017256401
Філія "Центральне регіональне управління АТ "Банк "Фінанси та Кредит""
МФО 300937
код ЄДРПОУ банку 25745867
СПД Добровольська Лілія Вікторівна, ЄДРПОУ 2459811544
Призначення платежу: Оплата друку матеріалів конференції 2711
Публікація тез лікарям, які працюють в зоні АТО, безкоштовна. Також передбачено пільгові умови для їх участі в конференції. Для
отримання інформації про вказані пільги просимо індивідуально звертатися до оргкомітету.
Інформація по організацію конференції та інші актуальні питання буде оприлюднена на сайті www.wounds.org.ua
Запрошуємо до продовження творчої співпраці!
Конференцію внесено до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій МОЗ та НАМН України", посвідчення № 214.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ
ТОЛСТОЙ КИШКИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
С. Д. Мясоедов, К. В. Кошель, Д. В. Мясоедов, П. И. Гордийчук, Я. А. Терсенов,
И. В. Кухар, С. И. Богданова
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины,
Киевский городской клинический онкологический центр

IMMEDIATE AND LATE FOLLOW—UP RESULTS
OF SURGICAL AND COMBINED TREATMENT OF PATIENTS,
SUFFERING CANCER OF THE COLONIC RIGHT HALF
OF VARIOUS LOCALIZATION
S. D. Myasoyedov, К. V. Коshehl, D. V. Myasoyedov, P. I. Gordiychuk, Ya. А. Теrsenov,
I. V. Kukhar, S. I. Bogdanova
рофилактика, ранняя диа
гностика и поиск новых эф
фективных методов лече
ния злокачественных ново
образований являются актуальной
проблемой современной клиничес
кой онкологии. Особенность про
блемы в том, что, наряду с медицин
ским, она имеет важное социальное
значение в связи с увеличением за
болеваемости в группе пациентов
трудоспособного возраста [1 — 6, 9].
В последние годы во всех стра
нах мира отмечают увеличение час
тоты выявления онкологических за
болеваний. Согласно прогнозам
ВОЗ и Парижской Хартии по борьбе
с раком, к 2020 г. злокачественные
новообразования диагностируют у
20 млн. больных, из них умрут 10
млн. В Украине злокачественные но
вообразования в 2020 г. диагности
руют у 200 тыс. больных [3].
В настоящее время установлено,
что, наряду с антропогенным фак
тором, увеличение частоты онколо
гических заболеваний в значитель
ной мере обусловлено такими гло
бальными процессами, происходя
щими в обществе, как демографиче
ский и эпидемиологический пере
ход с уменьшением заболеваемости
и смертности населения от инфек
ционных заболеваний, что внесло
существенные изменения в возраст
ной состав населения планеты, зна
чительно увеличилось число лиц

П

Реферат
Проведена сравнительная оценка непосредственных и отдаленных результатов
лечения 520 больных по поводу рака правой половины толстой кишки (РППТК), в
том числе слепой (СК) — у 227 (43,7% ± 2,1%), восходящей ободочной (ВОК) — у
159 (30,7% ± 2,0%), правого изгиба (ПИТК) — у 66 (12,9% ± 1,3%), правой полови
ны поперечной ободочной кишки (ПППОК) — у 66 (12,9% ± 4,2%). У 463 (89,0% ±
1,4%) больных выполнены радикальные, у 57 (11,0% ± 1,7%) — симптоматические
операции. После радикальных операций умерли 8 (1,7% ± 0,5%) больных, после
симптоматических — 3 (5,3% ± 3,0%). Хирургическое лечение проведено у 258
(60,8% ± 2,4%) больных, комбинированное — у 166 (39,2% ± 2,4%). После хирур
гического лечения в течение 5 лет жили (64,2% ± 5,5%) пациентов, оперирован
ных по поводу рака ВОК и (19,1% ± 5,7%) — ПИТК; после комбинированного лече
ния — (40,4% ± 5,8%) пациентов, оперированных по поводу рака СК, (29,4% ±
11,9%) — ПППОК; в течение 10 лет (16,8% ± 2,7%) пациентов — после радикаль
ного лечения по поводу рака СК, (4,8% ± 2,6%) — ПИТК (р<0,005). Отдаленные ре
зультаты радикального лечения РППТК существенно зависят от локализации и
степени его распространения.
Ключевые слова: правая половина поперечной ободочной кишки; рак; лечение
хирургическое, комбинированное.

Abstract
Comparative estimation of immediate and late follow—up results of treatment was con
ducted in 520 patients, suffering cancer of the colonic right half, including coecum — in
227 (43.7% ± 2.1%), colon ascendum — in 159 (30.7% ± 2.0%), right colonic flexure —
in 66 (12.9% ± 1.3%), right half of colon transversum — in 66 (12.9% ± 4.2%). In 463
(89.0% ± 1.4%) patients radical operations were performed, while in 57 (11.0% ± 1.7%)
— the symptomatic. After radical operations 8 (1.7% ± 0.5%) patients died, and after
the symptomatic — 3 (5.3% ± 3.0%). Definite surgical treatment was performed in 258
(60,8% ± 2,4%) patients, the combined one — in 166 (39.2% ± 2.4%). Five—year sur
vival have constituted (64.2% ± 5.5%) for the patients, operated on for the colon ascen
dum cancer, and (19.1% ± 5.7%) — for cancer of right colonic flexure; while after com
bined treatment — (40.4% ± 5.8%) in patients, оperated on for cancer of coecum,
(29.4% ± 11.9%) — right half of colon transversum; ten—year survival have constituted
(16.8% ± 2.7%) for the patients, who were radically operated for cancer of coecum, and
(4.8% ± 2.6%) — for cancer of right colonic flexure (р<0,005). Late follow—up results
of radical treatment of the colonic right half depends essentially on localization and
degree of the cancer spread.
Key words: right half of the colon; cancer; treatment surgical, combined.

пожилого и старческого возраста,
наиболее подверженных этому за
болеванию [1, 5, 6]. В последние годы
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в Украине отмечено ежегодное уве
личение частоты онкологических
заболеваний, в среднем на 0,6% [3].
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За исключением рака желудка, его
наблюдают при раке почти всех ло
кализаций, наиболее значительно —
в последние годы у мужчин, частота
рака толстой кишки (РТК) в 2008 г.
составила 5,2% [3].
Увеличение заболеваемости на
селения РТК отмечают во всех про
мышленно развитых странах мира
[1, 3—6, 9], что обусловливает необ
ходимость поиска наиболее эффек
тивных современных методов пер
вичной и вторичной профилактики
заболевания, а также методов лече
ния, обеспечивающих стабильный
лечебный эффект.
Установлено, что на заболевае
мость населения РТК существенно
влияют состояние внешней среды, а
также такие факторы, как наследст
венность, характер питания, вред
ные привычки, перенесенные ин
фекционные и воспалительные за
болевания этого отдела кишечника
[4—6, 9]. Не менее важное значение
имеют образование в стенке кишки
дивертикулов, а также лечение по
поводу неспецифического язвенно
го колита, амебиаза, болезни Крона,
одиночных и множественных поли
пов, дисбактериоза [4—6, 9]. Все эти
заболевания в определенной мере
являются факторами риска и могут
обусловить возникновение опухо
ли, клинические проявления кото
рой в значительной мере определя
ются локализацией патологическо
го процесса и степенью его распро
странения. При РППТК наиболее ча
сто выявляют такие клинические
признаки: анемия, наиболее выра
женная при раке СК, нарушение
функции толстой кишки, наличие
доступной пальпации опухоли, рас
положенной в правой половине
брюшной полости и правой подре
берной области.
Макроскопически РТК характе
ризуется экзофитной формой рос
та, значительными размерами, при
значительном
распространении
может проявляться признаками
прогрессирующей непроходимости
кишечника. В настоящее время тече
ние РТК в Украине сопряжено с вли
янием последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС, что непосредст
венно обусловило ухудшение эко
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логии из—за увеличения содержа
ния в почве свинца и радиоактивно
го цезия [8], не менее опасным явля
ется ежедневное облучение населе
ния малыми дозами ионизирующей
радиации [8] и изменение характера
питания в связи с заменой естест
венных продуктов рафинированны
ми, лишенными полезных питатель
ных веществ. В этих условиях осо
бое значение приобретает органи
зация радиопротекторного пита
ния.
Уменьшение употребления го
родскими жителями естественной
растительной пищи, богатой клет
чаткой, в свое время было основани
ем для утверждения, что именно
этот фактор обусловливает боль
шую подверженность этому заболе
ванию горожан по сравнению с
сельскими жителями. Однако чрез
мерное применение в сельском хо
зяйстве азотсодержащих удобрений
и ядохимикатов способствовало
значительному увеличению содер
жания нитратов в почве и растени
ях, их значительное поступление в
организм сельских жителей с расти
тельной пищей. Нитросоединения
обусловливают образование в пи
щеварительном канале человека ни
тратов и нитритов, являющихся ак
тивными канцерогенами [4—6, 9], в
настоящее время заболеваемость
РТК у сельских жителей приблизи
лась к показателю у горожан.
Не меньшую канцерогенную
опасность для жителей Украины
представляет пристрастие к обиль
ному употреблению кофе, а также
жиров животного происхождения,
нередко содержащих ростостиму
лирующие гормоны, а также табако
курение и употребление алкоголь
ных напитков [1, 4—6, 9]. Влияние на
здоровье населения Украины этих
факторов и последствий техноген
ной катастрофы на Чернобыльской
АЭС в определенной мере объясняет
особенности патогенеза злокачест
венных новообразований в Украине
вообще и РТК, в частности [8].
Как правило, результаты ради
кального лечения больных по пово
ду РППТК оценивают на основании
анализа отдаленных результатов по
сле выполнения правосторонней

гемиколэктомии (ПГКЭ), несмотря
на то, что эта часть толстой кишки
включает участки, имеющие выра
женные биологические и анатомо—
физиологические особенности [7].
Это, наряду со степенью распрост
ранения опухолевого процесса,
обусловливает специфику клиниче
ских проявлений заболевания, су
щественно влияет на выбор опера
тивного вмешательства, течение
опухолевого процесса и отдален
ные результаты лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 540 больных, которых лечили
в клинике по поводу РППТК в пери
од с 1997 по 2010 г., оперированы
520 (96,3% ± 0,8%). Женщин было
292 (56,2% ± 2,1%), мужчин — 228
(43,8% ± 2,1%), возраст больных от
39 до 92 лет, в среднем 61,3 года
(64,4 года — женщин, 57,7 года —
мужчин). Диагноз устанавливали на
основе анализа данных анамнеза,
физических и специальных методов
исследования, в том числе колоно
фиброскопии с биопсией опухоли,
ирригоскопии, ультразвукового ис
следования (УЗИ) органов брюш
ной полости и таза, а также компью
терной томографии — при распро
страненных формах роста опухоли.
Проводили также рентгенологичес
кое исследование легких, изучали
функциональное состояние сердца,
легких, печени. Из лабораторных
методов применяли общий анализ
крови и мочи, биохимическое ис
следование крови, определяли со
держание раковоэмбрионального
антигена. В связи с использованием
в лечении больных низкомолеку
лярных гепаринов (фраксипарин)
исследовали показатели свертываю
щей и противосвертывающей сис
тем крови.
Метод лечения определял конси
лиум в составе врача хирурга—он
колога, химиотерапевта и радиоло
га. Предоперационная подготовка
предусматривала лечение сопутст
вующих заболеваний, а также меха
ническую и лекарственную подго
товку кишечника с применением
слабительных средств и клизм. У 41
(18,10% ± 2,6%) больного при раке
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СК и ВОК в связи с сопутствующей
анемией средней тяжести проводи
ли гемотрансфузию. В целях преду
преждения тромбоэмболии всем
больным накануне операции, во
время ее выполнения и в течение 5
сут после нее назначали низкомоле
кулярные гепарины (фраксипарин).
После операции в целях предупреж
дения гнойных осложнений боль
ным назначали метрагил, а также
антибиотики широкого спектра
действия в лечебных дозах. При
комбинированном лечении исполь
зовали лейковорин, фторурацил,
оксалиплатин или иринотекан в со
ответствии со стандартными схема
ми адъювантной терапии распрост
раненных форм РТК. У 463 (89,0% ±
1,4%) больных выполнены ради
кальные, у 57 (11,0% ± 1,7%) — симп
томатические операции. После ра
дикальных операций осложнения
возникли у 33 (7,1% ± 1,1%) больных,
умерли 8 (1,7% ± 0,5%). Из радикаль
ных операций ПГКЭ выполнена у
390 (85,7% ± 1,6%) больных, резек
ция ПППОК — у 65 (14,3% ± 1,6%).
Сведения получены о 424 (93,2% ±
1,2%) больных, из них хирургичес
кое лечение проведено 258 (60,8% ±
2,4%), оперированных в I—II стадии
(Т1—2N0М0), комбинированное —
у 166 (39,2% ± 2,4%) в III стадии рас
пространения
опухоли
(Т3—
4N1М0). В IV стадии (Т3—4N1—
2M1) оперированы 57 (11,0% ± 0,7%)
больных. Опухоль локализовалась в
СК — у 227 (43,7% ± 2,1%) больных,
ВОК — у 159 (30,7% ± 2,1%), ПИТК —
у 66 (12,9% ± 1,5%), ПППОК — у 68
(12,7% ± 1,2%). После радикальной
операции по данным морфологиче
ского исследования у всех больных
диагностирована аденокарцинома
высокой степени дифференциров
ки — у 28 (6,1% ± 1,1%), умеренно
дифференцированная — у 354
(76,5% ± 2,0%), низко дифференци
рованная и недифференцирован
ный рак — у 81 (17,4% ± 1,7%). Отда
ленные результаты лечения боль
ных оценивали по показателям вы
живаемости с использованием ме
тода Каплана — Мейера, достовер
ность различий анализируемых ве
личин оценивали с помощью крите
рия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализировали непосредствен
ные и отдаленные результаты ради
кального и симптоматического ле
чения РТК.
Рак слепой кишки. Анатомо—фи
зиологические особенности СК и
илеоцекальной области в значи
тельной мере определяют особен
ности клинических проявлений ра
ка этой локализации с возникнове
нием в ее стенке преимущественно
экзофитно растущих опухолей и на
личием анемии разной степени тя
жести. Частичное мезоперитонеаль
ное расположение СК и ее подвиж
ность обусловливают различные ва
рианты поражения органов брюш
ной полости и забрюшинного про
странства, а наличие трех порядков
регионарных лимфатических узлов
способствует тому, что рак СК в те
чение длительного времени остает
ся локальным процессом, что позво
ляет эффективно использовать хи
рургический метод лечения.
Из 227 больных раком СК ради
кальная операция ПГКЭ выполнена
у 223 (98,2% ± 0,8%), после операции
осложнения возникли у 12 (6,3% ±
1,8%), умерли 2 (0,9% ± 0,6%); симп
томатические операции — у 4 (1,8%
± 0,8%). Сведения получены о 190
(85,2% ± 2,3%) радикально опериро
ванных больных, из них 96 (50,5% ±
3,6%) — после хирургического лече
ния в I — II стадии (Т1—2N0M0), 94
(49,5% ± 3,5%) — комбинированного
лечения в III стадии (T1—3N1—
2M0). В течение 3 лет после хирур
гического лечение жили 66 (68,8% ±
4,2%) пациентов, 5 лет — 43 (44,8% ±
5,0%), 10 лет — 24 (25,0% ± 4,4%). По
сле комбинированного лечения в
течение 3 лет жили 64 (68,1% ± 4,8%)
пациента, 5 лет — 38 (40,4% ± 5,0%),
10 лет — 8 (8,5% ± 2,8%). Полученные
результаты свидетельствуют, что
применение комбинированного ле
чения больных раком СК в III стадии
позволяет в течение 3 и 5 лет наблю
дения приблизить результаты лече
ния к показателям выживаемости
пациентов, которых лечили в I и II
стадии заболевания, чего, к сожале
нию, не наблюдали при сопоставле
нии результатов лечения в сроки до
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10 лет. Из 190 больных после ради
кальных операций в сроки до 5 лет
умер 151 больной, в том числе 121
(80,0% ± 3,2%) — вследствие даль
нейшего распространения заболе
вания.
Следует отметить высокую ре
зектабельность при хирургическом
лечении рака СК (97,4%), а также от
сутствие тромбоэмболических ос
ложнений благодаря применению
низкомолекулярных
гепаринов.
Применение метрагила и антибио
тиков широкого спектра действия
способствовало уменьшению часто
ты гнойных осложнений и после
операционной летальности, соста
вившей 0,9%.
Рак восходящей ободочной киш
ки. Из 159 (30,6% ± 2,0%) больных ра
ком ВОК радикальная операция —
ПГКЭ выполнена у 111 (69,8% ±
3,6%), из них умерли 3 (2,7% ± 1,5%),
прослежены 108 (97,3% ± 1,4%);
симптоматические операции — у 48
(30,2% ± 3,6%). Из 108 больных ра
ком ВОК радикальное хирургичес
кое лечение проведено 67 (62,0% ±
4,6%), комбинированное — 41
(38,0% ± 4,7%). В течение 3 лет жили
48 (71,6% ± 5,8%) пациентов — после
хирургического, 27 (65,9% ± 7,4%) —
комбинированного лечения; 5 лет —
соответственно 43 (64,2% ± 5,2%) и
12 (29,3% ± 7,1%); 10 лет — 7 (10,4% ±
3,7%) и 2 (4,8% ± 3,3%). Полученные
результаты свидетельствуют, что
применение комбинированного ле
чения больных по поводу рака ВОК
в III стадии позволяет приблизить
показатели их выживаемости в тече
ние 3 лет к результатам лечения
больных раком ВОК, оперирован
ных в начальных стадиях опухоли,
что, к сожалению, не наблюдали при
сопоставлении показателей пяти
летней выживаемости больных, у
которых применение комбиниро
ванного лечения не позволило су
щественно увеличить продолжи
тельность жизни и приблизить по
казатели к таковым после хирурги
ческого лечения опухоли в I — II ста
дии. Особенностью рака ВОК явля
ется вовлечение в патологический
процесс органов забрюшинного
пространства, в связи с чем у 48
(30,2% ± 3,5%) больных выполнены
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симптоматические операции, что
существенно превышает частоту та
ких вмешательств, которые осуще
ствляют по поводу рака других уча
стков ПППОК. Основной причиной
смерти 66% больных раком ВОК в
сроки до 5 лет после радикального
лечения было дальнейшее прогрес
сирование заболевания с поражени
ем метастазами опухоли печени,
легких, мезентериальных лимфати
ческих узлов.
Рак правого изгиба толстой
кишки. По поводу рака ПИТК опери
рованы 66 (12,6% ± 1,1%) больных,
радикальная операция — ПГКЭ вы
полнена у 63 (95,6% ± 0,9%), симпто
матические — у 3 (4,5% ± 2,6%). По
сле радикальной операции умерли 2
(3,1% ± 2,2%) больных, сведения по
лучены о 61 (92,4% ± 3,3%). Радикаль
ное хирургическое лечение осуще
ствлено у 47 (72% ± 5,4%) больных,
комбинированное — у 14 (23,0% ±
5,3%). В течение 3 лет жили 18 (38,3%
± 7,1%) пациентов — после хирурги
ческого лечения, 5 (35,3% ± 12,8%) —
комбинированного; 5 лет — соот
ветственно 9 (19,1% ± 5,7%) и 5
(35,7% ± 12,8%); 10 лет — 3 (4,9% ±
2,8%) пациента после хирургичес
кого лечения по поводу рака ПИТК.
После комбинированных операций
умерли 2 (3,2% ± 2,2%) больных.
Комбинированные операции вы
полнены у 14 (23,0% ± 5,4%) боль
ных, в том числе резекция печени —
у 6 (9,8% ± 3,8%), субтотальная дис
тальная резекция желудка — у 3
(4,9% ± 2,8%), холецистэктомия — у 3
(4,9% ± 2,8%), резекция двенадцати
перстной кишки — у 2 (3,2% ± 2,2%).
Метахронный рак ПИТК возник у 3
(4,8% ± 2,7%) больных после ранее
выполненного радикального вме
шательства по поводу рака легкого,
мочевого пузыря и прямой кишки.
Показатели трех— и пятилетней вы
живаемости больных раком ПИТК
после хирургического и комбини
рованного лечения существенно не
различались и были наименьшими
по сравнению с таковыми после ра
дикальной ПГКЭ, выполненной по
поводу рака отдельных участков
ПППОК.
Рак правой половины попереч
ной ободочной кишки. Из 68 боль
ных, оперированных по поводу рака
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ПППОК, радикальная резекция по
перечной ободочной кишки выпол
нена у 66 (97,0% ± 2,0%), после опе
рации осложнения возникли у 4
(5,9% ± 2,8%), умер 1 (1,5% ± 1,4%)
больной. Из 65 больных раком
ПППОК хирургическое лечение
проведено у 48 (73,8% ± 5,5%), ком
бинированное — у 17 (26,2% ± 5,5%).
В течение 3 лет жили 42 (64,6% ±
5,9%) пациента, из них 32 (66,7% ±
7,2%) — после хирургического и 10
(58,8% ± 11,9%) — комбинированно
го лечения; 5 лет — 32 (49,2% ± 6,2%)
пациентов, из них 27 (56,3% ± 1,2%)
— после хирургического, 5 (29,4% ±
11,9%) — комбинированного лече
ния 10 лет — 7 (10,8% ± 3,8%) паци
ентов после хирургического вмеша
тельства по поводу рака ПППОК I и
II стадии.
Анализ результатов свидетельст
вует, что применение комбиниро
ванного лечения больных по поводу
рака ПППОК III стадии позволяет
приблизить результаты их лечения в
течение 3 лет наблюдения к резуль
татам после хирургического лече
ния пациентов, оперированных в I
— II стадии заболевания. К сожале
нию, этого не наблюдали при сопо
ставлении результатов в сроки на
блюдения 5 лет. По поводу рака
ПППОК комбинированные опера
ции выполнены у 5 (7,7% ± 3,3%)
больных в связи с распространени
ем опухоли на нижнюю треть же
лудка. Метахронный рак ПППОК
возник у 3 (4,6% ± 2,6%) больных по
сле ранее выполненного радикаль
ного вмешательства по поводу рака
шейки матки (у 2) и грудной железы
(у 1). У 33 (50,8% ± 6,1%) больных,
умерших в сроки до 5 лет после ра
дикального лечения по поводу рака
ПППОК, причиной смерти было
возникновение метастазов опухоли
в печени, легких и забрюшинных
лимфатических узлах.
Из 54 больных, которым произ
ведены симптоматические опера
ции, у 8 (14,8% ± 4,8%) — выполнена
колостомия, у 46 — наложен илеот
рансверзоанастомоз, у 19 (41,3% ±
7,3%) — проведен курс адъювантной
полихимиотерапии. Продолжитель
ность жизни больных, у которых
выведена колостома, составила 4,6
мес, после наложения обходных

анастомозов — 7,4 мес, после илеот
рансверзостомии и адъювантной
полихимиотерапии — 7,8 мес.
Полученные результаты свиде
тельствуют, что отдаленный исход
радикальных операций, выполнен
ных по поводу рака ППТК различ
ной локализации, существенно раз
личается.
Это наглядно иллюстрирует со
поставление отдаленных результа
тов лечения больных после выпол
нения ПГКЭ по поводу рака отдель
ных участков толстой кишки и об
щий показатель выживаемости
больных в сроки 3 и 5 лет. Из 424
больных 3 года жили 280 (66,0% ±
2,6%), 5 лет — 182 (42,0% ± 4,4%); по
сле ПГКЭ, выполненной по поводу
рака ПИТК — соответственно (37,7%
± 6,2%) и (23,0% ± 5,4%) (р<0,05); 10
лет — 51 (12,0% ± 1,6%), из них 32
(16,8% ± 2,7%) — после ПГКЭ, выпол
ненной по поводу рака СК, 9 (8,1% ±
2,5%) — рака ВОК, 3 (4,9% ± 2,8%) —
рака ПИТК, 7 (10,8% ± 3,8%) — после
резекции ПППОК. Таким образом,
наиболее высокие результаты в эти
сроки наблюдения достигнуты по
сле ПГКЭ, выполненной у больных
по поводу рака СК — (16,8% ± 2,7%),
наиболее низкие — рака ПИТК —
(4,9% ± 2,8%) (р<0,05).

ВЫВОДЫ
1. РППТК диагностируют в ос
новном у пациентов пожилого и
старческого возраста.
2. Женщины больше подвержены
заболеванию, чем мужчины.
3. Отдаленные результаты ради
кального лечения существенно за
висят от локализации опухоли и
стадии заболевания.
4 Наилучшие отдаленные резуль
таты радикального хирургического
лечения в сроки до 5 лет отмечены
после ПГКЭ, выполненной по пово
ду рака ВОК и комбинированного
лечения по поводу рака СК; наихуд
шие — после радикального лечения
рака ПИТК и ПППОК.
5. В течение 10 лет жили в основ
ном пациенты, которым выполнена
ПГКЭ по поводу рака СК.
6. Наиболее часто симптомати
ческие операции выполняли по по
воду рака ВОК, комбинированные —
рака ПППОК.
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27@28 листопада 2014 р.
в м. Києві
буде проведено

конференцію

"ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ
ТКАНИН В ХІРУРГІЇ ПОРАНЕНЬ, НЕВІДКЛАДНІЙ
ТА ПЛАНОВІЙ ХІРУРГІЇ"
Наукова програма
— Застосування новітніх технологій та способів лікування вогнепальних, вибухових ранових
уражень
— Застосування електрозварювання живих тканин в хірургії поранень, невідкладній та плановій
хірургії
— Застосування новітніх технологій та способів лікування опікових та комбінованих з ними
уражень
— Інфузійна та антибактеріальна підготовка при наданні медичної допомоги пораненим та її
ефективність в умовах проведення АТО
— Загальні питання загоєння ран та з'єднання тканин
— Пов'язки, сорбенти, підготовка та пластика ран, застосування імплантів
— Стопа діабетика, стопа пораненого. Хірургічна корекція кровопостачання та метаболізму
— Нові технології в лікуванні гнійнозапальних захворювань промежини й тазу
— Нові технології лікування ран на тлі особливих станів

29 листопада 2014 р.
На базі Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України буде проведено
міждисциплінарний семінар по обміну досвідом із застосування електрозварювання живих
тканин, майстеркласи щодо електрозварювання в хірургії.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 9

hirurgiya.com.ua

19
УДК 616.37—002

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ:
ПЕРЕГЛЯД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИМ КОНСЕНСУСОМ У 2012 Р.
КЛАСИФІКАЦІЇ, ПРИЙНЯТОЇ В АТЛАНТІ
І. А. Криворучко, В. М. Копчак, О. Ю. Усенко, Н. М. Гончарова, С. М. Балака,
С. М. Тесленко, С. А. Андреєщев
Харківський національний медичний університет МОЗ України,
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, м. Київ

CLASSIFICATION OF AN ACUTE PANCREATITIS:
REVISION BY INTERNATIONAL CONSENSUS IN 2012
OF CLASSIFICATION, ADOPTED IN ATLANTA
І. А. Кryvoruchko, V. M. Kopchak, О. Yu. Usenko, N. М. Goncharova, S. М. Balaka,
S. М. Теslenko, S. А. Аndreyeshchev

В

перше симптоми ГП описав
і виділив його форми (ганг
ренозну, геморагічну, гній
ну) патолог R. Fitz у 1889 р.,
який оприлюднив дані дослідження
у Бостонському медичному хірур
гічному журналі. На симпозіумі в Ат
ланті у 1992 р. запропонована за
гальна універсальна класифікація
ГП, призначена для полегшення ро
зуміння і кореляції результатів, одер
жаних гастроентерологами, патоло
гоанатомами, рентгенологами й
хірургами. Такий підхід мав бути
особливо корисним для оцінки та
усунення різних скупчень рідини,
що утворюються під час перебігу ГП.
Експерти, які брали участь у сим
позіумі, визначили ГП як гострий за
пальний процес у підшлунковій за
лозі (ПЗ) за участю тканин, що її
оточують, та віддалених органів і си
стем, що зумовлює підвищення ак
тивності панкреатичних ферментів
в крові та/або у сечі. Помірний ГП
описаний як захворювання, пов'яза
не з мінімальною дисфункцією ор
ганів, його перебіг відбувається без
ускладнень. Тяжкий ГП визначений
як захворювання, пов'язане з орган
ною недостатністю та/або виник
ненням місцевих ускладнень, зокре
ма, гострої псевдокісти ПЗ, некрозу
(стерильного або інфікованого), аб
сцесу ПЗ [1]. Обидві форми ГП опи
сані як такі, що характеризуються
гострим скупченням рідини на
ранніх стадіях захворювання. Під
час оцінки тяжкості ГП за шкалою
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Реферат
На симпозіумі в Атланті у 1992 р. запропонована загальна універсальна кла
сифікація гострого панкреатиту (ГП), прийнята світовим медичним товариством
до практичного використання. За даними численних досліджень були розширені
уявлення про патофізіологію ГП, органну недостатність, а також вдосконалення
методів неінвазивної та інвазивної візуалізації й лікування хворих, що зумовило не
обхідність перегляду класифікації. Веб—консультації проведені у 2007 р. для за
безпечення широкої участі панкреатологів. Після першого засідання робоча група
направила проект документа до 11 національних і міжнародних асоціацій панкре
атологів. У 2012 р. опубліковані остаточні висновки щодо консенсусу.
Ключові слова: гострий панкреатит; класифікація; діагностика.

Abstract
In 1992 on symposium in Atlanta the general classification of an acute pancreatitis,
adopted by world medical society for practical application, was proposed. Due to
results of multiple investigations there were enhanced the data about an acute pancre
atitis pathophysiology, the organs insufficiency, аnd improvement of the noninvasive
and invasive methods of visualization and treatment, what caused necessity to revise
the classification. Web—consultations were conducted in 2007 yr to guarantee a wide
participation of pancreatologists. After first meeting the working group have directed
the document project to 11 national and international associations of pancreatologists.
In 2012 yr the definite conclusions, concerning consensus, were published.
Кey words: acute pancreatitis; classification; diagnosis.

Ranson 3 бали або більше чи за шка
лою APACHE II (Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II) 8 балів
або більше слід вважати його перебіг
тяжким. Органну недостатність та
системні ускладнення рекомендова
но діагностувати за наявності ознак
шоку, легеневої, ниркової недостат
ності, шлунково—кишкової крово
течі, синдрому дисемінованого
внутрішньосудинного зсідання кро
ві, тяжких метаболічних розладів.
Незважаючи на те, що класифікація
ГП 1992 р. прийнята світовим ме
дичним товариством до практично
го використання, деякі визначення

були недостатньо точними. За дани
ми численних досліджень розши
рені уявлення про патофізіологію
органної недостатності та некро
тичного панкреатиту, поряд з вдос
коналенням методів неінвазивної та
інвазивної візуалізації, це зумовило
необхідність перегляду класифі
кації, прийнятої в Атланті, інтер
національним консенсусом у 2012 р.
У переглянутій класифікації ГП за
пропоновані критерії діагностики,
виділені два типи перебігу захворю
вання (інтерстиціальний набряко
вий панкреатит і некротичний пан
креатит), тяжкість перебігу ГП
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поділена на III ступеня, визначені
морфологічні особливості панкреа
тичних і перипанкреатичних скуп
чень рідини.
Класифікація ГП переглянута на
основі аналізу результатів загально
го інтерактивного опитування під
керівництвом Робочої групи за учас
тю членів 11 національних і інтер
національних асоціацій панкреато
логів, які представили уточнення
термінології захворювання [2].

Діагностика та визначення
форм гострого панкреатиту
Встановлення діагнозу ГП вима
гає наявності двох з трьох представ
лених чинників: 1) біль у животі, ха
рактерна для ГП (гострий початок,
постійний інтенсивний біль у надче
ревній ділянці, що віддає у попере
кову ділянку); 2) підвищення актив
ності ліпази (або амілази) у сиро
ватці крові, як мінімум, утричі за
норму; 3) характерні для ГП ознаки,
виявлені при використанні контра
стно підсиленої комп'ютерної томо
графії (КТ), магніторезонансної то
мографії (МРТ) та ультразвукового
дослідження (УЗД) органів черевної
порожнини. Якщо біль в животі ха
рактерний для ГП, проте, активність
ліпази/амілази підвищена не більше
ніж втричі за норму, для встановлен
ня діагнозу необхідне застосування
інструментальних методів візуаль
ної діагностики. При встановленні

Таблиця 1 .

діагнозу ГП на підставі аналізу клі
нічних ознак захворювання і підви
щення активності ферментів ПЗ
більше ніж утричі, проведення кон
трастно підсиленої КТ на етапі гос
піталізації пацієнта є обов'язковим у
відділенні реанімації та інтенсивної
терапії (ВРІТ).
ГП пропонують розподіляти на 2
типи: інтерстиціальний набряковий
і некротичний (табл. 1).
Інтерстиціальний набряковий
панкреатит. У більшості пацієнтів
при ГП виявляють тотальне або
рідше — локальне збільшення ПЗ
внаслідок запального набряку. За да
ними контрастно підсиленої КТ у ПЗ
спостерігають ознаки запального
процесу: відносне гомогенне поси
лення зображення паренхіми, помі
рну нечіткість перипанкреатичної
клітковини. Також іноді відзначають
перипанкреатичне скупчення ріди
ни. Клінічні ознаки інтерстиціаль
ного набрякового панкреатиту, як
правило, зникають протягом одного
тижня.
Некротичний панкреатит. У 5
— 10% хворих виникає некроз па
ренхіми ПЗ і навколишньої клітко
вини. Найчастіше виявляють поєд
наний некроз ПЗ і клітковини заоче
ревинного простору, рідше — ізоль
ований некроз паренхіми ПЗ або на
вколишньої клітковини. Порушення
перфузії ПЗ і ознаки перипакреа
тичного некрозу формуються про

тягом кількох днів, що пояснює
відсутність характерних змін за да
ними контрастно підсиленої КТ у ці
строки дослідження. Протягом пер
ших кількох днів захворювання за
даними контрастно підсиленої КТ
відзначають негомогенність па
ренхіми ПЗ, що свідчить про можли
ве прогресування захворювання, а
саме, відмежування вогнищ некрозу
або їх злиття. Паренхіму ПЗ, яка у
строки понад 1 тиж від початку за
хворювання не накопичує контра
стну речовину при КТ, вважають зо
ною некрозу. За ізольованого некро
зу перипанкреатичної клітковини
паренхіма ПЗ виглядає як за інтер
стиціального набрякового панкреа
титу, незважаючи на те, що у навко
лишній клітковині часто формують
ся вогнища некрозу. У пацієнтів за
ізольованого перипанкреатичного
некрозу часто спостерігають більш
тяжкий перебіг захворювання і ви
конують більше операцій, ніж у хво
рих за набрякового інтерстиціаль
ного панкреатиту. Перебіг панкреа
тичного і перипанкреатичного не
крозу різниться у зв'язку з мож
ливістю розсмоктування, інфікуван
ня або розрідження.
Інфікований панкреатичний не
кроз. Панкреатичний і перипанкре
атичний некроз може інфікуватися
або залишатися стерильним. У
більшості досліджень не виявлено
абсолютної залежності між поши

Класифіація ГП

Atlanta Classification (1992)

Інтерстиціальний пан реатит
(іnterstitial pancreatitis)
Стерильний не роз
(sterile necrosis)
Інфі ований не роз
(infected necrosis)

Пан реатичний абсцес
(pancreatic abscess)

Пан реатична псевдо іста
(рancreatic pseudocyst)

Working Group Classification (2007 –2012)

Гострий пан реатит
Менше 4 тиж від почат  захворювання
Інтерстиціальний набря овий пан реатит (interstitial edematous pancreatitis)
Не ротичний пан реатит
пан реатичний не роз, стерильний, інфі ований ( parenchymal necrosis alone, sterile,
infected)
перипан реатичний не роз, стерильний, інфі ований ( peripancreatic necrosis alone,
sterile, infected)
пан реатичний і перипан реатичний не роз , стерильний ,
інфі ований (pancreatic necrosis, peripancreatic necrosis, sterile,infected)
С пчення рідини при ГП
Менше 4 тиж від почат  захворювання
Гострі перипан реатичні с пчення рідини, стерильні, інфі овані (аcute peripancreatic
fluid collection , sterile, infected)
Постне ротичні пан реатичні/перипан реатичні с пчення рідини , стерильні, інфі овані
(post–necrotic pancreatic /peripancreatic fluid сollection , sterile, infected)
Понад 4 тиж від почат  захворювання
Пан реатична псевдо іста , стерильна, інфі ована ( pancreatic pseudocyst , sterile, infected)
Відмежовані во/нища пан реоне роз , стерильні, інфі овані (walled–off pancreatic
necrosis, sterile, infected)
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Таблиця 2 .

Модифіована шала Marshall для оціни тяжості ГП
По азни и за іль ості балів

Система

Дихальна
(PaO2/FiO 2)
Сечова
( реатинін  сироватці рові,
ммоль/м//л)

1

2

3

4

Більше 400

301 – 400

201 – 300

101 – 200

Менше 101

134 і менше

134 – 169

170 – 310

311 – 439

Понад 439

Менше 1,4

1,4 – 1,8

1,9 – 3,6

3,6 – 4,9

Понад 4,9

Нижче 90,
хворий реа/є
на введення
розчинів

Нижче 90,
хворий
не реа/є
на ведення
розчинів

Нижче 90,
pH7,3

Нижче 90,
pH7,2

Серцево–сдинна
(систолічний артеріальний тис ,
мм рт. ст.)
Приміт а.

0

Вище 90

За іль ості балів 2 або більше в бдь–я ій системі визначали наявність ор/анної недостатності.

ренням некрозу, ризиком інфікуван
ня і тривалістю перебігу. Інфікуван
ня вогнищ панкреонекрозу рідко
спостерігають у перший тиждень за
хворювання. Діагностика гострого
інфікованого некротичного пан
креатиту вкрай важлива для визна
чення показань до проведення анти
бактеріальної терапії і хірургічного
лікування. Припустити інфікування
вогнищ некрозу можна при вияв
ленні газу в ПЗ або перипанкреа
тичній клітковині за даними контра
стно підсиленої КТ, а також при
проведенні черезшкірної тонкогол
кової пункції під контролем візуаль
них методів діагностики з подаль
шою бактеріоскопією і бактеріоло
гічним дослідженням. За класифіка
цією Атланти (1992 р.), термін "пан
креатичний абсцес" трактували як
локальне скупчення гнійного ма
теріалу без значного некротичного
матеріалу. Це спостерігають вкрай
рідко, що спричиняє плутанину і не
коректне використання терміно
логії, тому термін "панкреатичний
абсцес" в переглянутій класифікації
2012 р. не використаний.

Ускладнення гострого
панкреатиту
Визначення органної недостат
ності. Для виявлення органної недо
статності експерти рекомендують
оцінювати функцію трьох систем:
дихальної, серцево—судинної, а та
кож функцію нирок. Органну недо
статність встановлюють за наяв
ності 2 балів або більше для однієї з
цих трьох систем з використанням
шкали Marshall (табл. 2). Як свідчать
дані експертів, які брали участь у
дослідженнях [2], модифікована
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шкала Marshall краще, ніж шкала
SOFA, яку часто використовують у
ВРІТ, в ній взяте до уваги викорис
тання інотропної та респіраторної
підтримки хворих.
Визначення локальних усклад
нень. Локальними ускладненнями є
гостре перипанкреатичне скупчен
ня рідини, псевдокіста ПЗ, гостре
постнекротичне скупчення рідини,
відмежоване вогнище панкреоне
крозу. Інші локальні ускладнення ГП
включають порушення спорожнен
ня шлунка, тромбоз селезінкової та
ворітної вен, некроз ободової киш
ки.
Локальні ускладнення слід при
пустити за продовження або по
вторної появи болю в животі, по
вторного підвищення активності
панкреатичних ферментів у сиро
ватці крові, прогресування органної
дисфункції і/або появи клінічних
симптомів сепсису, зокрема, лихо
манки, лейкоцитозу. За наявності
цих ознак показане використання
візуальних методів діагностики з ме
тою виявлення локальних усклад
нень. Морфологічні особливості ГП
можна виявити при використанні
мультиспіральної контрастно підси
леної КТ з високою роздільною
здатністю при виявленні нових
особливостей локальних усклад
нень захворювання.
Панкреатичні і перипанкреа
тичні скупчення рідини слід опису
вати, вказуючи локалізацію (ПЗ, пе
рипанкреатична клітковина тощо),
характер вмісту (рідина, щільний
вміст, газ), щільності оболонки (тон
ка, товста). Наявність кровотоку в ПЗ
має бути також описана. Слід відзна
чити, що, за думкою експертів, ізоль

овані локальні ускладнення не впли
вають на тяжкість перебігу ГП.
Визначення системних усклад
нень. Загострення існуючих захво
рювань, в тому числі атеросклерозу
вінцевих артерій або хронічних за
хворювань легень, що виникають на
тлі перебігу ГП, вважають системни
ми ускладненнями. Консенсус про
понує диференціювати органну не
достатність, що триває або є
постійною, та інші системні усклад
нення, що ускладнюють перебіг
хронічних захворювань.

Фази перебігу і тяжкість
гострого панкреатиту
Виділяють дві фази перебігу ГП,
що супроводжуються двома піками
летальності: ранню і пізню. За ран
ньою фазою, що як правило, триває
протягом першого тижня, виникає
друга фаза тривалістю кілька тижнів
і місяців.
Рання фаза ГП. У ранню фазу си
стемні порушення є наслідком
відповіді на локальне пошкодження
ПЗ. Ця фаза, як правило, завер
шується до кінця першого тижня,
проте, може тривати і протягом дру
гого тижня. Каскад реакцій ци
токінів, що активується запаленням
ПЗ, клінічно проявляється синдро
мом системної запальної відповіді
(ССЗВ). При цьому підвищується ри
зик виникнення синдрому органної
недостатності. Тяжкість перебігу ГП
протягом першого тижня визна
чається в основному наявністю і
тривалістю органної недостатності,
яку у строки до 48 год описують як
"транзиторну", а пізніше — як "по
стійну". Якщо виникає органна не
достатність більш ніж однієї систе

Клінічна хірургія. — 2014. — № 9

22
ми органів, це називають множин
ною органною недостатністю. Не
зважаючи на те, що локальні усклад
нення можуть виникати під час ран
ньої фази, вони не визначають
тяжкість стану хворого і можуть бу
ти не пов'язані з поширенням не
крозу протягом перших днів захво
рювання. Крім того, вираженість
морфологічних змін немає лінійної
залежності від тяжкості органної не
достатності. Саме визначення тяж
кості ГП (середньої тяжкості або
тяжкий) залежить від наявності та
тривалості органної недостатності.
Пізня фаза ГП. Пізня фаза харак
теризується ознаками системного
запалення або локальними усклад
неннями, її виявляють тільки при пе
ребігу захворювання середньої тяж
кості і тяжкому. У більшості хворих
локальні ускладнення виникають
під час другої фази. Дуже важливо
розрізняти морфологічні характе
ристики локальних ускладнень з ви
користанням візуальних методів
інструментальної
діагностики,
оскільки вони потребують різних
методів лікування. Таким чином, ор
ганна недостатність є основним
визначальним критерієм ступеня
тяжкості захворювання, тому харак
теристика ГП у другу фазу вимагає
оцінки як клінічних, так і морфо
логічних критеріїв.

Визначення тяжкостігострого
панкреатиту
Важливо правильно визначити
тяжкість перебігу ГП. По—перше,
при госпіталізації слід виявити хво
рих з потенційно тяжким панкреа
титом, яким показане проведення
ранньої інтенсивної терапії. По—
друге, під час лікування необхідно
виявляти тяжко хворих для направ
лення для подальшого лікування у
спеціалізовані центри. По—третє,
фахівці мають розподіляти таких
пацієнтів по групах залежно від на
явності органної недостатності або
локальних ускладнень.
Запропонована класифікація [2]
передбачає виділення трьох сту
пенів тяжкості ГП: помірного, серед
ньої тяжкості і тяжкого, а також
транзиторної, постійної органної
недостатності та локальних або сис
темних ускладнень. Тривалість тран

зиторної органної недостатності до
48 год, постійної — понад 48 год. Ло
кальні ускладнення включають пе
рипанкреатичні скупчення рідини,
гострі некротичні скупчення ріди
ни; системні ускладнення при цьому
можуть бути також зумовлені загост
ренням хронічних соматичних за
хворювань.
За помірної тяжкості ГП
відсутні органна недостатність і сис
темні ускладнення. Як правило, за
стосування складних інструмен
тальних методів візуалізації не
потрібне, летальність практично
відсутня, більшість пацієнтів випи
сують у ранню фазу захворювання.
Панкреатит середньої тяж
кості характеризується наявністю
транзиторної органної недостат
ності або локальних чи системних
ускладнень за відсутності органної
недостатності. Прикладом такої клі
нічної форми ГП є перипанкреа
тичні скупчення рідини, що спричи
няють постійний біль в животі, лей
коцитоз і лихоманку, харчування
звичайним шляхом не показане.
Проявами системного ускладнення
є загострення ішемічної хвороби
серця або хронічних захворювань
легень, спровокованого ГП. При
панкреатиті середньої тяжкості оду
жання можливе і без хірургічного
втручання, хірургічна допомога по
казана за наявності поширеного
стерильного некрозу ПЗ без орган
ної недостатності. Летальність при
ГП середньої тяжкості значно мен
ше, ніж за тяжкого ГП.
Тяжкий ГП характеризується
транзиторною або постійною ор
ганною недостатністю, яка фор
мується у ранній фазі, сприяє акти
вації каскаду цитокінів, що спричи
няє ССЗВ, наявність якого є факто
ром підвищеного ризику виникнен
ня транзиторної органної недостат
ності і вимагає більш складного ліку
вання хворих. Транзиторна органна
недостатність може бути з уражен
ням одного органа або у вигляді
поліорганної недостатності. У паці
єнтів при транзиторній органній
недостатності виникають локальні
ускладнення. При цьому, якщо ор
ганна недостатність виникає протя
гом кількох днів від початку захво
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рювання, прогнозована летальність
становить 36 — 50%. Інфікування во
гнищ некрозу у хворих за транзи
торної органної недостатності
пов'язане з високою (до 80%) ле
тальністю.
Протягом ранньої фази тяжкість
перебігу захворювання за тяжкого
ГП може бути переглянута. Повтор
ну оцінку тяжкості стану слід прово
дити через 24, 48 год і 7 діб від мо
менту госпіталізації. Оскільки ло
кальні ускладнення можуть бути
ідентифіковані під час перебігу ран
ньої фази, немає необхідності в їх
документальному
підтвердженні
протягом першого тижня. По—пер
ше, наявність і поширення панкреа
тичного і перипанкреатичного не
крозу не можуть бути достовірно
визначені за даними інструменталь
них методів діагностики протягом
перших днів захворювання. При не
обхідності хворим проводять кон
трастно підсилену КТ через 5 — 7 діб
після госпіталізації (найбільш до
стовірна в ці строки) для оцінки на
явності та поширення некрозу. По—
друге, поширення морфологічних
змін і некрозу не пропорційне тяж
кості органної недостатності. По—
третє, навіть якщо за даними інстру
ментальних методів діагностики
вдається виявити перипанкреатичні
скупчення рідини або панкреоне
кроз, суттєві зміни лікувальної так
тики не потрібні.
За ГП середньої тяжкості і тяжко
го в пізній фазі локальні ускладнен
ня виникають частіше, хоча у деяких
хворих при транзиторній органній
недостатності можливе одужання
без локальних ускладнень. На
явність інфекції в зоні некрозу є
маркером підвищеного ризику ле
тального наслідку, проте, за інфіко
ваного некрозу без транзиторної
органної недостатності летальність
менша, ніж за інфікованого некрозу
та її наявності. При цьому важливо
диференціювати
морфологічні
особливості локальних ускладнень,
оскільки потрібні різні підходи до їх
хірургічного лікування для за
побігання загибелі хворого. Стан
пацієнтів за середньої тяжкості і
тяжкого ГП слід описувати більш ре
тельно, їх необхідно розподіляти
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для клінічного ведення залежно від
характеру рідинного утворення
(відсутність, стерильне, інфіковане),
кількості (поодиноке або множин
ні) і клінічних проявів.

Визначення панкреатичних
і перипанкреатичних скупчень
рідини
У переглянутій класифікації ГП
визначена важлива різниця між
скупченнями, які містять тільки
рідину, і скупчення, що виникли в
зоні некрозу і містять некротичний
компонент (можуть також містити
різну кількість рідини). Гостре пери
панкреатичне скупчення рідини
(ГПСР) — виникає при інтерсти
ціальному панкреатиті; панкреатич
на псевдокіста — виникає, як прави
ло, через 4 тиж від початку захворю
вання і є відстроченим ускладнен
ням інтерстиціального ГП; некроз,
який може бути гострим постнекро
тичним скупченням рідини (в ран
ній фазі до демаркації) або відмежо
ваним вогнищем панкреонекрозу
(ВВП), оточеним капсулою, що виз
начають за даними радіологічного
дослідження (рідко виникає у стро
ки до 4 тиж від початку панкреати
ту).
Гостре перипанкреатичне скуп
чення рідини. Скупчення рідини, як
правило, утворюється в ранню фазу
ГП. За даними контрастно підсиле
ної КТ ГПСР немає стінки, гомоген
не, відмежоване фасціальними
структурами клітковини заочере
винного простору, може бути як по
одиноким, так і множинними. Біль
шість ГПСР стерильні, розсмокту
ються спонтанно, без хірургічного
втручання. Якщо ці скупчення існу
ють понад 4 тиж, є висока ймовір
ність утворення псевдокісти ПЗ, не
зважаючи на те, що ГПСР є рідкіс
ним ускладненням ГП [2].
Псевдокіста ПЗ — специфічне
визначення для гострого скупчення
рідини в перипанкреатичній клітко
вині (рідко може бути частково або
повністю
інтрапанкреатичною).
Псевдокіста ПЗ оточена чітко обме
женою стінкою, не містить твердих
частинок. Діагноз встановлюють на
підставі аналізу наведених морфо
логічних критеріїв. Вміст її, як пра
вило, з високою активністю амілази.
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Вважають, що псевдокіста ПЗ утво
рюється внаслідок розриву протоки
ПЗ або її інтрапанкреатичних гілок
без некрозу паренхіми органа. Якщо
у порожнині містяться некротизо
вані маси, термін "псевдокіста" не
використовують [2], оскільки у наве
дених рекомендаціях патогенез
псевдокісти ПЗ експерти розгляда
ють не як наслідок її утворення після
виникнення гострого постнекро
тичного скупчення рідини у хворих
при ГП. Хоча контрастно підсилену
КТ використовують найбільш часто
для діагностики псевдокіст ПЗ,
доцільне використання МРТ або УЗД
для підтвердження наявності твер
дих частинок в її порожнині.
Однією з сучасних є концепція
утворення псевдокісти ПЗ як наслід
ку специфічного механізму "роз'єд
наної протоки" при гострому некро
тичному панкреатиті, коли ізольова
ний некроз паренхіми шийки або
тіла ПЗ відмежовується від життє
здатної дистальної ділянки органа,
проте, для отримання доказів не
обхідне продовження досліджень.
Гостре постнекротичне скуп
чення рідини. Протягом перших 4
тиж скупчення, що містить різну
кількість рідини і некротизованих
тканин, називають гострим постне
кротичним скупченням рідини, що
утворюється при некротичному
панкреатиті (некроз ПЗ або пери
панкреатичних тканин) і містить
некротизовану тканину. За даними
контрастно підсиленої КТ перипан
креатичні і некротичні скупчення в
ПЗ містять різну кількість твердого
некротичного матеріалу і рідини,
можуть бути множинними і багато
камерними.
Гостре постнекротичне скупчен
ня рідини може бути пов'язане з роз
ривом протоки ПЗ в ділянці некрозу
паренхіми органа. Протягом першо
го тижня захворювання виникають
значні труднощі під час дифе
ренціювання ГПСР і гострого пост
некротичного скупчення рідини.
Після першого тижня різниця між
цими типами скупчення стає ясною,
оскільки на цій стадії перипанкреа
тичне скупчення пов'язане, насам
перед, з некрозом паренхіми ПЗ і
може бути назване гострим постне

кротичним скупченням рідини, а не
ГПСР. Застосування МРТ, че
резшкірного УЗД або ендоскопічної
ультрасонографії дозволяє підтвер
дити наявність щільного вмісту в
цих скупченнях.
Відмежоване вогнище панкрео
некрозу. ВВП містить некротизовані
тканини, має щільну стінку з реак
тивно запаленої гранульоматозної
тканини, це зріле, інкапсульоване
скупчення панкреатичного або пе
рипанкреатичного некрозу, може
бути відмежоване, з розвиненою
стінкою. Дозрівання його стінки
відбувається у строки понад 4 тиж
після нападу некротичного панкре
атиту. Раніше для його позначення
використовували різні терміни: ор
ганізований панкреатичний некроз,
некрома, панкреатична секвест
рація, псевдокіста, пов'язана з пан
креонекрозом, підгострий панкрео
некроз. ВВП походить з некротизо
ваної паренхіми ПЗ і/або некроти
зованих перипанкреатичних тка
нин, він може бути інфікованим,
множинним, виникати у найбільш
віддаленій, дистально розташованій
ділянці органа. За даними контраст
но підсиленої КТ не можна точно
відрізнити твердий вміст від рідкого,
що може спричинити невірний ди
ференціальний діагноз псевдокісти,
тому використовують МРТ, трансаб
домінальне УЗД або ендоскопічну
ультрасонографію. Виявлення спо
лучення з протоками ПЗ не дуже
важливе, хоча визначає вибір такти
ки лікування хворих.
Інфікування гострого постне
кротичного скупчення рідини або
ВВП припускають на підставі аналізу
клінічних ознак або виявлення газу
в скупченні за даними контрастно
підсиленої КТ. Газ поза просвіту по
рожнистих органів, міститься в
ділянці некрозу. При цьому можлива
візуалізація рівнів рідини/газу за
лежно від їх об'єму. За сумнівної си
туації слід проводити тонкоголкову
пункцію з бактеріологічним дослід
женням аспірату, хоча іноді можна
обійтися і без неї, особливо якщо че
резшкірне дренування є частиною
лікувального алгоритму.
Отже, у наведеній класифікації
переглянуто й вдосконалено термі
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нологію ГП, прийняту в Атланті у
1992 р. Важливою особливістю її є
розуміння того, що ГП є динамічним
процесом, а тяжкість стану пацієнта
може змінюватися під час лікування.
У ранній фазі захворювання тяж
кість стану пацієнта зумовлена ССЗВ
або органною недостатністю. Якщо
в ранній фазі не виявлено органну
недостатність та локальні або сис

темні ускладнення, перебіг захво
рювання вважають легким. За ГП се
редньої тяжкості виявляють ло
кальні або системні ускладнення без
органної недостатності. При виник
ненні транзиторної або постійної
органної недостатності ГП є тяж
ким, пов'язаним з високою ле
тальністю. Точне визначення ло
кальних ускладнень, включаючи на

явність рідини чи вогнищ некрозу у
ПЗ або навколо неї, строків прогре
сування захворювання і наявності
інфікування допоможе поліпшити
розподіл пацієнтів як для лікування у
спеціалізованих центрах, так і про
ведення додаткових клінічних
досліджень.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ХІРУРГІЇ "ШВИДКОГО ШЛЯХУ"
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПРИВОДУ
ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
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A "FAST TRACK" SURGICAL CONCEPT REALIZATION
IN TREATMENT OF PATIENTS, SUFFERING
AN ACUTE PANCREATITIS
D. V. Andryushchenko
останні роки досягнутий
певний прогрес у розв'язан
ні однієї з актуальних про
блем невідкладної абдомі
нальної хірургії, а саме, лікування ГП
завдяки поглибленим дослідженням
як вітчизняних, так зарубіжних ав
торів [1—3], проте, вона остаточно
не вирішена. Кількість пацієнтів, у
яких виявляють ГП, невпинно збіль
шується, незалежно від географіч
них, соціально—економічних умов
їх життя та національних особливо
стей. Результати лікування таких
хворих не відповідають вимогам су
часної хірургії та охорони здоров'я
населення в цілому.
У зв'язку з цим, подальше наукове
опрацювання питань комплексного
хірургічного лікування хворих з
приводу ГП глибоко мотивоване в
теоретичному і практично—при
кладному сенсі. За останні роки в
країнах Європи поширена стратегія
мультимодального активного опе
ративного лікування хворих “fast
track” — хірургія (хірургія "швидко
го шляху"), яка з позицій доказової
медицини має переваги у порів
нянні з класичними хірургічними
підходами [4 — 6]. А чи можлива ре
алізація цього принципу в хірургії
такого тяжкого і прогностично не
сприятливого захворювання, як ГП.
Мета дослідження: вивчення
доцільності реалізації концепції
“fast track” хірургії в комплексному
лікуванні хворих з приводу ГП.

В

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 57 хворих з приводу ГП в
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Реферат
З метою вивчення доцільності реалізації концепції хірургії "швидкого шляху" (“fast
track”) в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту (ГП) впроваджені 10 чин
ників зазначеного принципу у 57 пацієнтів віком від 34 до 67 років. За критеріями
Атланта (2007), ГП помірної тяжкості відзначений у 13 (23%) пацієнтів, тяжкий — у
44 (77%). В лікувальній програмі реалізовані загальноприйняті чинники “fast track”
хірургії. Впровадження цієї програми сприяло поліпшенню якості лікування хво
рих. Так, тривалість лікування хворого у стаціонарі зменшилася на 4,7 доби, після
операційна летальність — з 16,3 до 10,1 %.
Ключові слова: fast track хірургія; реалізація в лікуванні гострого панкреатиту.

Abstract
Ten principles of a surgical concept of "fast track" surgery in the treatment of an acute
pancreatitis (AP) were introduced in 57 patients, ageing from 34 to 67 yrs old, with the
objective to study if it is affordable to realize this concept. In accordance to Аtlanta's cri
teria (2007), AP of moderate severity was noted in 13 (23%) patients, and a severe one
— in 44 (77%). Generally accepted principles of a "fast track" surgery were realized in
the treatment program. Introduction of such a program have promoted the improve
ment of the patients quality of life. So, the duration of stationary treatment have had
reduced by 4.7 days, and postoperative lethality — from 16.3 to 10.1%.
Кey words: "fast track" surgery; realization in the treatment of an acute pancreatitis.

клініці загальної хірургії (Міський
панкреатологічний центр). Вік хво
рих від 34 до 67 років, у середньому
(47,5 ± 4,1) року, чоловіків — 43
(76%), жінок — 14 (24%). У більшості
хворих виявлений ГП етанольного
ґенезу. Тривалість захворювання від
2 до 5 діб, частіше (у 71% спостере
жень) — 24 — 78 год, у 17 % — відзна
чений швидко прогресуючий пе
ребіг ГП.
Діагноз встановлювали на підста
ві аналізу загально клінічних, лабо
раторно—біохімічних досліджень, а
також даних променевих (УЗД, КТ)
та інструментальних (ГДФС, відео
лапароскопія) методів.
За критеріями Атланта (1992) з
доповненням робочої групи (Атлан
та, 2007), перебіг ГП помірної тяж
кості встановлений у 13 (23%) па
циєнтів, тяжкий — у 44 (77%). У

більшості пацієнтів, включених у
дослідження, спостерігали місцеві
ускладнення захворювання, зокре
ма, скупчення рідини у вільній че
ревній порожнині — у 10 (17%) і
сальниковій сумці — у 18 (31%), а та
кож набряк або рідинне розріджен
ня парапанкреатичного або парако
лярного заочеревинного простору
— у 25 (43%). Середні вогнища пан
креонекрозу виявлені у 42 (73%)
хворих, великі — у 15 (27%).
В усіх хворих реалізований
принцип "швидкого шляху", запро
понований та впроваджений за
рубіжними авторами в хірургію, гі
некологію, онкологію, урологію.
Концепція охоплює всі етапи ліку
вання хворих, зокрема, перед—,
інтра—, та післяопераційний, об'єд
нує 17 чинників [5,7]: інформування
пацієнта до операції, відмову від ме
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ханічної підготовки товстої кишки,
премедикації, повного голодування
перед втручанням, призначення
пробіотиків, інфузію розчину глю
кози за 2 год до операції, епідураль
ну анестезію, використання анесте
тиків короткої дії, адекватний об'єм
інфузії, застосування мінімально
інвазивних оперативних техноло
гій, попередження гіпотермії, забез
печення високої концентрації кис
ню, неопійну аналгезію, обмежене
використання дренажів та назогаст
ральних зондів, раннє видалення се
чового катетера, призначення про
кінетиків, раннє ентеральне харчу
вання (РЕХ) та ранню мобілізацію.
Більшість дослідників вважають до
статнім практичне застосування 9 —
12 чинників [4, 8].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Впровадження принципу "швид
кого шляху" включало такі чинники.
Інформовану добровільну згоду
пацієнта на виконання операції та
знеболення (за відповідним наказом
МОЗ України № 110, 2012 р.), яка,
крім правового контексту, передба
чала всебічну психологічну підго
товку хворого з метою психоемо
ційної адаптації до втручання з пе
реконливим та обґрунтованим по
ясненням проблеми захворювання
та оптимальних шляхів її вирішення
для досягнення позитивного ефекту.
Підготовку товстої кишки перед
втручанням здійснювали в основно
му шляхом призначення послаблю
вальних засобів без очисних клізм
— у 42 (73%) хворих, а при вико
нанні операцій за невідкладними
показаннями — не проводили.
Більшості — 43 (76%) пацієнтам
після госпіталізації призначали про
біотики, оскільки проведення пре
вентивної антибактеріальної терапії
з застосуванням цефалоспоринів,
фторхінолонів та метронідазолу (у
67% спостережень) або "важких" ан
тибіотиків — карбапенемів (у 33%)
як обов'язкового компоненту ліку
вання при панкреонекрозі з метою
попередження інфікування як самої
підшлункової залози, так і парапан
креатичного заочеревинного про
стору, зумовлювало необхідність по

передження дисбактеріозу та псев
домембранозного коліту. До того ж,
за даними проведених в клініці
досліджень, доведено, що застосу
вання пробіотика Sacharomyces
boulardi підсилює мікробний анта
гонізм, а його призначення можливе
одночасно з антибіотиком.
У 44 пацієнтів за тяжкого пе
ребігу ГП при лікуванні в умовах
відділення реанімації здійснювали
пролонговану епідуральну анес
тезію як ефективний спосіб ана
лгезії та фактор стимуляції мотор
но—евакуаторної функції кишечни
ку.
Інфузійна терапія в поєднанні з
призначенням різних патогенетич
но спрямованих препаратів, яка ста
новила основу консервативного лі
кування в усіх хворих, включала
внутрішньовенне введення роз
чинів глюкози безпосередньо перед
операцією.
Під час виконання оперативного
втручання використовували інту
баційний інгаляційний наркоз з
анестетиками короткої дії (пропо
фол) як самостійний вид загального
знеболення (у 64% спостережень)
або в поєднанні з епідуральною ане
стезією (у 36%).
Хірургічне лікування передбача
ло застосування принципу пріори
тетного використання мінімально
інвазивних технологій, зокрема,
відеолапароскопії та інтервенційної
сонографії — відповідно у 15 (26%)
та 42 (74%) хворих. За опрацьовани
ми в клініці тактичними підходами
ці оперативні технології розподі
лені за результатом на одномомент
но—остаточні, етапні та такі, що
стабілізують стан хворого. Одномо
ментно—остаточні втручання, що
забезпечували повне одужання, за
стосовані у 33 (57%) пацієнтів, пере
важно за наявності панкреатоген
них скупчень рідини (асептичних,
інфікованих) в сальниковій сумці,
парапанкреатичному та параколяр
ному заочеревинному просторі.
Етапні операції, виконані у 14 (25%)
хворих, забезпечували обмеження
та демаркацію вогнища гнійно—не
кротичного ураження, що дозволя
ло здійснювати розкриття, санацію
та дренування його з використан
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ням малих прецизійних доступів.
Втручання, що забезпечували стабі
лізацію стану, здійснені у 10 (18%)
хворих з приводу поширених
гнійно—некротичних уражень за
очеревинного простору, що дозво
лило впродовж 24 — 48 год усунути
прояви поліорганної недостатності
і виконати стандартні операції в
кращих умовах.
Важливим компонентом ком
плексного хірургічного лікування
хворих є РЕХ. Харчування хворих
при ГП звичайним шляхом вкрай
небажане, оскільки зумовлює підси
лення секреції шлунка, зокрема,
збільшення концентрації хлористо
водневої кислоти, яка спричиняє
збільшення вмісту інтестинальних
гормонів з подальшою стимуляцією
екзокринної функції підшлункової
залози та підвищенням активності
амілази в сечі. Тому РЕХ забезпечува
ли шляхом субопераційного форму
вання єюностоми, що давало мож
ливість здійснювати кількісну та
якісну нутритивну підтримку впро
довж необхідного періоду. Такий
спосіб РЕХ застосований у 26 паці
єнтів з позитивним клінічним ефек
том. При цьому необхідності у вста
новленні назогастродуоденального
зонда не було.
Перебіг та прогресування ГП су
проводжуються вираженим больо
вим синдромом (БС), який за інтен
сивністю і сталістю значно перевер
шує біль при інших гострих захво
рюваннях органів черевної порож
нини, а після хірургічного втручан
ня — приєднується післяоперацій
ний БС. Тому зменшення вираже
ності або повне усунення БС є важ
ливим сегментом лікувальної про
грами при ГП, за програмою "швид
кого шляху" його реалізують без ви
користання опійних аналгетиків.
Опрацьовано методику мультимо
дальної аналгезії на основі поєдна
ного призначення аналгетика цент
ральної дії нефопану і нестероїдних
протизапальних засобів (НПЗЗ) [9],
яка, крім знеболювального ефекту,
сприяла зникненню після операції
ознобу. Методика з позитивним
ефектом застосована у 46 (81%) хво
рих. Інший варіант фармакотерапії
БС без опійних аналгетиків передба
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чав застосування НПЗЗ в поєднанні
з ін'єкцією холінолітиків — у першу
добу, а з другої доби — з препарата
ми комбінованої дії в таблетованій
формі з спазмолітичним компонен
том: флороглуценолом дегідратом
та симетиконом, який підсилює зне
болювальний
ефект
внаслідок
суттєвого зменшення парезу та ме
теоризму кишечнику. Застосування
опрацьованої схеми виявилося
ефективним в 11 (19%) хворих, пе
редбачало також істотне зменшення
кількості внутрішньом’язових ін'єк
цій завдяки переходу на таблетовані
форми лікарських засобів та за
побігало виникненню післяін'єкцій
них ускладнень — гематоми, запаль
ного інфільтрату, абсцесу.
Під час перебігу ГП, особливо за
тяжких форм, спостерігали па
ралітичну/динамічну непрохідність
кишечнику, а в ранні строки після
виконання хірургічних втручань —
виникнення стійкого парезу тонкої
та товстої кишки, що за умови його
прогресування може спричинити
синдром ентеральної недостатності.
Для відновлення моторно—евакуа
торної функції кишечнику призна
чали прокінетики (домперидон, ме

токлопрамід) за загально визнани
ми схемами, а також застосовували
їх на доповнення до епідуральної
анестезії.
Реалізація зазначених факторів
концепції "швидкого шляху" хірургії
у пацієнтів при ГП сприяла поліп
шенню результатів їх лікування. Так,
тривалість госпіталізації хворого
після операції зменшилася на 4,7 до
би у порівнянні з такою за стандарт
ної лікувальної тактики, післяопе
раційна летальність знизилася з 16,3
до 10,1%. Крім цього, суб'єктивні
відчуття пацієнтів до і після операції,
зокрема, диспептичні прояви, вира
женість БС, строки відновлення па
сажу вмісту по кишечнику були
істотно комфортнішими.
Концепція “fast track” хірургії,
створена і достатньо поширена в
країнах Європи, за результатами ба
гатоцентрових подвійних сліпих
досліджень, виявилася більш ефек
тивною у порівнянні з класичними
хірургічними підходами як за кри
теріями відчуття комфорту пацієнта
під час госпіталізації, так і за безпо
середніми результатами лікування
[4, 6, 8]. Аналіз ефективності цього
принципу при лікуванні хворих з

приводу ГП свідчив, що, в цілому
вкладаючись в рамки протоколу
лікування таких хворих (наказ МОЗ
України № 297 від 02.04.10), він має
безсумнівні переваги, не потребує
додаткових економічних витрат та
спеціального технічного оснащен
ня і може бути впроваджений в ро
боту хірургічних відділень, які
здійснюють лікування хворих з при
воду ГП.

ВИСНОВКИ
1. Концепція “fast traсk” хірургії,
основана на результатах багатоцен
трових подвійних сліпих дослід
жень, є однією з складових сучасно
го етапу розвитку хірургії.
2. Компоненти концепції в ціло
му відповідають національному клі
нічному протоколу лікування хво
рих з приводу ГП і не потребують
додаткових економічних та ма
теріально—технічних витрат.
3. Реалізація принципів "швидко
го шляху" в хірургії ГП сприятиме
покращенню відчуття комфортно
сті пацієнта в період лікування,
зменшенню тривалості його ліку
вання у стаціонарі та післяопе
раційної летальності.
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MODERN INSIGHTS INTO THE PROBLEM OF SURGICAL
TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS
V. М. Коpchak, V. І. Pylypchuk, S. V. Andronik, L. О. Pererva
езважаючи на значні досяг
нення в панкреатології, ХП
є актуальною проблемою
хірургічної гастроентеро
логії, що зумовлене поширенням за
хворювання, частота якого стано
вить 10 — 30 на 100 000 населення. У
розвинутих країнах ХП помітно "по
молодшав", вік пацієнтів, у яких діаг
ностують це захворювання, змен
шився з 50 до 39 років, на 30%
збільшилась кількість жінок [1]. По
ширення ХП за даними патологоа
натомічного дослідження від 0,01 до
5,4%, у середньому 0,3 — 0,4%. Часто
та виникнення захворювання по
стійно збільшується внаслідок вжи
вання алкоголю, завдяки поліпшен
ню методів діагностики частота ви
явлення алкогольного ХП збільши
лася з 40 до 75% [1, 2]. Ранні усклад
нення ХП виявляють у 30% хворих,
пізні — у 70 — 85%; протягом 5 років
вмирають 6,3% хворих на ХП, 10
років — 30%, 20 років — майже 50%
[2, 3]. Первинну інвалідність вста
новлюють 15% хворим на ХП, при
цьому в цілому захворювання ПЗ є
причиною інвалідизації 10,9% паці
єнтів при захворюваннях органів
травлення [4].
Від 4 до 9% хворих з приводу ХП
показане хірургічне втручання [5],
проте, хірургічне лікування ХП є
складною і не вирішеною пробле
мою гастроентерології.
Показання до оперативного ліку
вання ХП визначені неостаточно. Як
правило, питання про оперативне
втручання виникає за наявності
стійкого больового синдрому, що не
піддається консервативній терапії,
та вираженої недостатності екзо
кринної функції ПЗ [6]. Оперативне
втручання показане за наявності

Н

Реферат
Проаналізовані результати хірургічного лікування 290 хворих з приводу хронічно
го панкреатиту (ХП). Операція Фрея виконана у 125 хворих, в 11 — доповнена на
кладанням біліодигестивних анастомозів у зв'язку з біліарною гіпертензією. Пан
креатодуоденальна резекція (ПДР) виконана у 8 хворих, Бернська модифікація
операції Бегера та дистальна резекція підшлункової залози (ПЗ) — по 6, поз
довжня панкреатоєюностомія — у 69. У 46 хворих з приводу зрілих псевдокіст (ПК)
ПЗ виконана цистоєюно— та цистопанкреатоєюностомія, у 6 — ендоскопічна ци
стогастро— та цистодуоденостомія, у 7 — зовнішнє дренування кісти. У 17
пацієнтів з приводу непрохідності дванадцятипалої кишки (ДПК) чи біліарної сис
теми накладені обхідні анастомози.
Ключові слова: хронічний панкреатит; протока підшлункової залози; операція
Фрея; поздовжня панкреатоєюностомія.

Abstract
Results of surgical treatment of 290 patients, suffering chronic pancreatitis, were ana
lyzed. Frey's operation was performed in 125 patients, and in 11 — the biliodigestive
anastomoses formation was added for biliary hypertension. Pancreaticoduodenal
resection was performed in 8 patients, the Bern's modification of Beger's operation and
distal pancreatic resection — in 6 for each, longitudinal pancreaticojejunostomy — in
69. In 46 patients, suffering ripe pancreatic pseudocysts, a cystojejunostomy and
cystopancreatojejunostomy were performed, in 6 — еndoscopic cystogastrostomy
and cystoduodenostomy, in 7 — external drainage of the cyst. In 17 patients, suffering
duodenal or the biliary system impassability, a bypass anastomoses were formatted.
Кey words: chronic pancreatitis; pancreatic duct; Frey's operation; longitudinal pan
creatojejunostomy.

клінічних проявів ХП та морфо
логічних змін ПЗ, коли консерватив
на терапія неефективна та існує за
гроза виникнення ускладнень [5].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати ліку
вання 290 хворих з приводу усклад
нених форм ХП у відділі хірургії
підшлункової залози та реконструк
тивної хірургії жовчних проток у
2009 — 2013 рр. Чоловіків було 240
(82,8%), жінок — 50 (17,2%). Вік
пацієнтів від 13 до 72 років, двоє
пацієнтів були віком 13 і 14 років. У
57 (19,6%) хворих раніше виконані
операції на органах панкреатобілі
арної зони в різних хірургічних
стаціонарах України, у 28 з них —
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операції з приводу гострого дест
руктивного панкреатиту: у 2 — лапа
роскопічне дренування при фер
ментному перитоніті; у 12 — лапаро
томія з приводу панкреонекрозу, аб
сцесу сальникової сумки та заочере
винної флегмони; в 1 — люмботомія,
дренування заочеревинних панкре
атичних флегмон; у 13 — зовнішнє
дренування гострої парапанкреа
тичної кісти, зокрема, у 7 — з вико
ристанням катетера "pig tail" під кон
тролем ультразвукового досліджен
ня (УЗД). У 19 хворих виконані опе
рації з приводу ХП (у 7 — цистоенте
ростомія, у 4 — операція Фрея, у 7 —
поздовжня панкреатоєюностомія, в
1 — цистодуоденостомія).
Тривалість існування ознак за
хворювання від 1 до 20 років. Проте,
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під час більш ретельного опитуван
ня диспепсію хворі відзначали впро
довж більш тривалого часу. Всі хворі
скаржилися на біль у надчеревній
ділянці різного характеру та інтен
сивності. В усіх обстежених відзна
чали прояви астеновегетативного та
диспептичного синдрому, що опо
середковано свідчило про наявність
недостатності екзокринної функції
ПЗ.
Симптоми хронічної непрохід
ності ДПК чітко виражені у 8 (2,7%)
хворих, ще у 54 (18,6%) — виявлена
жовтяниця, пов'язана з патологіч
ним процесом у головці ПЗ. У 3 хво
рих ознаки біліарної гіпертензії та
хронічної непрохідності ДПК поєд
нувалися. Отже, у 59 (20,3%) хворих
були чітко виражені симптоми ура
ження прилеглих органів черевної
порожнини (ОЧП), спричиненого
ХП. Гіперглікемія відзначена у 48
(16,6%) хворих, що свідчило про не
достатність ендокринної функції
ПЗ.
Всім хворим після госпіталізації
проводили загальноприйняті лабо
раторні та інструментальні дослід
ження, УЗД ОЧП та езофагогастро
дуоденофіброскопію. За даними
УЗД, у 183 (63,1%) хворих виявлене
дифузне чи локальне (переважно
головки) збільшення ПЗ, у 192
(66,2%) — неоднорідна структура
ПЗ, у 80 (27,5%) — інтрапанкреа
тичні кісти різних розмірів, у 112
(38,6%) — кальцифікати в тканині
ПЗ. У 237 (81,7%) хворих відзначене
розширення протоки ПЗ понад 4
мм, у 112 (38,6%) з них — її ширина
становила від 8 до 16 мм, що свідчи
ло про виражену протокову гіпер
тензію.
Ендоскопічну ультрасонографію,
комп'ютерну томографію ОЧП з
внутрішньовенним контрастуван
ням, магніторезонансну томогра
фію ОЧП, магніторезонансну хо
лангіопанкреатографію виконували
за показаннями.
Обсяг і характер оперативних
втручань залежали від клінічної си
туації, в тому числі стану хворого,
вираженості змін у ПЗ, наявності ус
кладнень (див. таблицю).
Основними показаннями до ви
конання операції Фрея вважаємо
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Операції, вионані з привод ХП
Кіль ість операцій

Операція

абс.

%

Операція Фрея
з /епати оєюностомією
модифі ована
ПДР, ППДР
Бернсь а модифі ація операції Áåðãåðà
Дистальна резе ція ПЗ
Поздовжня пан реатоєюностомія
Цистоєюностомія
Цистопан реатоєюностомія
Ендос опічна цисто/астро– та цистододеностомія
Зовнішнє дренвання ПК ПЗ
На ладання обхідних анастомозов

125
11
14
8
6
6
69
26
20
6
7
17

43,1
3,8
4,8
2,7
2,1
2,1
23,8
8,9
6,9
2,1
2,4
5,9

Разом …
Приміт а.

290

100

ППДР – пілорсзбері/альна ПДР.

фіброз головки ПЗ та розширення
протоки ПЗ без порушення функції
ОЧП. Під час операції видаляли
значну частину паренхіми головки
ПЗ разом з дегенеративно—зміне
ними нервовими волокнами та
внутрішньопаренхіматозними каль
цифікатами. Таким чином, видаляли
безпосередньо "пейсмейкер" ХП. В
11 хворих операція Фрея доповнена
накладанням гепатикоєюноанасто
мозу у зв'язку з біліарною гіпер
тензією.
В клініці запропонована та у 14
хворих цієї групи виконана мо
дифікована операція Фрея, під час
якої видаляли фіброзно—змінені
тканини не тільки головки, а й тіла і
хвоста ПЗ до задньої стінки її прото
ки. Таку операцію застосовували при
ураженні усієї ПЗ.
ПДР виконана у 8 хворих (з них у
3 — ППДР). Показаннями до здій
снення ППДР вважаємо ураження
головки ПЗ з порушенням функції
ОЧП, вираженим стенозом ДПК. За
неможливості виключити онко
логічне ураження в головці ПЗ ви
конували стандартну ПДР за
Whipple.
Бернська модифікація операції
Бегера застосована у 6 хворих при
ХП головки ПЗ без розширення її
протоки в тілі і хвості органа та без
ураження ОЧП.
Дистальна резекція ПЗ виконана
у 6 пацієнтів за локалізації пато

логічного процесу у хвості ПЗ. Втру
чання здійснювали за наявності ізо
льованого фіброзного чи фіброз
но—дегенеративного процесу у
хвості ПЗ або при припущенні про
наявність пухлинного процесу.
Поздовжня
панкреатоєюнос
томія виконана у 69 хворих. Пока
заннями до її застосування вважаємо
ізольований вірсунголітіаз, розши
рення протоки ПЗ без стенозу та ок
люзії дрібних проток та без значної
фіброзної дегенерації головки ПЗ,
або ХП з атрофією головки ПЗ та
вірсунгоектазією.
У 59 хворих виконані операції з
приводу ПК ПЗ. Під час визначення
тактики лікування таких пацієнтів
вирішальною є наявність зв’язку ПК
з протокою ПЗ. Операція цис
тоєюностомії виконана у 26 хворих
за сформованої стінки ПК, яка спо
лучалася з протокою ПЗ, проте, про
тока не розширена. За наявності
зв’язку ПК з протокою ПЗ та її роз
ширенням виконували цистопан
креатоєюностомію (у 20 хворих).
У 6 хворих, у яких ПК ПЗ тісно
прилягала до стінки шлунка чи ДПК,
виконано ендоскопічну цистогаст
ро— або цистодуоденостомію.
За відсутності зв’язку ПК з прото
кою ПЗ операцією вибору вважаємо
зовнішнє дренування ПК. При тех
нічній можливості перевагу віддава
ли мініінвазивним втручанням (у 7
хворих).
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У 17 пацієнтів оперативні втру
чання виконані з приводу непрохід
ності ДПК або біліарної системи. Во
ни передбачали накладання обхід
них анастомозів. Через тяжкість ста
ну хворих резекційні операції на ПЗ
у них не виконували, холедоходуо
деностомія здійснена у 8, гепати
коєюностомія — у 6, гастроентерос
томія — у 2, гастроентеро— та гепа
тикоєюностомія — в 1.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Після операції померли 2 хворих
(післяопераційна летальність 0,7%).
Ускладнення виникли у 12 (4,1%)
хворих, з них 3 (1%) оперовані по
вторно, в тому числі 2 — з приводу
гострої шлунково—кишкової крово
течі з зони панкреатоєюноанасто
мозу, 1 — неспроможності швів пан
креатоєюноанастомозу з формуван

ням місцевого ферментного пери
тоніту.
Під час контрольного огляду
пацієнтів у строки від 3 до 24 міс
після їх виписування з стаціонару
больовий синдром відзначений у 28
(9,7%). За даними УЗД у 5 (6,2%) хво
рих зберіглася біліарна гіпертензія
(розширення спільної жовчної про
токи до 12 — 13 мм), хоча суб'єктив
но скарг не було, а за даними біохі
мічного дослідження крові пору
шення функції печінки не виявлене.
Причинами таких порушень вва
жаємо прогресування захворюван
ня на тлі неадекватного виконання
первинного оперативного втручан
ня та асоціальної поведінки хворих.

ВИСНОВКИ
1. Резекційні операції з приводу
ХП, зокрема, операція Фрея, Бернсь
ка модифікація операції Бегера, ПДР,
ППДР, дистальна резекція ПЗ пока
зані за наявності виражених фіброз
но—дегенеративних змін в па
ренхімі органа, його збільшення, по
рушення функції ОЧП, неможли
вості виключити пухлинний процес.
2. Дренувальні операції з приводу
ХП показані за наявності ПК ПЗ, ізо
льованого вірсунголітіазу, вірсунго
ектазії без виражених фіброзно—
дегенеративних змін в паренхімі ор
гана.
3. За технічної можливості вико
нання дренувальних операцій пере
вагу слід віддавати мініінвазивним
втручанням.
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РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПО ПОВОДУ
МЕТАСТАЗОВ НЕКОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Ю. В. Авдосьев, В. В. Бойко, А. С. Дудниченко, Н. Н. Брицкая
Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева НАМН Украины, г. Харьков,
Харьковская медицинская академия последипломного образования

ROENTGEN—SURGICAL INTERVENTIONS IN COMBINED
TREATMENT OF PATIENTS, SUFFERING HEPATIC
METASTASES OF NONCOLORECTAL CANCER
Yu. V. Avdosyev, V. V. Boyko, А. S. Dudnichenko, N. N. Britskaya
ечение больных по поводу
метастатического пораже
ния печени — одна из са
мых сложных задач совре
менной клинической онкологии [1].
Изменения лечебно—диагностичес
ких алгоритмов большинства онко
логических заболеваний в конце ХХ
века обусловлены как широким ис
пользованием локорегионарных и
внутрисосудистых вмешательств,
так и разработкой схем комплекс
ной противоопухолевой терапии у
неоперабельных больных [2—4].
Классическим методом лечения
таких больных, позволяющим до
стичь их длительного выживания,
является резекция печени с метаста
зами, а также системная ХТ, направ
ленная на уничтожение или умень
шение объема патологического
процесса в печени [2, 5]. Однако к
моменту диагностики заболевания
радикальное удаление метастазов
неКРР в печени возможно лишь у 1
— 5% больных, при этом большин
ство исследователей располагают
небольшим числом наблюдений
[6—8]. Тем не менее, даже после ре
зекции печени с метастазами пока
затели 5—летней выживаемости не
превышают 60% [2]. Более чем у 75%
пациентов в сроки до 5 лет после
операции возникает рецидив забо
левания, повторную резекцию уда
ется выполнить не более чем у 10%
из них [5, 9].
Для нерезектабельных метаста
зов неКРР в печени стандартом ле
чения является системная ХТ в соче
тании с локорегионарными вмеша

Л

hirurgiya.com.ua

Реферат
Проанализированы результаты комбинированного лечения 58 больных по поводу
метастазов неколоректального рака (неКРР) в печени, осложненных у 20 (34,5%)
из них обтурационной желтухой, с применением рентгенохирургических вмеша
тельств. При резектабельности метастазов перед операцией проводили химио
терапию (ХТ) или химиоэмболизацию печеночной артерии (ХЭПА) 1 — 2 курса, за
тем — резекцию печени в различном объеме, адъювантную регионарную ХЭПА
или системную ХТ. Медиана выживаемости больных в этой группе составила 31,2
мес. При наличии нерезектабельных метастазов выполняли регионарную химио
инфузию печеночных артерий (ХИПА) или ХЭПА (2 — 3 курса). Медиана выживае
мости больных этой группы составила 15,3 мес. Применение цитостатиков для
регионарной терапии позволило у 4 (6,9%) пациентов при частичной регрессии
опухоли выполнить радикальную резекцию печени. Полный ответ опухоли на ле
чение не достигнут ни у одного пациента, частичный ответ — отмечен у 16
(33,3%), стабилизация процесса — у 20 (41,7%), прогрессирование — у 12
(25,0%). Всего выполнены 170 эндоваскулярных и 41 чрескожное чреспеченочное
эндобилиарное вмешательство. После операции умер 1 (12,5%) больной.
Ключевые слова: метастазы неколоректального рака в печени; регионарная хи
миотерапия и химиоэмболизация; резекция печени; комбинированное лечение.

Abstract
Results of combined treatment, using roentgen—surgical interventions, of 58 patients,
suffering noncolorectal metastatic affection of the liver, complicated in 20 (34.5%) of
them by obturation jaundice, were analyzed. While resectability of the metastases, pre
operatively chemotherapy (CHT) or chemoembolization of hepatic artery (CHEHA) in 1
— 2 courses were performed, and then — hepatic resection of various volume, аdjuvant
regional CHEHA or systemic CHT. Median survival of the patients have constituted 31.2
mo. While presence of nonresectable metastases a regional chemoinfusion via hepatic
arteries or CHEHA (2 — 3 courses) were performed. Median survival of this group of
patients have constituted 15.3 mo. Application of cytostatics for regional therapy have
permitted in 4 (6.9%) patients, in whom partial tumor regression was achieved, to per
form radical hepatic resection. Complete answer on the treatment was not achieved in
any patient, partial answer was noted in 16 (33.3%), the process stabilization — in 20
(41.7%), the tumor progress — in 12 (25.0%). In total 170 endovascular and 41 tran
scutaneous transhepatic endobiliary interventions were performed. After operation 1
(12.5%) patient died.
Кey words: hepatic metastases of noncolorectal cancer; regional chemotherapy and
chemoembolization; hepatic resection; combined treatment.

тельствами [10]. Тем не менее, эф
фективность как лучевой терапии,
так и системной ХТ у этих больных
недостаточна даже при сочетанном
использовании нескольких препа
ратов [4, 11, 12]. Попытки найти бо
лее эффективные способы терапии

метастатического рака печени яви
лись стимулом к разработке эндова
скулярных технологий, которые
широко применяют в настоящее
время в лечении нерезектабельной
гепатоцеллюлярной карциномы и
метастазов колоректального рака в
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печени [1, 13 — 15]. Однако по пово
ду метастазов неКРР в печени эти
технологии используют редко, а их
отдаленные результаты недостаточ
но изучены [3, 16 — 18].
Цель работы: перевод нерезекта
бельных метастазов в резектабель
ные и улучшение результатов лече
ния больных по поводу нерезекта
бельных метастазов неКРР в печени
путем применения рентгенохирур
гических вмешательств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике обследованы 58 боль
ных с синхронными (30) и мета
хронными (28) метастазами неКРР в
печени, у которых выполнены 170
эндоваскулярных и 41 чрескожное
чреспеченочное эндобилиарное
вмешательство в период с 2003 по
2014 г. Мужчин было 33 (56,9%),
женщин — 25 (43,1%). Возраст боль
ных от 35 до 76 лет, в среднем (56,4 ±
6,2) года. Метастатическое пораже
ние печени возникло при раке же
лудка — у 18 (31,0%) пациентов, раке
поджелудочной железы — у 12
(20,7%), раке почки — у 9 (15,5%), ра
ке грудной железы — у 6 (10,3%), ра
ке желчного пузыря — у 4 (6,9%), ра
ке внепеченочных желчных прото
ков — у 3 (5,2%), бронхокарциноме
— у 2 (3,5%), первично—множест
венном раке — у 2 (3,5%), раке матки
и раке яичника — по одному наблю
дению. У 38 (65,5%) больных перед
рентгенохирургическим лечением
проведены от 3 до 10 курсов, в сред
нем (5,9 ± 1,3) курса системной ХТ. У
20 (34,5%) больных с метастазами
неКРР в печени при госпитализации
отмечена обтурационная желтуха, у
5 (8,6%) — острое желудочно—ки
шечное кровотечение (ОЖКК), у 1
— макрогематурия, у 2 с синхрон
ными метастазами в печени и лег
ких — кровохарканье. Метахронные
метастазы в печени выявлены через
2 — 8 мес после удаления первичной
опухоли.
По результатам компьютерной
томографии (КТ) и ультразвукового
исследования (УЗИ) изолированное
поражение правой доли печени вы
явлено у 43 (74,1%) больных, левой
— у 5 (8,6%), обеих долей — у 10

(17,2%). Диаметр метастатических
узлов от 1,5 до 11,4 см. Объем опухо
ли от 19 до 75% ткани печени. Инва
зия опухолью правой ветви ворот
ной вены обнаружена у 3 (5,2%) па
циентов. У 36 (62,1%) больных с
множественными метастазами в
обеих долях печени при объеме ее
поражения более 65% и инвазии во
ротной вены опухоль была первич
но нерезектабельной, у 14 (24,1%) —
первично резектабельной, у 8
(13,8%) — условно резектабельной
(объем поражения печени превы
шал 60%).
Операции на печени выполнены
у 4 (6,9%) больных, из них у 2 — при
механической желтухе опухолевого
генеза после наружного чрескожно
го чреспеченочного холангиодре
нирования (ЧЧХД) в сочетании с
предоперационной ХИПА. У 4 паци
ентов с синхронными метастазами
рака почки операцию на печени вы
полняли вторым этапом после неф
рэктомии. Всего выполнено 8 опе
раций резекции печени различного
объема, в том числе левосторонняя
гемигепатэктомия — у 1, резекция
сегментов печени с метастазами — у
5, холецистэктомия в сочетании с
резекцией СV и СIVb сегментов пече
ни и резекцией общего печеночно
го протока — у 2.
При нерезектабельных метаста
зах неКРР осуществляли лечебную
ХИПА или ХЭПА с использованием
цитостатиков в сочетании с микро
сферами из поливинилалкоголя
(PVA) с интервалом между курсами 2
— 4 нед. Лечебную ХЭПА проводили
до полной или частичной регрес
сии опухоли, а также при стабилиза
ции процесса. При прогрессирова
нии поражения печени или появле
нии внепеченочных метастазов
больным назначали системную ХТ.
Для проведения лечебной ХЭПА
у 28 больных осуществляли катете
ризацию долевых (у 36,4%) или сег
ментарных (у 63,6%) печеночных
артерий. У 4 больных для катетери
зации сосудов опухоли печени ис
пользовали микрокатетеры. Внача
ле в артерии опухоли медленно вво
дили раствор цитостатика, затем ре
гионарную ХИПА дополняли меха
нической окклюзией целевого сосу
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да микросферами из PVA. При лока
лизации метастазов в одной доле
печени ХЭПА, как правило, прово
дили в два этапа с интервалом 3 — 4
нед. У 10 (17,2%) больных при било
барном поражении выполняли ком
бинированное вмешательство: ХЭ
ПА одной доли в сочетании с ХИПА
другой доли. При подолевой эмбо
лизации 2/3 дозы цитостатика вво
дили непосредственно в сосуды
опухоли при ХЭПА, 1/3 дозы — в пе
ченочные артерии другой доли пе
чени. Как правило, у больных при
билобарном поражении печени
проводили 3 — 4 курса ХЭПА (по 1
— 2 курса в каждую долю) с интерва
лами 2 — 3 нед.
Для проведения предоперацион
ной (1 — 2 курса) ХИПА у 8 больных
выполняли катетеризацию собст
венной печеночной артерии, дли
тельно вводили химиопрепараты с
использованием дозатора лекарст
венных средств. Использовали те же
дозы и сроки введения, что и для си
стемной ХТ.
У 5 больных при наличии син
хронных метастазов неКРР в пече
ни, осложненных ОЖКК, в целях ге
мостаза и воздействия на первич
ный очаг дополнительно проводи
ли химиоэмболизацию сосудов опу
холи (сегментарных ветвей левой
желудочной и гастродуоденальной
артерий). Еще у 2 больных при на
личии метахронных метастазов
неКРР как в печени, так и в легких,
осложненных кровохарканьем, в
целях гемостаза осуществляли эм
болизацию бронхиальных артерий.
Всего у 46 больных по поводу ме
тастазов неКРР в печени выполнены
124 эндоваскулярных вмешательст
ва на артериях печени и 46 — на ар
териях других бассейнов (ветвей
чревного ствола, бронхиальных, по
чечных, внутренних подвздошных).
Противопоказаниями к выполне
нию
эндоваскулярных
вмеша
тельств считали тотальный тромбоз
воротной вены, а также поражение
печени более 75% ее объема.
У 20 (34,5%) пациентов, госпита
лизированных с признаками обту
рационной желтухи, из них у 4 — с
рецидивом желтухи после наложе
ния билиодигестивного анастомоза,
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в целях билиарной декомпрессии
произведено ЧЧХД. У 2 больных с
резектабельными метастазами по
сле ЧЧХД осуществлены операции
на печени с последующим проведе
нием системной ХТ. В отдаленном
периоде у 12 больных с нерезекта
бельными метастазами неКРР в пе
чени выполнены повторные наруж
ные эндобилиарные вмешательства.
Всего у 20 больных выполнено 41
вмешательство на желчных прото
ках (табл. 1). После устранения би
лиарной гипертензии 12 больным с
нерезектабельными метастазами
проведена системная ХТ, 6 — регио
нарная ХЭПА.
Результаты каждого курса внут
риартериального лечения оценива
ли через 4 нед по данным УЗИ, КТ
или магниторезонансной томогра
фии (МРТ) с контрастированием.
Ответ опухоли на лечение оценива
ли в соответствии с критериями
RECIST для солидных опухолей [19].
Период наблюдения за больными
составил в среднем (16,7 ± 2,1) мес.
Показатели выживаемости больных
в отдаленном периоде оценивали
по методу Каплана — Мейера.

Антерадные эндобилиарные вмешательства
больных по повод метастазов неКРР в печени

Таблица 1 .

Число больных, оперированных
Вмешательство

первично
(n=20)

повторно
(n=12)

Наржное ЧЧХД
Наржно–внтреннее ЧЧХД
Замена холан/иодренажа
Стентирование обще/о желчно/о прото а
Стентирова ние стри тры билиоди/естивно/о
анастомоза
Дилатация билиарно/о стента

16
4
–
–

3
4
5
4

–

3

–

2

Все/о …

20

21

Одной из причин низкой резек
табельности метастазов неКРР явля
ется поздняя диагностика заболева
ния. По нашим данным, резекта
бельные метастазы в печени выявле
ны у 29,3% пациентов.

Другая причина — особенности
биологии опухолевого процесса. Ус
тановлено, что на один обнаружен
ный метастаз в печени приходится 3
— 4 мелких узла, выявление которых
с помощью современных методов
диагностики невозможно. Кроме
того, после возникновения метаста
зов в печени их очень быстро обна
руживают в легких и других орга
нах, что нередко является причиной
летальности при отсутствии реци
дива заболевания в печени [6].
Существенное улучшение ре
зультатов лечения больных по пово
ду метастазов неКРР в печени в по
следние годы связывают с широким
внедрением методов интервенци
онной радиологии, в частности, эн
доваскулярных технологий [1, 13].
При метастазах неКРР в печени при
оритетное введение химиопрепара
тов в ветви собственной печеноч
ной артерии обосновано тем, что
кровоснабжение метастатических

а

б

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

опухолей диаметром более 3 мм на
95% осуществляется из артериаль
ного бассейна [3]. С учетом данных
ангиографии, у больных при нали
чии гиповаскулярных метастазов,
как правило, применяли ХИПА, ги
перваскулярных — ХЭПА (см.
рисунок).
У всех больных после ХЭПА от
мечали постэмболизационный син
дром различной выраженности
(боль в правой подреберной облас
ти, повышение температуры тела до
37 — 38 С, тошнота, рвота). У боль
шинства больных синдром был сла
бо выражен, устранен через 2 — 3
сут после эндоваскулярного вмеша
тельства медикаментозными сред
ствами.
Осложнения (спазм печеночных
артерий), связанные с катетериза
цией и введением цитостатиков,
возникли у 3 (2,4%) больных. У этих
пациентов отмечен выраженный
постэмболизационный синдром,

в

Артериогепатикограммы больного З., 64 лет,
с метастазами рака почки в СVІ и СVІІІ сегментах печени до (а, б) и после (в) эмболизации ветвей правой печеночной артерии
с применением адриабластина в сочетании с микросферами из PVA.
До ХЭПА определяли 2 узла со смешанным типом васкуляризации опухоли (стрелки), после  окклюзию питающих опухоль
артерий.
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Таблица 2 .

Медиана выживаемости больных с метастазами неКРР
в печени в зависимости от числа  рсов ХЭПА
(по Каплан – М ейер )

Factor

Mean

SE

95% CI for the mean

Median

95% CI for the median

1
2

16,737
27,684

4,551
5,085

7,816 to 25,657
17,716 to 37,651

6,000
17,000

5,000 to 21,000
15,000 to 27,000

3
Overall

16,733
23,779

2,305
3,207

12,215 to 21,251
17,494 to 30,064

–
17,000

–
14,000 to 27,000

что требовало назначения наркоти
ческих аналгетиков, введения про
тиворвотных и антигистаминных
препаратов, а также длительного
проведения инфузионной терапии.
В госпитальном периоде все паци
енты живы.
Эффективность лечения оцене
на у 48 пациентов. Субъективно
улучшение самочувствия отметили
34 (70,8%) из них. В соответствии с
критериями RECIST, по данным УЗИ
и КТ через 1 мес после ХИПА и ХЭ
ПА клинический успех отмечен у 36
(75,0%) пациентов, однако полный
ответ опухоли на лечение не достиг
нут. Уменьшение размеров опухоли
на 15 — 30% наблюдали у 16 (33,3%),
стабилизацию процесса — у 20
(41,7%) больных.
Прогрессирование процесса по
сле первого курса внутриартериаль
ного лечения отмечено у 12 (25,0%)
больных, в том числе внутрипече
ночное — у 10, внепеченочное мета
стазирование в легкие — у 2. При
этом внутрипеченочную диссеми
нацию не считали противопоказа
нием для прекращения внутриарте
риального лечения.
Неоадъювантная регионарная
ХТ и ХЭПА с использованием совре
менных цитостатиков позволяет у
некоторых больных перевести не
резектабельное поражение печени в
резектабельное [1, 13]. В нашем ис
следовании у 4 пациентов при объе
ме поражения правой доли печени
более 60% после 1 — 2 курсов ХЭПА
диаметр опухоли уменьшился в
среднем на 15 — 20%, что позволило
выполнить резекцию сегментов пе
чени с метастазами. Это, в свою оче
редь, способствовало существенно
му увеличению показателей выжи
ваемости больных. В целом, резекта

бельность метастазов в печени уве
личилась с 8,3 до 16,7%.
У всех больных, госпитализиро
ванных с признаками ОЖКК, после
проведенной первым этапом эмбо
лизации кровоточащих артерий до
стигнут стойкий гемостаз. Вторым
этапом в целях воздействия на опу
холевые узлы в печени выполнена
лечебная ХИПА или ХЭПА.
У 20 больных с метастазами
неКРР в печени, госпитализирован
ных с признаками обтурационной
желтухи, уровень билирубина соста
вил от 129 до 496 ммоль/л, в сред
нем (271,2 ± 24,7) ммоль/л. После
ЧЧХД уровень билирубина снизил
ся в среднем до (71,3 ± 19,6)
ммоль/л, что позволило у 2 пациен
тов с условно резектабельными ме
тастазами после ХЭПА выполнить
резекцию сегментов печени с мета
стазами. У 12 больных с нерезекта
бельными метастазами в отдален
ном периоде выполнены повторные
эндобилиарные вмешательства в со
четании с ХЭПА (у 10). Медиана вы
живаемости больных с нерезекта
бельными метастазами неКРР в пе
чени, осложненными желтухой, со
ставила 7 мес.
В целом, после операций на пе
чени в раннем послеоперационном
периоде из 8 больных умер 1 (12,5%)
от острой печеночной недостаточ
ности.
Результаты проанализированы у
7 больных после операций на пече
ни в сроки от 3 до 58 мес. У 3 боль
ных в разные сроки (7, 19 и 26 мес)
возникли новые метастазы в остав
шейся части печени, у 2 — диагнос
тированы метастазы в легких. Всем
пациентам проведена системная ХТ.
Умерли в разные сроки после опера
ции (от 18 мес до 3,5 года) 6 боль
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ных, из них более 2 лет жили 5, бо
лее 3 лет — 2, более 4 лет — 1. В на
стоящее время жив один пациент,
сроки наблюдения 4 года 8 мес. Ме
диана выживаемости больных, опе
рированных на печени, после ком
бинированного лечения составила
31,2 мес.
Результаты внутриартериально
го лечения (1 — 3 курса) в сроки от 3
мес до 3 лет прослежены у 34 паци
ентов с нерезектабельными мета
стазами неКРР в печени. Медиана
выживаемости составила 15,3 мес.
Прогрессирование
опухолевого
процесса в отдаленном периоде
вследствие увеличения имеющихся
метастазов в печени после несколь
ких курсов ХЭПА у 12 (35,3%) боль
ных обусловлено появлением "пара
зитных" и коллатеральных путей пе
ретока (из правой диафрагмальной
и левой желудочной артерий) к опу
холи, что потребовало проведения
химиоэмболизации этих артерий,
нередко с использованием микро
катетерной техники.
Появление новых метастазов в
печени при наличии старых очагов
у 15 (44,1%) больных не считали
противопоказанием к продолже
нию внутриартериального лечения.
При увеличение имеющихся очагов
в печени и появлении внепеченоч
ных метастазов у 7 (20,6%) больных
проведена системная ХТ.
В целом, отдаленные результаты
комплексного рентгенохирургичес
кого лечения больных по поводу ме
тастазов неКРР в печени, включая
эндоваскулярные и эндобилиарные
вмешательства, проанализированы
у 52 больных. О 5 пациентах (3 —
после 1 курса ХЭПА, 2 — после
ЧЧХД) сведений нет.
В течение первого года после
комбинированного лечения (в сро
ки от 3 до 12 мес) умерли 17 (32,7%)
больных в возрасте старше 67 лет с
нерезектабельными метастазами
неКРР в печени, из них 12 — госпи
тализированы с признаками обтура
ционной желтухи. Еще 19 (36,5%)
больных умерли в сроки от 1 года до
4 лет, из них более 1 года жили 15,
более 2 лет — 7, более 3 лет — 2.
В зависимости от числа курсов
эндоваскулярного лечения (ХИПА и

hirurgiya.com.ua

35
ХЭПА), комплексного хирургичес
кого лечения, включая и эндобили
арные вмешательства, медиана вы
живаемости всех больных с мета
стазами неКРР в печени составила
17 мес; продолжительность жизни
— в среднем (23,7 ± 3,2) мес (табл.
2).
В настоящее время живы 16
(30,8%) пациентов, из них у 14 — эн
доваскулярные и эндобилиарные
вмешательства выполнены в 2013 —
2014 г. Более 4 лет жив один паци
ент.

ВЫВОДЫ
1. Комбинированное лечение па
циентов по поводу метастазов
неКРР в печени, включающее резек
цию сегментов печени на фоне пре
доперационной ХИПА и ХЭПА,
обеспечивает высокие показатели
выживаемости (медиана 31,2 мес).
2. Применение 2 курсов ХЭПА у
6,9% больных с условно резекта
бельными метастазами (объем по
ражения печени более 60%) позво
лило уменьшить размеры опухоли,
благодаря чему удалось увеличить
резектабельность с 8,3 до 16,7%.

3. У больных с метастазами
неКРР в печени, осложненными об
турационной желтухой, выполне
ние первым этапом наружных чрес
кожных чреспеченочных эндоби
лиарных вмешательств в целях уст
ранения билиарной гипертензии
позволило не только провести в по
следующем системную или регио
нарную ХТ, но и выполнить, при ре
зектабельности процесса, резекцию
печени с метастазами, что способст
вовало увеличению продолжитель
ности их жизни.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гранов А. М. Интервенционная радиология в онкологии (пути
развития и технологии): науч.—практ. издание / А. М. Гранов,
М. И. Давыдов. — СПб.: Фолиант, 2013. — 560 с.
2. Патютко Ю. И. Хирургическое лечение злокачественных опу
холей печени / Ю. И. Патютко. — М.: Практ. медицина, 2005.
— 234 с.
3. Gadaleta C. D. Trans—arterial chemoembolization as a therapy for
liver tumors: New clinical developments and suggestions for com
bination with angiogenesis inhibitors / C. D. Gadaleta, G. Ranieri
// Crit. Rev. Oncol. Hematol. — 2009. — Vol. 80, N 1. — P. 40 —
53.
4. Local surgical, ablative, and radiation treatment of metastases /
R. D. Timmerman, C. S. Bizekis, H. I. Pass [et al.] // Cancer J. Clin.
— 2009. — Vol. 59, N 3. — P. 145 — 170.
5. Choti M. A. Surgical resection of hepatic metastases / M. A. Choti
// Interventional Oncology: Principles and Practice; eds. J. F.
Geschwind, M. C. Soulen. — N. Y.: Cambridge Univers. Press,
2008. — P. 243 — 248.
6. Analysis of prognostic factors for liver metastasis of gastric cancer
after hepatic resection: A multi—institutional study of the indica
tions for resection / K. Shirabe, M. Shimada, T. Matsumata [et al.]
// Hepatogastroenterology. — 2003. — Vol. 50, N 53. — P. 1560
— 1563.
7. Elias D. Surgery for liver metastases from breast cancer // D. Elias,
D. Pietroantonio // H. P. B. — 2006. — Vol. 8. — P. 97 — 99.
8. Hepatic resection for noncolorectal, nonneuroendocrine metas
tases: A fifteen—year experience with ninety—six patients / L. E.
Harrison, M. F. Brennam, E. Newman [et al.] // Surgery. — 1997.
— Vol. 121, N 6. — P. 625 — 632.
9. Результаты повторных операций на печени по поводу злокаче
ственных новообразований / Ю. И. Патютко, А. Л. Пылев, А. А.
Иванов [и др.] // Хирургия. — 2012. — № 10. — С. 14 — 20.
10. Gorbunova V. A. Conservative treatment of primary and metasta
tic liver cancer / V. A. Gorbunova. — Moscow: Med. Inform.
Agency, 2013. — 287 p.

hirurgiya.com.ua

11. Docetaxel and oxaliplatin combination in second—line treatment
of patients with advanced gastric cancer / C. Barone, M. Basso,
G. Schinzari [et al.] // Gastric Cancer. — 2007. — Vol. 10, N 2. —
P. 104 — 111.
12. Treatment for liver metastases from breast cancer: Results and
prognostic factors / X—P. Lee, Z—O. Meng, W—J. Guo, J. Li //
World J. Gastroenterol. — 2005. — Vol. 11, N 24. — P. 3782 —
3787.
13. Adam A. Interventional radiology in the treatment of hepatic
metastases / A. Adam // Cancer Treat. Rev. — 2002. — Vol. 28,
N 2. — P. 93 — 99.
14. Lencioni R. Management of hepatocellular carcinoma with
transarterial chemoembolization in the era of systemic targeted
therapy / R. Lencioni // Crit. Rev. Oncol. Hematol. — 2012. —
Vol. 83, N 2. — P. 216 — 224.
15. Wang D. S. Intra—arterial therapies for metastatic colorectal can
cer // D. S. Wang, J. D. Louie, D. Y. Sze // Seminars in Intervent.
Radiol. — 2013. — Vol. 30, N 1. — P. 12 — 20.
16. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства в лечении боль
ных с нерезектабельными метастазами неколоректального
рака в печень / А. А. Поликарпов, П. Г. Таразов, Д. А. Гранов,
В. В. Попов // Анналы хирург. гепатологии. — 2010. — Т. 15,
№ 4. — С. 33—41.
17. Gupta S. Intra—arterial liver—directed therapies for neuroen
docrine hepatic metastases // S. Gupta // Seminars in Intervent.
Radiol. — 2013. — Vol. 30, N 1. — P. 28 — 38.
18. Pilot study of regional, hepatic intra—arterial paclitaxel in patients
with breast carcinoma metastatic to the liver / L. Camacho,
R. Kurzrock, A. Cheung [et al.] // Cancer. — 2007. — Vol. 109,
N 11. — P. 2190 — 2196.
19. New guidelines to evaluate the response in solid tumors:
European Organization for Research and Treatment of Cancer,
National Cancer Institute of the United States, National Cancer
Institute of Canada / P. Therasse, S. G. Arbuck, E. A. Eisenhauer
[et al.] // J. Natl. Cancer Inst. — 2009. — Vol. 92. — P. 205 — 216.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 9

36
УДК 616—053.2—089—056.25

РОЛЬ РАННЕГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "FAST TRACK"
ХИРУРГИИ У ДЕТЕЙ
Д. В. Дмитриев, О. В. Катилов, О. В. Калинчук
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова

THE ROLE OF EARLY ENTERAL NUTRITION IN MULTIMODAL
PROGRAM "FAST TRACK" SURGERY IN CHILDREN
D. V. Dmitriyev, О. V. Katilov, О. V. Kalinchuk
результате поиска эффек
тивных методов лечения
хирургических больных с
минимальным риском воз
никло новое понятие — "fast track"
хирургия ("хирургия быстрого пу
ти"), или ERAS (early rehabilitation
after surgery) — ранняя реабилита
ция после операции. Подбор мето
дов анестезии, минимально инва
зивных способов оперативного ле
чения, оптимального контроля ин
тенсивности боли и активного вос
становления после операции (в том
числе ранняя иммобилизация) в
"fast track" хирургии способствовало
уменьшению стрессовых реакций и
дисфункции органов, продолжи
тельности периода полного восста
новления организма. Программу ис
пользуют в абдоминальной хирур
гии, онкологии, гинекологии, уро
логии, детской хирургии [1 — 4].
Основателем мультимодальной
программы "fast track" в Европе,
включающей все фазы периопера
ционной терапии, является профес
сор H. Rehlet. Суммированы и иден
тифицированы факторы, входящие
в состав мультимодальной програм
мы "fast track" в рандомизирован
ных исследованиях и данных мета—
анализа [3, 4].
Отказ от подготовки кишечника
перед операцией.
Отказ от премедикации в сочета
нии с изменением схемы интраопе
рационной анестезии.
Применение пробиотиков перед
операцией.
Отказ от полного голодания пе
ред оперативным вмешательством.
Применение раствора декстрозы
(глюкозы) за 2 ч до операции в соче

В

Реферат
Раннее энтеральное питание (ЭП) — в сроки до 6 ч после операции обеспечивает
успех программы "fast track" хирургии ("хирургия быстрого пути") как после не
больших, так и объемных операций. Применение ЭП после операции способство
вало быстрому устранению пареза кишечника, ранней активации его моторной
функции, улучшению регенерации слизистой оболочки, ранней активации всасы
вательной функции нижележащих отделов кишечника, уменьшению частоты ин
фекционных осложнений, продолжительности лечения больных в стационаре.
Ключевые слова: послеоперационный период; "fast track" хирургия; раннее эн
теральное питание; дети.

Abstract
Early enteral nutrition — in terms up to 6 h after operation — secures success of the
program "fast track" surgery, together for small and large operations. Application of
enteral nutrition after operation have promoted rapid elimination of intestinal paresis,
early activation of its motor function, the mucosal regeneration improvement, early acti
vation of absorptive function of underlying intestinal parts, reduction of the infection
complications rate as well as the patients hospital stay duration.
Кey words: postoperative period; "fast track" surgery; early enteral nutrition; children.

тании с адекватной водной и элект
ролитной нагрузкой.
Регионарная анестезия или при
менение короткодействующих ане
стетиков.
Адекватный объем инфузии в пе
риоперационном периоде.
Короткие разрезы (лапароско
пия, миниинвазивный доступ, попе
речные разрезы).
Профилактика дооперационной
гипотермии.
Неопиоидная аналгезия.
Отказ от использования дрена
жей и назогастральных зондов.
Раннее начало ЭП после опера
ции.
В мультимодальной стратегии
быстрого восстановления одну из
ведущих ролей играет раннее ЭП.
Применение раннего ЭП (в сроки
до 6 ч после операции) обеспечива
ет успех программы "fast track" хи
рургии как после небольших, так и
объемных операций.
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Применение ЭП после операции
способствует быстрому устранению
пареза кишечника, ранней актива
ции его моторной функции, улуч
шению регенерации слизистой обо
лочки, ранней активации всасыва
тельной функции нижележащих от
делов кишечника.
Отмечены также возможность
предупреждения избыточной кон
таминации микроорганизмами пи
щеварительного канала, профилак
тическое действие в отношении ос
трого эрозивно—язвенного по
вреждения, устранение катаболиче
ской направленности метаболизма,
нормализация иммунного статуса,
уменьшение частоты инфекцион
ных осложнений и длительности
лечения больных в стационаре [3 —
8].
В рандомизированных исследо
ваниях сравнивали эффективность
применения ЭП и парентерального
питания после панкреатодуоденаль
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ной резекции. Оперированы 643 па
циента, у 372 из них проведено ЭП.
Применение ЭП способствовало до
стоверному уменьшению частоты
инфекционных осложнений и про
должительности лечения пациентов
в стационаре, не влияло на частоту
общих осложнений и послеопера
ционную летальность. По результа
там анализа установлены преиму
щества применения ЭП по сравне
нию с полным парентеральным пи
танием [7, 9].
По данным 5 рандомизирован
ных исследований сравнивали эф
фективность ЭП и парентерального
питания у пациентов при онкологи
ческих заболеваниях органов пище
варительной системы. В исследова
ние включены 217 пациентов, кото
рым произведена панкреатодуоде
нальная резекция. Использование
ЭП способствовало достоверному
уменьшению частоты инфекцион
ных осложнений и длительности
лечения больных в стационаре, не
влияя на частоту общих осложне
ний и послеоперационную леталь
ность [10].
Нам хотелось показать влияние
раннего ЭП на течение послеопера
ционного периода и непосредст
венные результаты лечения детей
при применении мультимодальной
программы "fast track" хирургии.
1. Ребенок Ш., 2 лет. Увеличение
живота родители заметили 14 сут
назад, обратились в поликлинику по
месту жительства. По данным ульт
развукового исследования (УЗИ) ор
ганов брюшной полости (ОБП) об
наружено объемное образование
размерами 200  170 мм, с мелкоди
сперсной взвесью и перепонками.
Результат компьютерной томогра
фии (КТ) ОБП: кистозное многока
мерное образование брюшной по
лости размерами 180  146  78 мм.
Выполнено оперативное вмеша
тельство. Поперечная лапаротомия
(длина разреза до 5 см), резекция
тонкого кишечника с опухолевым
образованием, клиноподобная ре
зекция брыжейки тонкой кишки
(около 1 м от связки Трейтца), нало
жен тонко— тонкокишечный анас
томоз конец в конец. Заключение
гистологического исследования: ки
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стозная форма удвоения тонкой
кишки.
Кормление начато через 2 ч по
сле оперативного вмешательства
через зонд смесью "Фрезубин" в
объеме 2 мл/(кг  ч) (трофическое
питание).
Пить разрешено через 24 ч после
операции. Отхождение газов отме
чено через 36 ч. Вставание с постели
через 36 ч. Стул через 36 ч.
Обезболивание в течение 24 ч
после операции с применением
фентанила, эпидуральный блок, в
последующем — парацетамол внут
ривенно с 24—го по 72—й час после
операции.
Пациент выписан через 96 ч по
сле операции.
2. Больная К., 10 лет. Увеличение
живота отмечено в течение 1 мес,
периодически беспокоит нелокали
зованная боль в животе. По месту
жительства проведено УЗИ ОБП,
консультирована детским гинеколо
гом, обнаружена опухоль брюшной
полости, осложненная левосторон
ним гидронефрозом. Ребенок на
правлен в детскую обласную боль
ницу. Данные лабораторных иссле
дований без изменений. По резуль
татам УЗИ ОБП: кистозное образо
вание в брюшной полости размера
ми 200  170  150 мм, гидронефро
тическая трансформация левой
почки.
По данным КТ ОБП: кистозное
образование размерами 237  174 
95 мм, вероятно, выходит из правых
придатков.
Выполнено оперативное вмеша
тельство: поперечная минилапаро
томия, удаление кистозного образо
вания широкой связки матки спра
ва. Заключение гистологического
исследования: киста с выстилкой из
кубического эпителия.
После оперативного вмешатель
ства больная переведена в онкоге
матологическое отделение.
Пить разрешено сразу после
окончания оперативного вмеша
тельства.
Кормление через 2 ч после опе
рации смесью "Фрезубин" в возраст
ных дозах.
Вставать с постели разрешено
через 4 ч.

Отхождение газов через 10 ч,
стул через 24 ч.
Обезболивание: эпидуральный
блок в течение 24 ч, парацетамол
внутривенно в течение 48 ч после
операции, наркотические аналгети
ки не применяли.
Пациентка выписана через 48 ч
после операции.
3. Ребенок Д., 9 мес. В возрасте 5
мес по данным УЗИ и КТ диагности
рована опухоль забрюшинного про
странства справа размерами 12  8 
6 см со смещением правой почки в
полость таза, компремацией печени
и распространением за срединную
линию, без отдаленных метастазов.
Проведена пункционная биопсия
опухоли забрюшинного простран
ства под контролем УЗИ, заключе
ние гистологического исследова
ния: нейробластома N—myc—отри
цательная. Проведены 4 курса нео
адъювантной химиотерапии, опу
холь уменшилась до размеров 5  4 
3 см.
Произведена правосторонняя
поперечная лапаротомия (длина
разреза до 8 см), туморадреналэкто
мия справа. По данным гистологи
ческого исследования: нейроблас
тома.
Кормление через 2 ч после опе
рации через зонд смесью "Фрезу
бин" 2 мл/(кг  ч) (трофическое пи
тание).
Отхождение газов через 24 ч.
Грудное кормление начато через
24 ч после операции.
Стул через 36 ч.
Обезболивание в течение 24 ч
после операции: фентанил, эпиду
ральный блок, далее парацетамол
внутривенно с 24—го по 72—й час
после оперативного вмешательства.
Пациентка выписана через 96 ч
после операции.
Приведенные клинические на
блюдения
продемонстрировали
важную роль начала раннего ЭП де
тей после операции. Применение
раннего ЭП способствовало умень
шению частоты осложнений, про
должительности лечения в отделе
нии интенсивной терапии, что пол
ностью соответствует принципам
мультимодальной программы "fast
track" в хирургии у детей.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ФРАГМЕНТИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО РИТМА
ПРИ КОРРЕКЦИИ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОРОКА
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
B. В. Попов, Л. С. Дзахоева, В. П. Захарова, Е. В. Пукас, Е. В. Руденко
Национальный институт сердечно—сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины, г. Киев

PERFORMANCE OF FRAGMENTING OPERATION
FOR RESTORATION OF A CORRECT RHYTHM WHILE
TREATING THE ISOLATED FAILURE OF A MITRAL VALVE
V. V. Popov, L. S. Dzakhoyeva, V. P. Zaharova, Е. V. Pukas, Е. V. Rudenko
исследование включен
161 пациент, у которого ди
агностирован изолирован
ный порок МК IV стадии.
Больным проведено хирургическое
лечение в клинике в период с 2009
по 2014 г. Мужчин было 59 (36,6%),
женщин — 102 (63,4%). Возраст
больных от 39 до 70 лет, в среднем
(57,3 ± 6,2) года. У 39 (24,2%) паци
ентов отмечена сердечная недоста
точность III функционального клас
са (по классификации NYHA), у 122
(75,8%) — IV класса. Ведущей этио
логической причиной порока был
ревматизм. Кальциноз МК выявлен у
49 (30,4%) больных. Длительность
существования фибрилляции пред
сердий составила в среднем (3,0 ±
0,4) года.
Фрагментирующую процедуру в
ЛП у всех пациентов проводили по
средством низкорадиочастотной
(25 — 35 Вт в режиме коагуляции)
абляции ЛП по варианту операции
Maze — 3 у 120 и Maze — 4 у 41. Обя
зательным условием фрагментации
являлось лигирование снаружи и
резекция ушка ЛП. Все операции вы
полнял по единой методике один
хирург — разработчик методики (В.
В. Попов). При дилатации ЛП допол
нительно осуществляли его редук
цию у 119 (73,9%) пациентов. Мето
дики редукции ЛП представлены па
рааннулярной пликацией задней
стенки ЛП (у 62 пациентов), треу
гольной пластикой ЛП (у 47) и ароч
ной пластикой ЛП (у 10) в целях
уменьшения диаметра ЛП менее 50
мм, а также для исключения распро

В
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Реферат
Изучены возможности применения предложенной методики интраоперационного
восстановления синусового ритма при протезировании митрального клапана
(ПМК). У 161 пациента по поводу изолированного порока митрального клапана
(МК) IV стадии проведено хирургическое лечение в отделении хирургического ле
чения приобретенных пороков сердца. Пластика левого предсердия (ЛП) выпол
нена у 119 (73,9%) из них в целях его уменьшения, а также для исключения рас
пространения волн re—entry. Фрагментацию в ЛП проводили в низкорадиочас
тотном режиме диатермии (25—35 Вт) по варианту (cut and sew) операции Maze
— 3 и Maze — 4. На госпитальном этапе умерли 3 больных (госпитальная леталь
ность 1,9%). ПМК в сочетании с операцией Maze в низкорадиочастотном режиме
позволило успешно восстановить правильный ритм у 80,2% пациентов на госпи
тальном этапе и стабилизировать его в течение 1 года после операции.
Ключевые слова: митральный клапан; порок; нарушения ритма; хирургическое
восстановление ритма; искусственное кровообращение.

Abstract
Possibilities of application of the proposed procedure for intraoperative restoration of
the sinus rhythm while the mitral valve prosthesis (MVP) were studied up. In 161
patients, suffering the isolated mitral valve failure stage IV, a surgical treatment was
conducted in Department of surgical treatment of acquired heart failures. The left atri
um plasty was conducted in 119 (73.9%) of them with the objective to reduce its size
and eliminate the re—entry waves passability. Fragmentation in left atrium was con
ducted in lowradiofrequency regime of diathermy (25—35 W) in accordance to variant
(cut and sew) of operations Maze — 3 and Maze — 4. On a hospital stage 3 patients
died (hospital lethality 1.9%). MVP in combination with Maze operation in a lowradiofre
quency regime have permitted to restore successfully a correct rhythm in 80.2% of
patients on a hospital stage and to stabilize it during 1 year postoperatively.
Кey words: mitral valve; failure; disorder of rhythm; surgical restoration of the rhythm;
artificial blood circulation.

странения волн re—entry вследствие
формирования рубцовых зон в уча
стках выполнения редукции ЛП. По
казанием к редукции ЛП в сочета
нии с фрагментирующей процеду
рой был диаметр ЛП 50 мм и более.
Исходный размер ЛП составлял в
среднем (61,7 ± 1,3) мм.
У 155 пациентов выполнено
ПМК: 1) с сохранением задней
створки МК (у 114); 2) с сохранени
ем задней створки МК и транслока

цией сосочковых мышц передней
створки в срез фиброзного кольца
левого предсердно—желудочкового
отверстия (у 39); 3) с полным сохра
нением обеих створок МК (у 2). У 6
пациентов осуществлена пластика
МК.
Все операции выполняли в усло
виях искусственного кровообраще
ния и умеренной гипотермии (тем
пература тела 33 — 34 С). Защиту
миокарда осуществляли в условиях
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комбинированной
анте—ретро
градной кардиоплегии с примене
нием раствора Кустодиола в сочета
нии с наружным охлаждением. До
ступ к МК осуществляли через ЛП
позади и параллельно межпредсерд
ной борозде. При имплантации в
позицию МК использовали протезы
двухстворчатых клапанов Saint Jude,
которые фиксировали отдельными
П—образными швами с 14 — 19 те
флоновыми прокладками в проме
жуточную позицию.
В целях медикаментозной под
держки правильного ритма во время
операции соблюдали следующие ус
ловия: 1) уровень калия в плазме
поддерживали в постперфузионном
периоде 4,5 ммоль/л и выше; 2) за
период операции вводили 20 — 30
мл 25% раствора магния сульфата из
расчета 0,25 мл/кг; 3) применяли па
нангин в объеме 20 — 30 мл за пери
од операции; 4) гематокрит к концу
перфузии составлял 0,3 и выше во
избежание значимой гемической
недостаточности, баланс жидкости
к концу операции не более + 500 —
700 мл; 5) при необходимости (воз
никновение тахикардии) в период
операции вводили кордарон до 300
мг, в последующие дни — в пределах
суточной дозы (300 — 600 мг).
Продолжительность пережатия
аорты в среднем (75,2 ± 8,1) мин.
Кровопотеря составила до 400 мл,
что позволило у 101 (62,7%) больно
го не использовать донорскую
кровь и ее компоненты на протяже

нии всего госпитального периода.
Осложнений на госпитальном эта
пе, связанных с применением мето
дики операции, не было.
На госпитальном этапе умерли 3
больных (госпитальная летальность
1,9%) вследствие пневмонии (1) и
полиорганной недостаточности (2).
Инотропная поддержка (добута
мин) составила 3 — 4 мкг/(кг/мин) в
течение первых 56 ч. Длительность
применения искусственной венти
ляции легких (8,1 ± 1,8) ч, в отделе
нии интенсивной терапии — (59,4 ±
3,7) ч. По данным эхокардиографии
на этапах лечения фракция выброса
левого желудочка составила (55 ±
3)% — до операции, (57 ± 3)% — по
сле нее; диаметр ЛП (61,7 ± 1,3) мм —
до операции, (49,1 ± 1,4) мм — после
нее.
Синусовый ритм восстановился
сразу после операции у 133 (83,5%)
пациентов, перед выпиской по дан
ным ЭКГ отмечен у 130 (80,2%). Че
рез (11,1 ± 1,2) сут после операции у
27 (16,7%) больных для восстанов
ления ритма пришлось выполнить
дефибрилляцию с успешным ре
зультатом у 21 (77,7%).
Перед выпиской восстановление
синусового ритма после ПМК с пла
стикой ЛП достигнуто у 103 (86,5%)
пациентов, после изолированной
ПМК — у 27 (64,3%) (р<0,05).
Наличие аритмии у пациентов
при пороке МК обусловливает сни
жение производительности работы
сердца на 38 — 39% [1—6]. Это осо

бенно важно у пациентов при нали
чии искусственного МК, поскольку
аритмия не только обусловливает
прогрессирование сердечной недо
статочности, но и создает условия
для тромбообразования, эмболии,
что способствует нарушению функ
ции протеза [1—4, 7, 8]. В связи с
этим крайне важно восстановить
правильный ритм уже в раннем по
слеоперационном периоде [9].
Именно поэтому не прекращаются
поиски новых хирургических мето
дов, направленных на восстановле
ние синусового ритма, а также опти
мизации интраоперационных ме
тодик восстановления правильного
ритма сердца, в частности, при ПМК.
Коррекция порока МК в сочета
нии с фрагментирующей операци
ей в ЛП по схеме Maze в нашей мо
дификации позволяет успешно вос
становить правильный ритм у 80,2%
пациентов на госпитальном этапе.
Медикаментозная поддержка адек
ватно консолидировала усилия вме
сте с внедрением оригинальной ме
тодики низкорадиочастотной абля
ции (схема Maze — 3 , Maze — 4) по
восстановлению синусового ритма.
Предложенная методика фрагмен
тации недорогая. Элемент редукции
ЛП важен для восстановления сину
сового ритма. Полученные данные в
ближайшем послеоперационном
периоде позволяют оптимистичес
ки оценить возможности предло
женной методики.
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БЕЗПОСЕРЕДНІ УСКЛАДНЕННЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ
ВТРУЧАНЬ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ ТКАНИН
НИЖНІХ КІНЦІВОК
В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович, В. В. Русин
Ужгородський національний університет, медичний факультет

IMMEDIATE COMPLICATIONS OF ENDOVASCULAR
INTERVENTIONS IN CHRONIC ISCHEMIA OF THE LOWER
EXTREMITIES TISSUES
V. І. Rusyn, V. V. Korsak, Ya. М. Popovych, V. V. Rusyn
перше черезшкірне транс
люмінальне втручання на
периферійних
судинах,
уражених атеросклерозом,
виконали 16 січня 1964 р. Ch. T.
Dotter і M. P. Judkins у пацієнтки по
хилого віку при гангрені стопи. Ок
люзований короткий сегмент підко
лінної артерії був успішно реканалі
зований з використанням коаксіаль
них тефлонових катетерів. Втручан
ня виявилося успішним, вдалося збе
регти кінцівку, пацієнтка виписана у
задовільному стані [1—3].
ЧТБА стала розвиватися і широ
ко впроваджена лише після 1974 р.,
коли A. Gruntzig і M. Hoppf створили
принципово нову конструкцію кате
тера для збільшення просвіту суди
ни — спочатку однопросвітний, а
потім двопросвітний балон—кате
тер [1, 2].
Перевагами мініінвазивних ен
доваскулярних втручань є мала
травматичність, менша тривалість
періоду госпіталізації та реабілітації,
можливість виконання навіть в ам
булаторних умовах, відсутність по
треби в анестезії та її ускладнень,
можливість здійснення у подальшо
му відкритих судинних втручань,
можливість багаторазового вико
нання, менша частота післяопе
раційних ускладнень, мінімальна ле
тальність [1, 2, 4].
Водночас, проблеми ускладнень
після ендоваскулярних втручань з
приводу хронічної ішемії тканини
НК та технічні труднощі під час їх
виконання недостатньо вивчені та
висвітлені у вітчизняній і світовій
літературі.

В
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Реферат
Наведені результати обстеження й лікування 66 хворих з приводу оклюзійно—сте
нотичного ураження артерій нижніх кінцівок (НК), яким здійснено черезшкірну
транслюмінальну балонну ангіопластику (ЧТБА). Безпосередні післяопераційні ус
кладнення після ендоваскулярних втручань виникли у 4 (6,1%) пацієнтів. Про
аналізовані безпосередні ускладнення, причини їх виникнення, способи лікування,
шляхи попередження. Усунути ускладнення ендоваскулярних втручань у безпосе
редньому післяопераційному періоді у 50% пацієнтів можливо за допомогою про
стих профілактичних засобів.
Ключові слова: оклюзійно—стенотичне ураження; хронічна ішемія тканин нижніх
кінцівок; ендоваскулярні втручання; черезшкірна транслюмінальна балонна
ангіопластика; безпосередні ускладнення.

Abstract
The results of examination and treatment of 66 patients, suffering occlusion—stenotic
affection of the lower extremities arteries, to whom transcutaneous transluminal bal
loon angioplasty was performed, are adduced. Immediate postoperative complications
after endovascular interventions have occurred in 4 (6.1%) patients. The immediate
complications, causes of their occurrence, methods of treatment, ways of prophylaxis
were analyzed. In 50% of patients, suffering complications of endovascular interven
tions in immediate postoperative period, it is possible to eliminate them, using simple
prophylactic measures.
Кey words: оcclusion—stenotic affection; chronic ischemia of the lower extremities
tissues; еndovascular interventions; transcutaneous transluminal balloon angioplasty;
immediate complications.

Мета дослідження: проаналізува
ти причини виникнення ускладнень
безпосередньо після виконання ен
доваскулярних втручань з приводу
хронічної ішемії тканин НК та за
пропонувати шляхи їх попереджен
ня.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані результати об
стеження й лікування 66 хворих з
приводу оклюзійно—стенотичного
ураження артерій НК у відділеннях
ендоскопічної
діагностики
та
мініінвазивної хірургії і хірургії
магістральних судин Закарпатської

обласної клінічної лікарні ім. А. Но
вака у 2009 — 2013 рр. Ступінь
хронічної ішемії тканин в усіх
пацієнтів визначали за модифікова
ною клінічною класифікацією Фон
тейна. Хронічна ішемія тканин НК
ІІІ А ступеня відзначена у 17 (25,8%)
хворих, ІІІ Б ступеня — у 28 (42,4%),
ІV ступеня — у 21 (31,8%). У 23
(34,8%) пацієнтів діагностували ви
ражені супутні захворювання, зок
рема, цукровий діабет у стадії суб
компенсації, наслідки гострого по
рушення кровообігу головного моз
ку, серцеву недостатність ІІ А стадії.
Вік хворих від 34 до 82 років, у се
редньому (52 ± 3,6) року.
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Під час обстеження хворих за
стосовували лабораторні, а також
інструментальні методи досліджен
ня: ультразвукову допплерографію;
ультразвукове дуплексне сканування
(Aloka—3500, Японія; My Lab—50,
Італія; HDI—1500 ATL—Philips; SIM—
5000, Радмір; ULTIMA PRO—30, z.one
Ultra, ZONARE Medical Systems Inc.,
США); рентгеноконтрастну ангіог
рафію (DSA, Integris—2000, Philips);
мультиспіральну комп'ютерну томо
графію з внутрішньовенним кон
трастуванням
(Somatom
CRX
"Siemens", Німеччина).
Ендоваскулярні втручання вико
нані у 66 пацієнтів, які залежно від
способу відновлення кровотоку
поділені на дві групи: у 31 (47%)
пацієнта (І група) здійснено ЧТБА, у
17 (54,8%) з них у поєднанні з ендо
васкулярним стентуванням (ЕС); у
35 (53%) (ІІ група) — відкриті рекон
структивно—відновні операції у
поєднанні з ендоваскулярними
втручаннями, тобто гібридні опе
рації.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В усіх пацієнтів під час обстежен
ня застосовані ультразвукові методи
та мультиспіральна комп'ютерна то
мографія з внутрішньовенним кон
трастуванням, які були методом
скринінгу для подальшого прове
дення рентгеноконтрастного ангіо
графічного дослідження. Як контра
стну речовину під час мультиспі
ральної комп'ютерної томографії
використовували ультравіст—300.
"Золотим стандартом" діагностики у
цих пацієнтів є рентгеноконтрастна
ангіографія, яка дозволяє оцінити
локалізацію та поширення оклюзій
но—стенотичного ураження арте
рій НК, що важливо для обґрунту
вання показань до виконання міні
інвазивних ендоваскулярних втру
чань.
При цьому використовували ре
комендації TASC ІІ [5].
Ендоваскулярна ЧТБА артерій НК
виконана у 31 пацієнта, у 17 (54,8%)
з них у поєднанні з ЕС.
У 35 пацієнтів здійснені гібридні
операції. У 21 пацієнта оперативне
втручання виконували в два етапи з

проміжком 3 — 7 діб, при цьому, за
лежно від виду, поширення та харак
теру оклюзійно—стенотичного ура
ження спочатку виконували або
відкриту реконструкцію, або ендо
васкулярне втручання. У 14 пацієн
тів реконструктивно—відновні опе
рації здійснювали одночасно з ен
доваскулярним втручанням. Гібрид
ні операції переважно виконували з
приводу оклюзійно—стенотичного
ураження артерій стегново—підко
лінного сегмента з локальним ок
люзійно—стенотичним ураженням
судин гомілкового сегмента, тобто,
спочатку здійснювали відкриту ре
конструкцію, потім — ендоваскуляр
не втручання на артеріях гомілки з
метою поліпшення шляхів відтоку. У
12 пацієнтів виконано ЧТБА у поєд
нанні з ЕС.
Ускладненнями ЧТБА вважають
[1]:
— технічну неможливість реканалі
зації оклюзованого артеріального
сегмента;
— технічну неспроможність пройти
зону стенозу артерії;
— виражену дисекцію атеросклеро
тичної бляшки, що зумовлює гемо
динамічну неадекватність кровото
ку;
— виражений залишковий стеноз
після ЧТБА;
— емболію в підколінну артерію та
артерії гомілки;
— ранній (протягом 1 доби) тром
боз зони реконструкції;
— розрив артерії після ЧТБА.
В той же час, на нашу думку, слід
виділити три групи найбільш імовір
них безпосередніх ускладнень ендо
васкулярних втручань.
1. Ускладнення, пов'язані з застосу
ванням ендоваскулярного доступу:
— гематома в ділянці черезшкірного
доступу з утворенням псевдоанев
ризми або без такого;
— посткатетеризаційний неврит;
— зовнішня кровотеча;
— гематома мошонки.
2. Ускладнення, пов'язані з методи
кою ЧТБА:
— поширена дисекція атеросклеро
тичної бляшки;
— дистальна емболія;
— парадоксальна емболія;
— колапс під час здійснення ЧТБА;
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— неможливість аспірації рідини з
балонної частини;
— розрив міжм'язових гілок гоміл
кових артерій;
— ілеофеморальний тромбоз;
— розрив балона в поперечному на
прямку;
— тромбоз зони ЧТБА;
— розрив артерії під час ЧТБА;
— відрив балонної частини балон
ного катетера від базової трубки;
— спазм артерій;
— постпункційна артеріовенозна
фістула;
— нагноєння постпункційної гема
томи.
3. Загальні ускладнення:
— алергічні реакції;
— інфаркт міокарда;
— гостре порушення кровообігу го
ловного мозку.
У нашому дослідженні спос
терігали ускладнення 1 та 2 груп, зо
крема, гематому в ділянці через
шкірного доступу — у 2 (3%)
пацієнтів. Якщо кровотеча не трива
ла і гематома не збільшувалася, до
статньо простих консервативних
заходів: спокій, холод на місце
пункції, щільна пов'язка на 30 — 40
хв. При припущенні про збільшення
гематоми здійснювали УЗД—кон
троль, при необхідності — зашиван
ня артерії або періартеріальне вве
дення тромбіну. Утворення псевдо
аневризми загальної стегнової ар
терії спостерігали в одного з цих
пацієнтів. Виконано невідкладну су
динну операцію: ревізію місця
пункції, евакуацію гематоми, заши
вання дефекту артерії.
Для попередження нагноєння ге
матоми призначали антибіотики. В
обох пацієнтів у віддаленому періоді
з метою прискорення розсмокту
вання щільного інфільтрату прово
дили фізіотерапевтичні процедури
(струми Бернара, магнітні поля то
що).
Для попередження утворення ге
матоми в ділянці ендоваскулярного
доступу пропонують залишати
інтрод'юсер на 24 год. Деякі хірурги
пропонують з метою попередження
виникнення кровотечі з місця кате
теризації використовувати спеці
альні пристрої для механічної
зовнішньої компресії в ділянці
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пункції артерії (AngioSeal, Perclose,
VasoSeal, Duett, DiscClosure тощо).
Часто використовують пристрій
для черезшкірного накладання двох
лігатур на місце пункції артерії —
Percutaneous Vascular Suture (PVS)
Device.
У деяких хворих з метою гемо
стазу накладають у верхній третині
стегна стандартну манжету для
вимірювання артеріального тиску.
Тиск у манжеті до 100 мм рт.ст., три
валість компресії до 8 год.
В 1 (1,5%) пацієнта виникла не
тривала зовнішня кровотеча при по
рушенні ліжкового режиму, яка при
пинена шляхом негайної заміни
щільної пов'язки та повторного на
кладення грілки з льодом на ділянку
пункції.
Більшість авторів наводять спос
тереження зовнішньої кровотечі з
місця пункції в обсязі 50 — 100 мл,
яка припинялася самостійно у стро
ки до 8 год після ендоваскулярного
втручання. За триваючої кровотечі з
місця пункції слід провести ревізію

артерії в цій ділянці та накласти ліга
тури на стінку артерії.
В 1 (1,5%) пацієнта відзначена
поширена дисекція атеросклеро
тичної бляшки після ЧТБА початко
вого відділу поверхневої стегнової
артерії. У невідкладному порядку
здійснене стегново—підколінне ау
товенозне шунтування через відсут
ність стента необхідного розміру.
Поширена дисекція атеросклеро
тичної бляшки виникає при поз
довжньому розриві стінки артерії
без втискання в цей дефект атероск
леротичної бляшки, що зумовлює
виражені гемодинамічні розлади в
зоні ЧТБА. Після ЧТБА оклюзованих
артерій поширена дисекція атероск
леротичної бляшки виникає удвічі
частіше, ніж після ЧТБА стенозова
них артерій.
Загалом, ускладнення безпосе
реднього періоду після ендоваску
лярних втручань виникли у 4 (6,1%)
пацієнтів, у 2 з них вони усунуті з за
стосуванням простих профілактич
них засобів.

ВИСНОВКИ
1. Безпосередні ускладнення
після ендоваскулярних втручань ви
никли у 4 (6,1%) пацієнтів, у 2 (3%) з
них — утворилася гематома в ділян
ці черезшкірного доступу з форму
ванням псевдоаневризми (в 1). В од
ного пацієнта виникла зовнішня
кровотеча внаслідок порушення
ліжкового режиму, в 1 — поширена
дисекція атеросклеротичної бляшки
після ЧТБА.
2. За умови дотримання відповід
них рекомендацій ведення післяо
пераційного періоду, наявності в ар
сеналі ендоваскулярного хірурга
спеціальних пристроїв для механіч
ної зовнішньої компресії або че
резшкірного накладання двох ліга
тур на місце пункції артерії, ендова
скулярних стентів різних розмірів
та простих профілактичних засобів
можливо запобігти виникненню або
усунути більшість безпосередніх ус
кладнень.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІШЕМІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВАЗОСПАЗМУ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ
ЛІКУВАННІ ІНТРАКРАНІАЛЬНОЇ АНЕВРИЗМИ У ГОСТРОМУ
ПЕРІОДІ ЇЇ РОЗРИВУ
М. В. Глоба
Інститут нейрохірургії імнені А. П. Ромоданова НАМН України, м. Київ

PROGNOSTICATION OF ISCHEMIC COMPLICATIONS
OF CEREBRAL VASOSPASM IN SURGICAL TREATMENT
OF INTRACRANIAL ANEURYSM IN ACUTE PERIOD
OF ITS RUPTURE
М. V. Globa
озрив ІАА є судинною ката
строфою з високою інвалі
дизацією та летальністю,
яка потребує хірургічного
лікування. За рекомендаціями Євро
пейської асоціації інсульту (2013),
аневризму слід виключати настільки
рано, наскільки це технічно можли
во для уникнення повторного кро
вовиливу, бажано у строки до 72 год
після її розриву [1]. Частота післяо
пераційних ускладнень більша у
хворих, оперованих у гострому
періоді субарахноїдального крово
виливу (САК), ніж у "холодному"
періоді. Висновки Міжнародного
кооперативного дослідження (1990)
свідчать, що результати хірургічного
лікування незалежно від вихідного
стану хворих, гірші при виконанні
операції у строки до 10 діб після роз
риву ІАА, ніж після 11—ї доби, як за
рівнем летальності (відповідно 17 —
19 та 7% ), так і частотою задовіль
них результатів (66 та 77%) [2]. Ре
зультати лікування, залежать від ба
гатьох чинників, зокрема, масив
ності крововиливу, наявності гема
томи, тяжкості стану хворого та,
значною мірою, від ускладнень гос
трого періоду САК, серед яких
найбільш тяжким є ЦВС, у зв'язку з
загрозою відстроченої ішемії голо
вного мозку (ГМ) [3]. Ішемічні ус
кладнення ЦВС ("delayed ischemia") у
гострому періоді розриву ІАА спос
терігають, за даними різних дослід
ників, у середньому у 33% хворих,
найбільш значущою передумовою

Р

Реферат
З метою створення моделі прогнозування ішемічних ускладнень внаслідок цереб
рального вазоспазму (ЦВС) у 350 хворих у гострому періоді розриву інтра
краніальної артеріальної аневризми (ІАА) досліджена інформативність деяких
клініко—інструментальних показників шляхом математичної обробки даних. Про
гностично значущими у виникненні ішемічних ускладнень ЦВС виявилися такі чин
ники: строки (3 — 14—та доба) від початку захворювання, тяжкий стан хворого під
час госпіталізації, локалізація розриву у внутрішній сонній артерії, виконання опе
рації у строки до 11 діб після розриву, наявність інтраопераційних ускладнень, ви
ражений спазм у 3 сегментах артерій і більше до операції за даними ангіографії,
виражений та критичний спазм після операції за даними ультразвукового
дослідження (УЗД). Запропонована модель прогнозування відстрочених
ішемічних ускладнень ЦВС мала чутливість 85%, специфічність 75%, що дозволи
ло використовувати її в лікувальній практиці.
Ключові слова: розрив інтракраніальної аневризми; хірургічне лікування; цереб
ральний вазоспазм; відстрочена ішемія головного мозку; прогнозування.

Abstract
With objective to create a model of prognostication of ischemic complications,
occurred due to cerebral vasospasm (CVS), the informativeness of some clinic—instru
mental indices was investigated in 350 patients in an acute period of intracranial arteri
al aneurysm rupture, using mathematical processing of the data. The terms from the
disease beginning (3 — 14th day), severe state of patient while stay in hospital, local
ization of rupture in internal carotid artery, conduction of operation in terms up to 11
days after the rupture occurrence, presence of intraoperative complications, pro
nounced spasm of 3 and more segments of arteries preoperatively in accordance to
angiography data, the pronounced and critical spasm postoperatively in accordance to
ultrasonography data have had evolved as a prognostically significant causes in the
CVS ischemic complications occurrence. The proposed model of prognostication of a
deferred іschemic complications of CVS have had sensitivity 85%, specificity 75%, what
have permitted to use it in clinical practice.
Кey words: intracranial aneurysm rupture; surgical treatment; cerebral vasospasm;
deferred ischemia of the brain; prognosis.

вважають виражене (більше 50%
діаметра судини) звуження магі
стральної артерії [3] або відповідні
такому результати інструменталь
них досліджень, зокрема, УЗД [4, 5].
За відносно однакових характерис
тиках ЦВС його перебіг може бути
ускладненим або безсимптомним,
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це залежить від комплексу чинників,
що впливають на регіонарну пер
фузію ГМ. Рання ідентифікація паці
єнтів з ризиком виникнення від
строченої ішемії ГМ внаслідок ЦВС є
складним та актуальним питанням.
Автори нечисленних публікацій
аналізують не окремі, а комплекс
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прогностичних чинників відстроче
ної ішемії ГМ внаслідок ЦВС, причо
му, оцінка ролі клінічних та інстру
ментальних
ознак
у
різних
дослідженнях суперечлива. Так, пре
дикторами клінічно значущого ЦВС
вважають кількість крові у субарах
ноїдальних просторах [6]; тяжкість
стану хворого під час госпіталізації
[7]; вік хворого молодше 50 років,
тяжкість стану під час госпіталізації
(за шкалою WFNS), наявність
гіперглікемії [8]; фактором ризику
інфаркту ГМ за даними комп'ютер
ної томографії (КТ) — погіршення
стану, строки виконання оператив
ного втручання від моменту виник
нення САК, наявність раннього спаз
му за даними ангіографії, ознаки
ЦВС за даними транскраніальної
допплерографії [9]. Дискусії щодо
значущості зазначених та інших по
казників у прогнозуванні ішемічних
ускладнень ЦВС тривають.
Мета: дослідження прогностич
ного значення клініко—інструмен
тальних критеріїв виявлення іше
мічних ускладнень ЦВС при хірур
гічному лікуванні ІАА у гострому
періоді її розриву та створення мо
делі прогнозування.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані дані клініко—
інструментального дослідження,
проведеного у 350 хворих, оперова
них з приводу розриву ІАА в клініці у
2009 — 2014 рр. Вік хворих від 19 до
69 років, у середньому (46,0 ± 11,2)
року, жінок — 161, чоловіків — 189.
Всім хворим проведене клінічне об
стеження з використанням шкал
WFNS (1988) та NIHSS (1994),
інструментальні дослідження: КТ
(СКТ) ГМ — для виявлення САК, це
ребральна ангіографія (ЦАГ) — для
визначення локалізації, характеру
ІАА, наявності ЦВС. Для оцінки тяж
кості ЦВС за даними ЦАГ викорис
товували класифікацію В. В. Крилова
(1990), визначали 4 типи артеріаль
ного спазму за ступенем звуження
просвіту та поширенням [3]. УЗД —
дуплексне сканування судин шиї та
транскраніальне дуплексне скану
вання (Sonoline G—50, Німеччина,
Multigon 500M, США) здійснювали
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всім хворим під час лікування, ре
єстрували максимальну систолічну
та середню лінійну швидкість кро
вотоку (ЛШКсист. та ЛШКсер.),
півкульовий індекс кровотоку (ПІК).
На підставі встановлених критеріїв
визначали тяжкість ЦВС для пе
редніх відділів артеріального кола
великого мозку: помірний —
ЛШКсист. понад 160 см/с, ЛШКсер.
понад 120 см/с; виражений —
ЛШКсист. понад 240 см/с, ЛШКсер.
понад 200 см/с; "критичний" —
ЛШКсист. 300 см/с і більше [3].
Ішемічні ускладнення внаслідок
ЦВС (симптомний ЦВС) визначали
як появу відстроченого невро
логічного дефіциту та вогнищ зни
женої щільності на томограмах ГМ,
які не мали прямого зв'язку з травма
тизацією ГМ внаслідок крововиливу
або хірургічного ушкодження. Мате
матична обробка даних та створен
ня моделі прогнозування виконані
на кафедрі інформатики НМАПО ім.
П. Л. Шупика; прогностичні чинни
ки визначали на базі алгоритму, ос
нованого на t—критерію Ст'юдента
в модифікації Н. М. Амосова та
співавторів [10].

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Більшість (69,7%) хворих госпі
талізовані на першому тижні після
судинної катастрофи, з них у перші
3 доби — 37,1%; на другому тижні —
22,0%, на третьому — 4,9%, на чет
вертому — 3,4%. Тяжкість стану хво
рих під час госпіталізації визначена
як І ступеня (за шкалою WFNS) у 30
(8,6%) хворих, ІІ ступеня — у 196
(56%), ІІІ ступеня — у 98 (28%), ІV
ступеня — у 26 (7,4%). В усіх хворих
при госпіталізації за даними КТ
(СКТ) ГМ виявлені ознаки САК; неус
кладнена форма (І — ІІІ типу за C.
Fisher, 1980) — у 191 (54,6%), поєд
нання САК з паренхіматозним
та/або шлуночковим компонентом
(IV типу) — у 159 (45,4%). За даними
ЦАГ встановлено локалізацію роз
риву ІАА: в басейні передньої мозко
вої артерії (ПМА) — у 196 (56,0%)
хворих, середньої мозкової артерії
(СМА) — у 65 (18,6%), внутрішньої
сонної артерії (ВСА) — у 70 (20,0%), у
вертебробазилярному
басейні

(ВББ) — у 19 (5,4%). Частота ЦВС, ви
явленого за даними ЦАГ під час
госпіталізації, становила від 28,8% —
у пацієнтів, госпіталізованих через 1
— 3 доби захворювання, до 73,7% —
через 1 тиж після САК. За результата
ми обстеження в усіх хворих вста
новлені показання до хірургічного
лікування: мікрохірургічне виклю
чення ІАА здійснене у 313, ендовас
кулярна емболізація ІАА з викорис
танням спіралей — у 37.
УЗД ознаки ЦВС у динаміці гос
трого періоду САК виявлені у 89,4%
хворих: у 197 (56,3%) — помірної
тяжкості, ЛШКсист. у середньому
(201,6 ± 23,0) см/с, у 65 (18,6%) — ви
ражений, ЛШКсист. (257,9 ± 11,2)
см/с, у 51 (14,6%) — "критичний",
ЛШКсист. (306,9 ± 16,9) см/с. За да
ними УЗД і ЦАГ у 37 (10,6%) хворих
ЦВС не виявлений.
Клінічні ознаки ЦВС у вигляді
транзиторних або стійких невро
логічних розладів відзначені у 77
(22,0%) хворих. Результати статис
тичного аналізу свідчили про до
стовірні розбіжності даних УЗД у
хворих за наявності ішемічних ус
кладнень ЦВС та без них (р<0,001):
ЛШКсист. у СМА у хворих за симп
томного ЦВС становила (253,5 ±
65,17) см/с, за асимптомного —
(188,5 ± 61,4) см/с; ЛШКсист. у ПМА
— відповідно (204,1 ± 46,7) та (165,9
± 48,5) см/с; ПІК — 5,79 ± 2,22 та 3,93
± 1,56. Це підтверджує значущість
показників УЗД як прогностичних
критеріїв
ризику
виникнення
ішемічних ускладнень ЦВС. Попе
редні зіставлення різних клініко—
інструментальних ознак та частоти
виникнення ішемічних ускладнень
ЦВС за результатами рангової коре
ляції свідчили про достовірний
вплив таких чинників, як тяжкість
стану хворого під час госпіталізації,
поширення крововиливу по базаль
них цистернах, наявність та тип
ЦВС, близьким до достовірного був
вплив локалізації ІАА. Коефіцієнти
кореляції деяких показників наве
дені у табл. 1.
Початковим етапом прогностич
ного дослідження було вивчення
діагностичної
інформативності
комплексу клінічних та інструмен
тальних ознак, корелятивний зв'я
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зок яких з ішемічними ускладнення
ми ЦВС встановлений за поперед
нім аналізом, а також ознак, що ви
користовували у прогнозуванні по
передні дослідники. З цією метою
застосований алгоритм, оснований
на критерію Ст'юдента в мо
дифікації Н. М. Амосова та співав
торів [10]. Порівнювали частоту дея
кого результату у хворих за наяв
ності досліджуваної ознаки (Р1) з се
редньою частотою цього самого ре
зультату в усіх хворих (Р0). Відпо
відна математична формула має ви
гляд:

t

Таблиця 1.

P1  P0
m12  m20

,

Зіставлення лініо–інстр ментальних чинниів
та ішемічних сладнень ЦВС
Чинни

Тяж ість стан за ш алою
WFNS (І–ІV)
Тип САК за ласифі ацією
С. Fisher
Поширення САК по базальних
цистернах (І – ІV )
Ло алізація ІАА
Стро и ви онання операції
від епізод САК
Тип ЦВС за даними ЦАГ
Тяж ість ЦВС за даними УЗД
Бдова артері ально/о ола
вели о/о моз 
Приміт а.

Таблиця 2 .

де t — "цінність" ознаки у балах;
m1,m0 — середні помилки величин
Р1 і Р0.
Діагностичну інформативність
визначали для деяких клініко—
інструментальних ознак, кожна з
яких мала відповідну градацію. Для
аналізу обрані таки ознаки: вік, стать
хворого, строки госпіталізації від
початку захворювання, кількість
епізодів крововиливу, тяжкість стану
під час госпіталізації (за шкалою
WFNS), локалізація розриву ІАА,
форма САК, тип змін за даними КТ
(за класифікацією С. Fisher), на
явність ангіографічних ознак ЦВС
(за класифікацією В. В. Крилова), на
явність аномалій артеріального кола

*

Кіль ість
хворих

Кореляція
(r)

Достовірність
(р)

350

0,257

0,008*

350

0,127

0,113

164

0,443

0,001*

350

0,134

0,056

350

0,175

0,039*

336
313

0,296
0,269

0,001*
0,001*

336

0,176

0,083

– ореляція достовірна (р<0,05).

Знач щість лініо–інстр ментальних поазниів
проноз ванні ішемічних сладнень ЦВС
По азни

Стро и від почат  захворювання
(3 – 14–та доба)
Тяж ість стан під час /оспіталізації
(ІІІ стпеня та більше за ш алою WFNS)
Ло алізація розрив ІАА ( ВСА)
Стро и ви онання операції від появи САК
(до 11–ї доби)
Наявність інтраопераційних с ладнень
Наявність ЦВС за даними ЦАГ до операції
(IV тип)
УЗД озна и виражено/о ЦВС
УЗД озна и ритично/о ЦВС

Таблиця 3 .

Коефіцієнт
озна и

Інформативність
(значщість)

х1

1,03

х2

1,43

х3

1,75

х4

2,06

х5

1,62

х6

2,19

х7
х8

1,75
4,76

Визначення ч тливості та специфічності метод
проноз вання
Справжнє значення

Резльтат п ро/нозвання

Відстність с ладнень
Наявність с ладнень
За/алом ...

Разом

немає с ладнень

є с ладнення

22
5
27

2
6
8
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11
35

великого мозку, строки виконання
хірургічного втручання, наявність
інтраопераційних ускладнень (у то
му числі інтраопераційний розрив
ІАА, набряк ГМ тощо), а також на
явність УЗД ознак ЦВС.
Для всіх ознак (та їх градації) об
числювали інформативність. Для
складання карти ризику відібрані
тільки ті ознаки (їх градації), про
гностична значущість яких переви
щувала 1 бал. У такий спосіб виділені
найбільш інформативні ознаки:
строки від початку захворювання (3
— 14—та доба), тяжкість стану під
час госпіталізації (ІІІ ступеня за шка
лою WFNS), локалізація розриву ІАА
(ВСА), строки виконання операції
від моменту виникнення САК (до
11—ї доби), наявність інтраопе
раційних ускладнень, наявність ЦВС
до операції за даними ЦАГ (IV тип за
В. В. Криловим — звуження артерії
понад 50% діаметра у 3 сегментах і
більше), УЗД ознаки вираженого та
критичного ЦВС (табл. 2).
Наступним етапом було створен
ня та апробація моделі прогнозуван
ня відстрочених ішемічних усклад
нень ЦВС на підставі визначених
предикторів. У кожного пацієнта об
числювали суму балів. Встановлено
чітку залежність між сумою балів та
імовірністю виникнення ішемії ГМ.
Так, імовірність виникнення ішеміч
них ускладнень ЦВС за суми балів до
3 становила біля 0%, від 3 до 6 балів
— 40%, від 7 до 8 балів — 50%, від 9 до
10 балів — понад 90%.
З використанням методу най
менших квадратів отримане рівнян
ня:

y  1  e 0,00064  x 4,7 ,
де у — імовірність виникнення
ускладнень; х — сума балів, яку об
числювали за формулою:
n

x   ki  xi ,
i 1

де n — кількість показників; ki —
інформативність показника; xi — ко
ефіцієнт ознаки, який дорівнює 1,
якщо ознака є, і 0 — якщо ознаки не
має. Таким чином, у табл. 2 формула
для визначення х може бути пред
ставлена так: х = 1,03 х1 + 1,43 х2 +
1,75 х3 + 2,06 х4 + 1,62 х5 + 2,19 
х6 + 1,75 х7 + 4,76 х8.
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Рівень значущості моделі висо
кий: R=0,998.
Кінцевим етапом прогнозування
було проведення клінічних випро
бувань на екзаменаційній виборці.
При застосуванні моделі прогнозу
вання у виборці з 35 хворих вста
новлена відносно висока точність
правильного прогнозу: збіг з про
гнозованим результатом відзначе
ний у 85% спостережень (табл. 3).
При визначенні прогностичних
характеристик отриманого методу
прогнозування чутливість станови
ла 0,85 (85%), специфічність — 0,75
(75%). Результати клінічних випро
бувань на екзаменаційній виборці
свідчать про можливість застосуван
ня розробленого алгоритму в ліку
вальному процесі.
Окремі з визначених нами про
гностично несприятливих чинників
збігаються з такими, одержаними
іншими дослідниками, наприклад,
тяжкість стану хворого під час
госпіталізації, наявність ангіог
рафічно підтвердженого ЦВС до
операції, наявність критичного ЦВС
за даними УЗД. Значущість інших

чинників обговорювалась авторами,
проте, не визначена. Так, оцінюючи
співвідношення локалізації розриву
ІАА та симптомного ЦВС, відзначе
ний більш високий ризик його ви
никнення у хворих при розриві ІАА
в басейні ПМА, ніж у СМА [6]; інші ав
тори вважали, що характер ЦВС та
його ускладнень не залежить від ло
калізації ІАА. Не уточнені також дані
літератури щодо впливу хірургічних
ускладнень на виникнення відстро
ченої ішемії у хворих при ЦВС, про
те, нами відзначений прогностично
несприятливий вплив цього чинни
ка. Застосування розробленого ал
горитму прогнозування ішемічних
ускладнень ЦВС у хворих, оперова
них у гострому періоді розриву ІАА,
дозволить індивідуалізувати ліку
вальну тактику та уникнути інваліди
зуючих неврологічних ускладнень.

ВИСНОВКИ
1. Найбільш важливим прогнос
тичним чинником виникнення
ішемічних ускладнень ЦВС у гостро
му періоді розриву ІАА є звуження
просвіту СМА, що відповідає інстру

ментальним характеристикам вира
женого та особливо критичного
ЦВС. Підтвердженням цього є до
стовірність кореляційного зв'язку
між даними УЗД і ЦАГ, типом ЦВС та
виникненням ішемії ГМ (r = 0,27 —
0,3, р<0,001) та висока інформа
тивність цих ознак (2,19 і 4,76).
2. Прогностично значущими що
до виникнення ішемічних усклад
нень ЦВС були такі чинники: строки
від початку захворювання (3 — 14—
та доба), тяжкість стану хворого під
час госпіталізації (ІІІ ступеня і
більше за шкалою WFNS), локалі
зація розриву ІАА у ВСА, строки ви
конання операції від появи САК (у
перші 11 діб), наявність інтраопера
ційних ускладнень, наявність ЦВС
до операції за даними ЦАГ (IV тип
спазму за В. В. Криловим), УЗД озна
ки вираженого та критичного ЦВС.
3. Модель прогнозування від
строчених ішемічних ускладнень
ЦВС, яка включає зазначені чинни
ки, має чутливість 85%, спе
цифічність 75%, що дозволяє вико
ристовувати її в лікувальній прак
тиці.
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ
АНЕСТЕЗІЇ/АНАЛГЕЗІЇ В КОМПЛЕКСІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАНЬ НА АРТЕРІЯХ НИЖНІХ КІНЦІВОК
М. Л. Гомон
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

APPLICATION OF MULTIMODAL ANESTHESIA/АNALGESIA
IN COMPLEX OF ANESTHESIOLOGICAL SUPPORT
OF RECONSTRUCTIVE OPERATIONS, PERFORMED
ON THE LOWER EXTREMITIES ARTERIES
М. L. Gomon
тратегія вибору анестезіо
логічного забезпечення ре
конструктивних операцій
на артеріях НК з приводу
облітеруючого атеросклерозу має
певні особливості. Атеросклероз ар
терій кінцівок є проявом загального
атеросклерозу, тому у пацієнтів час
то виявляють гіпертонічну хворобу,
ішемічну хворобу серця [1]. Ці паці
єнти частіше зловживають палін
ням, алкоголем, відповідно, у них
діагностують супутні захворювання:
хронічні обструктивні захворюван
ня легень, пневмосклероз, емфізему
легень. Це вимагає мінімального
впливу анестезіологічного забезпе
чення на координацію роботи сер
цево—судинної та дихальної сис
тем, що характерне для загальної
анестезії [2, 3]. У більшості таких
хворих за наявності ішемії тканин
НК III — IV ступеня (за Фонтейном
— Покровським) вичерпані можли
вості консервативного лікування.
Отже, ефективність фармакотерапії
болю низька, що вимагає ширшого
використання методів регіонарної
анестезії під час виконання та після
оперативного втручання [4]. Рекон
структивні оперативні втручання на
судинах не завжди прогнозовані за
локалізацією і тривалістю, що вима
гає використання більш керованих
методів анестезіологічного забезпе
чення, здатних посилити та подо
вжити знеболювання протягом
періоду оперативного втручання,
що складно досягти при застосу
ванні спінальної анестезії [5]. Зазна

С

Реферат
Проаналізоване анестезіологічне забезпечення 47 хворих під час виконання ре
конструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок (НК) за 3—го ступеня опе
раційного ризику (за АSA), з них у 24 — використовували спінальну анестезію, у 23
— редуковану спіно—епідуральну анестезію. Застосування спіно—епідуральної
анестезії з редукцією дози спінального компоненту і використанням аналгезії
замість анестезії забезпечує менші коливання гемодинамічних показників під час
оперативного втручання у порівнянні з такими при спінальній анестезії, кращу ан
тиноцицептивну протекцію, характеризується малим токсичним впливом на
пацієнта, вимагає меншого об'єму седативної та інфузійної терапії. Рекомендова
не широке використання методу при потенційно складних та тривалих реконст
руктивних оперативних втручаннях на артеріях НК.
Ключові слова: хірургія судин; спіно—епідуральна анестезія/аналгезія.

Abstract
Anesthesiological support of 47 patients, while performing reconstructive operations
on the lower extremities arteries in presence of the third level of operative risk (accord
ing to АSA), was analyzed; of them in 24 — a spinal anesthesia was applied, in 23 — a
reduced spino—epidural anesthesia. Application of a spino—еpidural аnesthesia/аnal
gesia with reduction of the dose of a spinal component and usage of analgesia instead
of anesthesia secures lesser intraoperative oscillations of hemodynamic indices in
comparison with such while performing spinal anesthesia, as well as better antinoci
ceptive protection, is also characterized by small toxic impact on the patient, demands
application of a sedative and the infusion therapy of lesser volume. While performing a
potentially complex and durable reconstructive operations on the lower extremities
arteries a wide application of the method depicted is recommended.
Кey words: surgery of vessels; spino—еpidural аnesthesia/аnalgesia.

чені особливості є основною при
чиною вибору анестезіологічної
тактики, яка передбачала поєднане
застосування спінальної анестезії з
редукованою дозою місцевого анес
тетика і подовженої епідуральної
анестезії/аналгезії з використанням
місцевого анестетика у низькій кон
центрації.
Метою дослідження був порів
няльний аналіз ефективності анес
тезіологічного забезпечення з вико
ристанням спінальної анестезії та
редукованої спіно—епідуральної
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анестезії/аналгезії під час реконст
руктивних оперативних втручань
на артеріях НК.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведений порівняльний ана
ліз ефективності комбінованого
анестезіологічного забезпечення
під час оперативних реконструктив
них операцій на артеріях НК у 47
хворих за 3—го ступеня опе
раційного ризику (за ASA). Хворі
рандомізовані за віком, характером,
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обсягом, тривалістю оперативного
втручання та розподілені на дві гру
пи залежно від застосованого мето
ду анестезіологічного забезпечення.
У 24 хворих (контрольна група) ви
користана спінальна анестезія —
(3,9 ± 0,1) мл 0,5% розчину бупіва
каїну; у 23 (дослідна група) — реду
кована — (3,5 ± 0,1) мл 0,5% розчину
бупівакаїну спіно—епідуральна ане
стезія/аналгезія (0,25% розчин бупі
вакаїну).
Для статистичного аналізу об
рані показники гемодинаміки: се
редній артеріальний тиск (АТсер.) та
частота скорочень серця (ЧСС). Як
критерії адекватності анестезії по
рівнювали кількість препаратів, ви
користаних для анестезії, симпа
томіметичної підтримки, інфузійної
та симптоматичної терапії. Аналізу
вали також частоту переходу на за
гальну анестезію, додаткове викори
стання седативних засобів та симп
томатичного лікування. Премеди
кацію проводили з обов'язковим
включенням анксіолітиків.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Використання запропонованої
методики премедикації забезпечило
вихідну стабільність АТсер. в обох
групах — відповідно (98,2 ± 2,6) та
(99,5 ± 2,7) мм рт. ст. (табл. 1). Вико
ристання в обох групах стартового
компоненту спінальної анестезії
бупівакаїну у різних дозах сприяло
вірогідному зниженню АТсер. відпо
відно до (86,4 ± 2,4) та (89,6 ± 2,1) мм
рт. ст. Хоча зниження АТсер. було
меншим у дослідній групі, проте, ці
відмінності невірогідні. Встановлені
вірогідні розбіжності максимально
го підвищення АТсер. у хворих кон
трольної групи — до (112,3 ± 5,3) мм
рт. ст. як по відношенню до вихідно
го — (98,2 ± 2,6) мм рт. ст., так і мак
симального у дослідній групі — (93,7
± 3,9) мм рт. ст. Вірогідне коливання
АТсер. між максимальним і мінімаль
ним рівнем у хворих контрольної
групи свідчило про нестабільність
гемодинаміки з періодами знижен
ня та підвищення АТсер. У хворих
дослідної групи таких коливань не
було, що свідчило про стабільність
гемодинаміки під час анестезії. На
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Таблиця 1 .

Динаміа АТсер. та ЧСС протяом анестезіолоічноо
забезпечення

По азни

АТcер., (мм рт. ст.)
вихідний
через 30 хв
ма симальний
мінімальний
напри інці операції
ЧСС, за 1 хв
вихідна
через 30 хв
ма симальна
мінімальна
напри інці операції
Приміт а.

Таблиця 2 .

Величина по азни а в /рпах (х ± m)
онтрольній

дослідній

98,2  2,6
86,4  2,4;
*р2 = 0,002
112,3  5,3;
*р2 = 0,02
84,3  1,6;
*р2 = 0,001;
*р3 = 0,001
103,5  3,8;
р2 = 0,26

99,5  2,7
89,6  2,1;
*р2 = 0,003
93,7  3,9;
р2 = 0,09
87,9  2,1;
*р2 = 0,002;
р3 = 0,19
92,7  2,8;
р2 = 0,087

95,7  3,9
83,1  4,1;
*р2 = 0,026
109,8  5,4;
р2 = 0.039
65,7  2,1;
*р2 = 0,001;
*р3 = 0,001
92,3  3,8;
р2 = 0,538

98,9  3,7
85,9  3,6;
*р2 = 0,017
87,9  4,2;
р2 = 0,055
76,5  3,8;
*р2 = 0.001;
р3 = 0,051
81,7  4,3;
*р2 = 0,004

р1

р1 = 0,73
р1 = 0,323
*р1 = 0,007
р1 = 0,18
*р1 = 0,03
р1 = 0,552
р1 = 0,613
*р1 = 0,003
*р1 = 0,017
р1 = 0,07

* р < 0,05 –віро/ідна відмінність; р1 – в порівнянні з онтрольною
1–ю /рпою; р 2 – в порівнянні з в ихідним по азни ом;
р3 – в порівнянні з ма симальним по азни ом.

Частота виористання про тетивних засобів
під час анестезії
Частота ви ористання в /рпах

Препарати

Бензодіазепіни
Тіопентал–натрій/пропофол
За/альна анестезія
Симпатомімети и
Колоїдні розчини
Інші види проте ції

онтрольній

Різниця,
%

дослідній

абс.

%

абс.

%

14
13
7
6
8
10

58
54
29
25
33
42

6
4
0
2
6
5

26
17
0
9
26
22

прикінці оперативного втручання у
хворих контрольної групи відзнача
ли відновлення больової чутливості,
що потребувало використання за
собів седації та загальної анестезії,
проте, вірогідні відмінності АТсер.
від вихідних показників в обох гру
пах не встановлені. Таким чином,
проведення
спіно—епідуральної
анестезії з використанням зменше
них доз бупівакаїну для спінального
компоненту у порівнянні з спіналь
ною анестезією та переходом у по
дальшому на епідуральну аналгезію
асоційоване з меншими коливання
ми АТсер. протягом періоду опера
тивного втручання, кращою й ста
більною антиноцицептивною про
текцією. Незважаючи на наявність

32
37
29
16
7
20

гіпокінетичного типу гемодинаміки
в обох групах на 30—й хвилині ане
стезії, що зумовлене повним спіна
льним симпатичним блоком, в по
дальшому перебіг анестезії у дослід
ній групі був більш стабільним і ке
рованим у порівнянні з таким у кон
трольній групі.
Порівняльна характеристика ди
наміки ЧСС більш складна, оскільки
основна частина анестезіологічного
забезпечення відбувалася на тлі ча
сткового або повного збереження
свідомості, що додавало впливу
суб'єктивного компоненту на ЧСС.
Для зменшення впливу психо
емоційного стресу використовували
розширену премедикацію з застосу
ванням анксіолітиків, в емоційно
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лабільних пацієнтів — седацію і ме
дикаментозний сон протягом пері
оду анестезії з вибірковим викорис
танням сибазону, пропофолу, тіо
пентал—натрію. Вихідна ЧСС віро
гідно не відрізнялася у хворих по
рівнюваних груп і становила від
повідно (95,7 ± 3,9) та (98,9 ± 3,7) за
1 хв. Через 30 хв від початку анес
тезії в обох групах встановлена чітка
тенденція до зменшення ЧСС —
відповідно до (83,1 ± 4,1) та (85,9 ±
3,6) за 1 хв. Встановлена вірогідна
відмінність збільшення максималь
ної ЧСС у хворих контрольної групи
— до (109,8 ± 5,4) за 1 хв, як по відно
шенню до вихідної — (95,7 ± 3,9) за 1
хв, так і максимальної у дослідній
групі — (89,7 ± 3,9) за 1 хв. У
дослідній групі максимальна ЧСС
вірогідно не відрізнялась від
вихідної. Таким чином, при викори
станні спінальної анестезії відзнача
ли вірогідне коливання ЧСС.
Мінімальна ЧСС в обох групах
вірогідно відрізнялась від вихідної
та максимальної, проте, більш вира
жено — при використанні спіналь
ної анестезії. Наприкінці операції

ЧСС у контрольній групі вірогідно
не відрізнялась від вихідної, у
дослідній групі — виявлені вірогідні
відмінності відповідно до перебігу
оперативного втручання, що свідчи
ло про збереження знеболювально
го ефекту епідурального компонен
ту анестезії. Таким чином, при вико
ристанні спіно—епідуральної анес
тезії з редукцією дози спінального
компоненту і застосуванні аналгезії
замість анестезії відзначені менші
коливання ЧСС протягом періоду
оперативного втручання, тобто,
краща антиноцицептивна протек
ція.
Частота використання медика
ментозних засобів під час оператив
ного втручання представлена у
табл. 2. Під час аналізу перебігу ане
стезії у пацієнтів встановлено, що
частота використання медикамен
тозних засобів для седації, а також
для
стабілізації
гемодинаміки
більша при застосуванні спінальної
анестезії.
Таким чином, використання
спіно—епідуральної анестезії забез
печує більш стабільний перебіг ане

стезії та меншу частоту використан
ня засобів для седації та корекції по
рушень гемодинаміки.

ВИСНОВКИ
1. Оптимальною методикою ане
стезіологічного забезпечення хво
рих під час виконання реконструк
тивних операцій на артеріях НК є
спіно—епідуральна анестезія з ре
дукцією дози спінального компо
ненту та використанням аналгезії в
епідуральному компоненті.
2. Застосування методики забез
печує адекватну антиноцицептивну
протекцію, гемодинамічно стабіль
ний перебіг анестезіологічного за
безпечення, вона найбільш збалан
сована.
3. На відміну від спінальної анес
тезії, методика є висококерованою
за тривалістю та глибиною аналгезії,
відповідно, потребує меншої кілько
сті медикаментозних засобів симп
томатичної корекції та необхідності
переходу на загальну анестезію.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ СТОПЫ
В. М. Пятковский
Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, г. Киев

MODEN APPROACHES TO ORTHOPEDIC TREATMENT
OF THE DIABETIC FOOT OSTEOARTHROPATHY
V. М. Pyatkovskiy
иабетическая нейропатиче
ская
остеоартропатия
(ДНОАП) — неинфекцион
ное разрушение костей и
суставов у пациентов при перифе
рической нейропатии на фоне са
харного диабета (СД), которое про
является остеолизом, гетеротопиче
ской оссификацией параартикуляр
ных тканей, множественными пере
ломами с образованием свободных
костно—хрящевых тел, увеличени
ем объема и деформацией поражен
ного сустава при отсутствии болево
го синдрома и значимого ограниче
ния объема движений в суставе.
ДНОАП в последние десятилетия
занимает первое место в структуре
всех видов нейрогенной остеоарт
ропатии. Это обусловлено как уве
личением числа больных СД, так и
значительным увеличением про
должительности их жизни благода
ря современной фармакологии [1,
2]. ДНОАП выявляют у 13 — 16%
больных СД [3].
Начало и течение ДНОАП стопы
являются причиной диагностичес
ких ошибок, так как проявляются
увеличением объема пораженного
сустава, локальной гиперемией и ги
пертермией. Такое состояние часто
расценивают как хирургическую
инфекцию, применение соответст
вующих манипуляций (пункция,
раскрытие и дренирование очага)
обусловливает инфицирование уча
стка остеоартропатии, в связи с чем
прогноз сохранения конечности
неблагоприятный. Течение патоло
гического процесса при отсутствии
ортопедического лечения обуслов
ливает деформацию стопы, возник
новение трофических язв в местах
костных выступов. При наличии де

Д
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Реферат
Лечение диабетической нейропатической остеоартропатии (ДНОАП) предусмат
ривает остановку процесса остеолиза и переход в хроническую стадию с наи
меньшими потерями костной массы и устранением декомпенсированной дефор
мации стопы, ортотическое обеспечение больных, что уменьшает риск обостре
ния процесса. При нестабильной, некомпенсированной деформации стопы, осо
бенно на уровне локализации IV оправдано хирургическое лечение как альтерна
тива высокой ампутации нижней конечности (АНК). Результаты лечения во мно
гом зависят от раннего начала и выполнения пациентом рекомендаций врача.
Ключевые слова: диабетическая нейропатическая остеоартропатия; остеолиз;
хирургическое лечение.

Abstract
Treatment of diabetic neuropathic osteoarthropathy envisages bringing to a stop the
osteolysis process and transition into chronic stage with a least losses in the bone mass
and elimination of the foot decompensated deformity, orthotic support of the patients,
what reduces the risk of the process exacerbation. In unstable noncompensated defor
mity of the foot, on level of localization IV, a surgical treatment is justified as an alterna
tive to high amputation of lower extremity. The treatment results depend a lot on its
early beginning and following the physician's recommendations by a patient.
Key words: diabetic neuropathic osteoarthropathy; оsteolysis; surgical treatment.

формации стопы риск образования
язвы увеличивается в 36 раз [4]. Дру
гим негативным фактором является
нестабильность в месте пораженно
го сустава, выраженность которой
ограничивает нагрузку и поддержи
вает прогрессирование ДНОАП. В
такой ситуации направленность на
хирургическую стабилизацию и ре
конструкцию деформированной
стопы несомненна, хотя некоторые
вопросы дискутабельны. Среди них
существенное место занимают так
тические аспекты и технические
особенности выполнения вмеша
тельств в зависимости от стадии и
локализации процесса.
Тактика лечения ДНОАП, по дан
ным литературы, предусматривает
консервативные методы — в острой
стадии до полного завершения про
цесса остеолиза, в хронической ста
дии — при наличии некомпенсиро
ванной деформации применяют

оперативную коррекцию: удаление
экзостоза, корригирующую резек
цию, артродез [2]. По мнению мно
гих авторов, оперативное вмеша
тельство в острой стадии нецелесо
образно, в литературе мы нашли
только одну работу, посвященную
хирургическому лечению ДНОАП в
острой стадии при локализации
процесса на уровне предплюсне—
плюсневого сустава [5].
Цель исследования: разработать
комплексный подход к лечению
больных по поводу ДНОАП стопы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты
лечения 119 больных по поводу
ДНОАП стопы в возрасте в среднем
(50 ± 15,1) года. Мужчин было 57,
женщин — 62.
Пациентам проведены полное
ортопедическое
обследование,
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Таблица 1 .
Ло ализация

Классифиация остеоартропатии стопы (L. J. Sanders, R. G. Frykberg, 1993)
Уровень поражения

Частота, %

І

Передний отдел стопы

35

ІІ

Предплюсне–плюсневый сстав

30

ІІІ

Таранно–пяточно–ладьевидный,
пяточно– бовидный,
линоладьевидный сставы

25

IV

Голеностопный сстав

9

V

Пяточная ость

1

Примечание. 

Таблица 2 .

Клини о–рент/еноло/ичес ие призна и

Атрофичес ая дестр ция, резорбция плюсневых остей
и диафизов фал ан/, остеолиз, сблю сация в ПлФС,
язвы на подошве
Сблю сация плюсневых остей, стопа– ачал а, язвы
на подошве, хроничес ая нестабильность
Остеолиз линоладьевидно/о сстава, стопа– ачал а,
часто сочетание с ло ализацией ІІ
Выраженная дестр ция сставных онцов, тяжелая
деформация и нестабильность, высо ий рис АНК
Отстствие поражения сставов, патоло/ичес ий
перелом пяточной ости

ПлФС – плюснефалан/овый сстав.

Число больных в зависимости от стадии и лоализации патолоичесоо процесса
Число больных в /рппах в стадии

Ло ализация

1–й

2–й

3–й

острой

хроничес ой

острой

хроничес ой

острой

хроничес ой

I
II
III
IV
V

5
4
5
9
1

1
2
4
4
–

2
9
4
8
2

3
5
5
1
–

4
–
4
14
–

3
1
3
16
–

Все/о …

24

11

25

14

22

23

рентгенография стопы и голено
стопного сустава при нагрузке в
стандартных проекциях, при необ
ходимости — в специальных проек
циях, в отсутствие рентгенологиче
ских признаков ДНОАП и при нали
чии клинических признаков заболе
вания применяли магниторезо
нансную томографию, во время
подготовки к операции — компью
терную томографию.
Стадию патологического про
цесса определяли как острую или
хроническую на основе модифици
рованной классификации S. N.
Eichenholz [1, 6]:
0 — дорентгенологическая ста
дия: отек, гиперемия, гипертермия
(предложена Т. Shibata в 1990 г.);
І — стадия развития: кроме выше
указанных симптомов, выявляют из
менения по данным рентгеногра
фии в виде перелома, вывиха суста
вов стопы;
ІІ — стадия консолидации:
уменьшение гипертермии, гипере
мии и отека, лизис малых костных
фрагментов и консолидация боль
ших;
ІІІ — стадия ремоделирования:
отсутствие клинических симпто
мов, по данным рентгенографии —
сращение фрагментов, сглаживание

костных выступов, остеосклероз.
Клиническими критериями ост
рой стадии процесса являются: отек
и гиперемия в положении больного
стоя, локальная гипертермия (пре
вышение температуры тела на 2 С
по сравнению с таковой на интакт
ной конечности); критериями хро
нической стадии — отсутствие гипе
ремии и гипертермии (локальная
температура на 2 С ниже, чем на
интактной конечности).
Локализацию патологического
процесса определяли по классифи
кации L. J. Sanders, R. G. Frykberg [7]
(табл. 1).
Пациенты распределены на 3
группы: 1—я группа — контроль, па
циенты не соблюдавшие рекомен
даций; 2—я группа — пациенты, ко
торым проведено консервативное
лечение; 3—я группа — оперирован
ные больные.
Распределение по группам, ста
дии и локализации процесса пред
ставлено в табл. 2.
ДНОАП относят к поздним ос
ложнениям СД, поэтому необходи
ма, как и при всех поздних осложне
ниях, коррекция гликемии с исполь
зованием инсулина, независимо от
типа СД. Так, всем пациентам 2—й и
3—й групп перед началом лечения
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назначен инсулин или проведена
коррекция его дозы.
Показанием к проведению кон
сервативного лечения была острая
стадия заболевания без клинически
значимой деформации стопы и ста
бильности сегмента на уровне пора
жения. Консервативное лечение
предполагало полную разгрузку ко
нечности (ходьба на костылях или
передвижение с помощью кресла—
коляски), иммобилизацию конеч
ности в ортезе, назначение антире
зорбентов (бисфосфонатов парен
терально или внутрь) и препаратов
кальция с витамином D3 при сохра
нении функции почек и отсутствии
гипокальциемии. В хронической
стадии при отсутствии клинически
значимой деформации и нестабиль
ности больным рекомендовали
обувь специального назначения и
индивидуальные стельки из мягкого
материала.
Хирургическое вмешательство
выполняли при нестабильной де
формации стопы и голеностопного
сустава в острой и хронической ста
диях, стабильной деформации сто
пы с рецидивирующими язвами на
вершине деформации. Осуществля
ли артродез сустава при нестабиль
ной деформации с фиксацией на
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уровне локализации ІІ и ІІІ с помо
щью винтов и скоб, на уровне лока
лизации IV — интрамедуллярным
блокированным стержнем; экзосто
зектомию при рецидивирующих яз
вах и стабильной деформации (в ос
новном в хронической стадии забо
левания). После операции назнача
ли бисфосфонаты и препараты
кальция. В последующем больные
также использовали ортопедичес
кую обувь и индивидуальные стель
ки из специального материала.
Сроки полной реабилитации
больных, а также результаты лече
ния оценивали по степени компен
сации деформации, возникновению
рецидива заболевания и язвообра
зования. Хороший результат: хрони
ческая стадия заболевания, обостре
ния нет, деформация стопы отсутст
вует или минимальная, что не влия
ет на функцию ходьбы, стопа ста
бильна, язв нет. Удовлетворитель
ный результат: хроническая стадия,
обострения нет, деформация уме
ренная, компенсируется обувью и
стельками, стопа стабильная, язв
нет. Неудовлетворительный резуль
тат: процесс не переходит в хрони
ческую стадию или периодически
возникает обострение, выражена
деформация стопы, нестабильность,
рецидивирующая язва.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты лечения оценены в
сроки не менее 1 года у 105 больных
(табл. 3), 14 пациентов 1—й группы
выбыли из—под наблюдения из—за
отсутствия контрольных осмотров.
Неудовлетворительный резуль
тат в 1—й группе обусловлен отсут
ствием ортопедического лечения,
удовлетворительный — "удачным"
исходом при локализации процесса
на уровне І и ІІ, но хорошего резуль
тата достичь не удается. При прове
дении полноценного ортопедичес
кого лечения во 2—й группе частота
неудовлетворительного результата
составила 5%, частота удовлетвори
тельного результата достаточно вы
сока из—за несвоевременного нача
ла ортопедического лечения (в ста
дии рентгенологических измене
ний). Наиболее оптимальна для ле
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Таблица 3 .

Рез льтаты лечения больных с ДНОАП по р ппам
Число больных в /рппах

Резльтат

1–й

2–й

3–й

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Недовлетворительный
Удовлетворительный
Хороший

13
8
–

59
41
–

2
12
25

5
31
64

7
14
24

16
31
53

Все/о …

21

100

39

100

45

100

чения дорентгенологическая стадия
— переход в хроническую стадию
возможен без формирования де
формации стопы.
Целью хирургического вмеша
тельства у большинства (более 80%)
больных 3—й группы была реконст
рукция деформированной стопы с
признаками нестабильности и огра
ниченной опороспособностью, что
также нередко сопровождалось зна
чительными костными дефектами.
Хирургическое вмешательство пре
дусматривало широкую ревизию
области артропатии, капсулсино
вэктомию, удаление свободных ко
стных фрагментов, артродезирова
ние сегмента в нейтральном поло
жении с жесткой фиксацией внут
ренними имплантами. Наиболее ча
сто операцию выполняли на уровне
локализации IV, возможно это обус
ловлено особенностями анатомии
голеностопного сустава, что спо
собствует частой нестабильности
после остеолиза. Нестабильность, в
свою очередь, поддерживает про
грессирование процесса и образо
вание тяжелой деформации.
У 7 больных выполнена ампута
ция переднего отдела или резекция
луча стопы на уровне локализации І
в связи с инфицированием области
артропатии и возникновением вто
ричного остеомиелита, что затруд
няло дальнейшее консервативное
лечение.
Реконструктивные вмешательст
ва являются альтернативой высокой
АНК, поэтому достаточно высокую
частоту хороших и даже удовлетво
рительных результатов можно счи
тать позитивным исходом лечения.
Неудовлетворительный результат
обусловлен несоблюдением боль
ными рекомендаций, прогрессиро
ванием остеолиза с миграцией фик

сатора, образованием деформации,
язвообразованием и последующим
нагноением язвы. У одного больно
го прогрессирование патологичес
кого процесса обусловлено чрез
мерной массой тела. Следует отме
тить, что наличие отека, локальной
и общей гипертермии (без трофи
ческих язв) не является показанием
к удалению металлофиксаторов, по
скольку симулировать нагноение
может образовавшаяся во время
этого процесса гематома. В таких
ситуациях вначале проводят кон
сервативное лечение по общим пра
вилам (разгрузка, антибиотикопро
филактика, антирезорбенты). Дре
нирование гематомы может усугу
бить состояние, поэтому его реко
мендуют проводить строго по пока
заниям.
Нагрузку на конечность во 2—й и
3—й группах разрешали через 8 —
14 нед, в зависимости от скорости
перехода острой стадии в хрониче
скую, что, в свою очередь, зависело
от стадии процесса, выраженности
и распространенности остеолиза,
стабильности фиксации при хирур
гическом лечении, систематическо
го применения антирезорбентов.
Таким образом, ДНОАП является
поздним неинфекционным ослож
нением СД, процесс стадийный, при
отсутствии ортопедического лече
ния возможна тяжелая деформация
стопы, что значительно ухудшает
функцию конечности и делает про
гноз относительно сохранения ее
опороспособности неблагоприят
ным. Задачей ортопедического ле
чения является как можно более
ранняя остановка процесса остео
лиза путем полной разгрузки конеч
ности, применение антирезорбен
тов, инсулинотерапия, последую
щий перевод в хроническую стадию
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с наименьшей потерей костной
массы и наименьшей деформацией.
Хирургическое лечение в большин
стве ситуаций является альтернати

вой высокой АНК и направлено на
исправление деформации стопы,
стабилизацию пораженного сег
мента с использованием внутрен

них имплантов. Соблюдение боль
ными рекомендаций врача позволя
ет сохранить опороспособность ко
нечности и избежать высокой АНК.
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ВПЛИВ ФАКТОРУ ЧАСУ НА ПРОГНОЗ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З ПРИВОДУ ГОСТРОЇ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ
І. Г. Криворчук
Олександрівська лікарня м. Київ

THE TIME FACTOR IMPACT ON PROGNOSIS OF TREATMENT
OF PATIENTS, SUFFERING AN ACUTE MESENTERIC
ISCHEMIA
І. G. Кryvorchuk
остра
мезентеріальна
ішемія (ГМІ) є важливою
хірургічною проблемою з
огляду на високі показники
летальності та відсутність тенденції
до їх зменшення [1, 2]. Це зумовлене
похилим віком хворих, значною
кількістю супутніх захворювань,
пізньою діагностикою, некротич
ним ураженням кишки, тяжкими си
стемними розладами до та після
операції [3].
ГМІ часто маскується іншими за
хворюваннями (панкреонекроз, не
прохідність кишечнику), які, як пра
вило, не потребують негайного ви
конання оперативного втручання,
що зумовлює втрати часу [4].
Рання діагностика забезпечує по
кращення результатів лікування,

Г

Реферат
Доведений вплив фактору часу на прогноз успішного лікування хворих з приводу
гострої мезентеріальної ішемії (ГМІ). Передбачувана вірогідність летальності 50%
реалізується через 6 год від початку захворювання, після 12 год — летальність на
ближається до 100%. Застосування інструментальної діагностики та оперативне
лікування хворих, проведене у строки до 6 год від початку захворювання, дозволя
ють збільшити частоту позитивних наслідків.
Ключові слова: гостра мезентеріальна ішемія; фактор часу; летальність.

Abstract
Impact of the time factor on prognosis of successful treatment in patients, suffering an
acute mesenteric ischemia, was proved. The predicted probability of lethality 50% is
realized in 6 h from the disease beginning, and after 12 h — lethality approaches up to
100%. Application of instrumental diagnosis and operative treatment of the patients,
conducted in terms up to 6 h from the disease beginning, permit to enhance the posi
tive outcomes rate.
Кey words: acute mesenteric ischemia; time factor; lethality.

дозволяє оперувати хворих у стадії
ішемії тканин кишки, виконувати

Поазнии летальності та виживання залежно
почат захворювання

Таблиця 1.

Стро и від почат 
захворювання, /од

Кіль ість хворих

від строів

Вижили

Померли

абс.

%

абс.

%

абс.

%

6
12
24
48
72

14
20
37
59
18

9,4
13,6
25,0
39,8
12,2

12
4
–
–
–

8,1
2,7
–
–
–

2
16
37
59
18

1,4
10,8
25,0
39,8
12,2

Разом …

148

100,0

16

10,8

132

89,2

Таблиця 2 .

Корелятивний зв’язо між поазниами виживання
пацієнтів і строами проведення лі вання залежно
від строів почат захворювання

Озна а
(стро и /оспіталізації від почат 
захворювання), /од

Менше 6
6 – 12
12 – 24
24 – 48
Понад 48
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Коефіцієнт
ореляції (r)

р

0,45
0,15
0,05
0,00
0,00

< 0,001
> 0,05
> 0,1
> 0,1
> 0,1

ізольовану емболтромбектомію, в
деяких ситуаціях — навіть уникнути
резекції кишки [5].
Обстежені 148 хворих, яким з
приводу артеріальної ГМІ проведене
оперативне лікування. Пацієнти
розподілені на групи залежно від
строків початку захворювання та
оперативного лікування.
Розподіл пацієнтів, яким прово
дили оперативне лікування, залежно
від строків початку захворювання,
представлений на рис. 1. Більшість
пацієнтів госпіталізовані та оперо
вані через 10 — 30 год від початку за
хворювання.
Померли 132 (89,2% ) хворих.
Більшість з тих, хто вижив — 12
(8,1%), оперовані не пізніше ніж че
рез 6 год від початку захворювання
(табл. 1). Це становило 85,7% усіх
хворих, госпіталізованих у клініку в
ранні (до 6 год) строки. Лише 4
(2,7%) хворих, госпіталізованих у
пізні строки (пізніше ніж через 12
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Рис. 1.
Розподіл пацієнтів за строками
виконання операції від початку
захворювання.

год), вижили після оперативного
лікування.
Великі показники летальності зу
мовлені, насамперед, пізньою госпі
талізацією пацієнтів від початку за
хворювання. Це зумовило затримку
проведення своєчасного лікування,

Рис. 2.
Ймовірність летального наслідку
залежно від строків проведення
оперативного лікування від початку
захворювання.

що на тлі похилого віку та тяжких
соматичних захворювань спричи
нило значну частоту негативних
наслідків.
При визначенні корелятивного
зв'язку між показниками виживання
хворих та строками госпіталізації

тільки показник госпіталізації не
пізніше ніж через 6 год від початку
захворювання виявився інформа
тивним для прогнозу виживання (r
—0,45; р<0,001) (табл. 2).
За результатами дослідження до
ведений вплив фактору часу на про
гноз успішного лікування хворих з
приводу ГМІ. При визначенні
вірогідності летального наслідку за
лежно від строків початку захворю
вання передбачувана вірогідність
летальності 50% реалізується через 6
год від початку захворювання
(виділений відрізок логістичної
кривої) (рис. 2), після 12 год — ле
тальність наближається до 100%
(фаза плато логістичної кривої).
Таким чином, здійснення інстру
ментальної верифікації діагнозу та
оперативного лікування пацієнтів з
приводу ГМІ у строки до 6 год від по
чатку захворювання безпосередньо
впливає на результати лікування,
дозволяє збільшити частоту пози
тивних наслідків.
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КЛІНІКО—ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ТА КЛІНІКО—НОЗОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМИ СТЕГНА ЯК КОМПОНЕНТУ
ПОЛІСИСТЕМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ
С. О. Гур'єв, А. І. Цвях
Український науково—практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ,
Тернопільська університетська клініка

CLINICO—EPIDEMIOLOGIC AND CLINICO—NOSOLOGIC
CHARACTERISTIC OF THE HIP TRAUMA AS A COMPONENT
OF POLYSYSTEMIC DAMAGE
S. О. Guryev, А. І. Tsvyakh
олітравма — надзвичайно
актуальна медико—соціаль
на проблема останніх років,
як у дорослих, так і у дитя
чого населення [1—3]. Складний па
тологічний процес, зумовлений по
шкодженням кількох анатомічних
ділянок, з вираженими проявами
синдрому взаємного обтяження, су
проводжується глибоким порушен
ням обміну речовин і змінами в усіх
органах і системах організму. Це
якісно новий стан, який не є сумою
пошкоджень, а проявляється трива
лою травматичною хворобою.
Поліорганні та полісистемні пошко
дження представляють складне за
вдання у діагностичному, тактично
му і лікувальному плані. Крім синд
рому взаємного обтяження, для них
характерні труднощі в діагностиці
та необхідність застосування іноді
прямо протилежних лікувальних за
ходів [4, 5].
Клініко—епідеміологічна
та
клініко—нозологічна характеристи
ка переломів стегна у структурі
полісистемного пошкодження не
достатньо висвітлена в літературі.
Мета дослідження: вивчити ос
новні характеристики пошкоджень
стегна у структурі політравми залеж
но від статі та віку потерпілих, а та
кож обставин і механізмів травми.

П

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізовані 400 карт стаціо
нарного хворого потерпілих з
політравмою, яких у 2008 — 2012 рр.
лікувалиі у Тернопільській універси
тетській клініці. Чоловіків було
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Реферат
Досліджені клініко—епідеміологічні та клініко—нозологічні показники травми стег
на (ТС) у структурі полісистемного та поліорганного пошкодження залежно від
статі, віку постраждалих, а також основних механізмів та обставин травми. Про
аналізовані 400 карт стаціонарного хворого постраждалих з політравмою, яких
лікували у Тернопільській університетській клініці в період 2008 — 2012 рр. Пошко
дження стегна як компонент полісистемного пошкодження виявлене у 54 хворих.
За даними рангового аналізу, поєднання ТС при політравмі вірогідно залежить від
статі й віку постраждалих (переважно чоловіки працездатного віку). Найбільш ча
сто таке пошкодження виникало під час дорожно—транспортної пригоди (ДТП) —
у 61,1% спостережень та за побутових обставин — у 29,6%. Тяжкість поєднаної ТС
у структурі політравми вірогідно залежить від її механізмів. Так, при падінні
найбільш часто відзначали поєднання з іншою скелетною травмою та пошкоджен
ням голови; при прямому ударі — з черепно—мозковою травмою (ЧМТ); при
поєднанні різних механізмів виникали найбільш тяжкі травми з пошкодженням
кількох анатомо—функціональних ділянок, зокрема, крім стегна, голови, грудей та
живота.
Ключові слова: травма стегна; політравма; поєднання.

Abstract
Clinico—epidemiological and clinico—nosological indices of the hip injury (HI) in a
structure of polysystemic and polyorgan damage, depending on gender, age of the
injured patients, as well as the main mechanisms and conditions of trauma, were inves
tigated. Four hundreds of charts of stationary patients, the injured persons, suffering
polytrauma, who were treated in The Ternopyl University clinic in 2008 — 2012 yrs, were
analyzed. The HI, as a component of polysystemic damage, was revealed in 54 patients.
In accordance to the ranking analysis data, the HI coexistence in polytrauma probably
depends on gender and age of the injured persons (mainly the men of employable age).
Mostly such injures have occurred while the traffic accident in 61.1% of observations
and while domestic conditions — in 29.6%. Severity of coexistent HI in a polytrauma
structure probably depends on their mechanisms. So, in falling down in most cases
combination with other skeletal trauma and damage of head was noted; in a direct
punch — with cranio—cerebral trauma; in coexistence of various mechanisms the most
severe injuries have occurred with damage of several anatomo—functional regions, not
the hip only, but head, thorax and abdomen.
Кey words: the hip trauma; polytrauma; coexistence.

76,3%, жінок — 23,7%. Постраждалі
розподілені на 4 групи за віком: до
20 років, 21 — 40 років, 41 — 60 років
та 61 рік і старше. Для проведення
рангового аналізу застосовували не
параметричний кореляційний ана
ліз з визначенням поліхоричного
показника зв'язку Pyrson.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Пошкодження стегна виявлене у
54 хворих, з них 77,8% — чоловіки.
Незалежно від статі, а також і в за
гальному масиві досліджуваних
найбільш часто ТС поєднувалася з
ЧМТ — 1 рангове місце (табл. 1).

Клінічна хірургія. — 2014. — № 9

58

Таблиця 1 .

Поєднання ТС при полісистемн ом пошодженн і залежно від статі постраждалих
Чолові и

Поєднання ТС з

Приміт а.

Таблиця 2 .

Разом

%

ран/

абс.

%

ран/

абс.

%

ран/

5
9
2
–
7
3
1
6
3
1
1
4

11,9
21,4
4,7
–
16,7
7,15
2,4
14,3
7,15
2,4
2,4
9,5

4
1
7
–
2
6
8
3
6
8
8
5

2
4
–
2
–
–
–
1
1
1
–
1

16,7
33,4
–
16,7
–
–
–
8,3
8,3
8,3
–
8,3

2
1
–
2
–
–
–
3
3
3
–
3

7
13
2
2
7
3
1
7
4
2
1
5

13,0
24,1
3,7
3,7
13,0
5,6
1,8
13,0
7,4
3,7
1,8
9,2

2
1
6
6
2
5
7
2
4
6
7
3

іншою СТ
ЧМТ
ТГ
ТТ
ЧМТ і ТГ
ЧМТ і ТТ
ТГ і ТХ
ЧМТ, ТГ і ТЖ
ЧМТ, ТГ і ТТ
ЧМТ, ТЖ і ТТ
ЧМТ, ТТ і ТХ
ЧМТ, ТГ, ТЖ і ТТ
За/алом …

Жін и

абс.

42
100
12
100
54
100
ТГ – травма /рд ей; ТЖ – травма живота ; ТТ – травма таз а; ТХ – травма хребта ; СТ – с елетна травма .
Те ж  табл. 2–4.

Поєднання ТС

стр т рі політравми залежно від ві постраждалих
Ві , ро ів

Поєднання ТС з

20 і менше

21 – 40

41–60

старше 60

абс.

%

ран/

абс.

%

ран/

абс.

%

ран/

абс.

%

ран/

іншою СТ
ЧМТ
ТГ
ТТ
ЧМТ і ТГ
ЧМТ і ТТ
ТГ і ТХ
ЧМТ, ТГ і ТЖ
ЧМТ, ТГ і ТТ
ЧМТ, ТЖ і ТТ
ЧМТ, ТТ і ТХ
ЧМТ, ТГ, ТЖ і ТТ

–
2
–
–
–
1
–
1
1
–
–
–

–
40,0
–
–
–
20,0
–
20,0
20,0
–
–
–

–
1
–
–
–
2
–
2
2
–
–
–

3
6
1
–
3
1
–
5
–
1
–
1

14,25
28,5
4,8
–
14,25
4,8
–
23,8
–
4,8
–
4,8

3
1
4
–
3
4
–
2
–
4
–
4

3
2
1
2
4
1
1
1
3
1
1
4

12,5
8,3
4,2
8,3
16,6
4,2
4,2
4,2
12,5
4,2
4,2
16,6

2
3
4
3
1
4
4
4
2
4
4
1

1
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25,0
75,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Разом …

5

100

21

100

24

100

4

100

У загальному масиві постражда
лих з поєднаною ТС друге рангове
місце посідали три поєднання (по
13,0% спостережень): з іншою СТ,
ЧМТ та ТГ, ЧМТ, ТГ і ТЖ. На третьому
місці було поєднання ТС з ЧМТ, ТГ,
ТЖ і ТТ. Такі тяжкі пошкодження
відзначені у 9,2% постраждалих. У
7,4% пацієнтів з політравмою ТС
поєднана з ЧМТ, ТГ і ТТ (4 рангове
місце). П'яте рангове місце посідала
ТС у поєднанні з ТГ і ТТ — у 5,6% спо
стережень. Шосте місце (по 3,7%
спостережень) посідали поєднання:
ТС і ТГ, ТС і ТТ, ТС, ЧМТ, ТЖ і ТТ.
У чоловіків на другому місці було
поєднання ТС з ЧМТ і ТГ (у 16,7% по
страждалих), у жінок — ТС і ТТ (у
16,7%). Решта чотири поєднання у
жінок рівномірно розподілили
третє рангове місце (по 8,3% спосте

режень). У чоловіків відзначена
більша кількість поєднань ТС. По
шкодження двох анатомо—функ
ціональних ділянок виявлене у
38,0% постраждалих, трьох і чотирь
ох — по 26,25%, більше чотирьох — у
9,5% (5 рангове місце). У жінок по
шкодження двох ділянок відзначене
у 66,8%, чотирьох ділянок і більше у
різних поєднаннях — у 33,2%.
Найбільш часто у чоловіків поряд
з пошкодженням стегна виявляли: у
81,0% — ЧМТ, у 54,75% — ТГ, у 28,6%
— ТТ, у 26,2% — ТЖ, в 11,9% — іншу
СТ, у 4,8% — ТХ; у жінок: у 66,6% —
ЧМТ, у 33,6% — ТТ, по 24,9% — ТГ і
ТЖ, 16,7% — іншу СТ.
Таким чином, частота поєднаної
ТС у структурі політравми вірогідно
залежить від статі:
— кількість постраждалих чо
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ловіків у 3,5 разу більша, ніж жінок;
— частота поєднаного пошкод
ження стегна та трьох анатомо—
функціональних ділянок і більше
при політравмі у чоловіків в 1,8 разу
більша, ніж у жінок;
— поєднання пошкоджень у чо
ловіків більш різноманітні, ніж у
жінок — відповідно 8 і 3 рангових
місця;
— і у жінок, і у чоловіків при
політравмі та поєднаному пошкод
женні стегна найбільш часто виявля
ли ЧМТ, у чоловіків — додатково ТГ, у
жінок — ТТ.
Щодо вікових відмінностей
(табл. 2), найбільша кількість пост
раждалих були працездатного віку:
від 21 до 60 років — 83,3%, від 41 до
60 років — 44,4%, від 21 до 40 років —
38,9%. Віком до 20 років були 5
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Таблиця 3 .

Розподіл поєдна ноо пошодження стена в стр т рі політравми залежно від обставин травми

Поєднання ТС з

іншою СТ
ЧМТ
ТГ
ТТ
ЧМТ і ТГ
ЧМТ і ТТ
ТГ і ТХ
ЧМТ, ТГ і ТЖ
ЧМТ, ТГ і ТТ
ЧМТ, ТЖ і ТТ
ЧМТ, ТТ і ТХ
ЧМТ, ТГ, ТЖ і ТТ
Разом …

Таблиця 4.

абс.

ДТП
%

2
7
–
1
5
2
–
7
4
1
1
3
33

6,1
21,2
–
3,0
15,2
6,1
–
21,2
12,1
3,0
3,0
9,1
100

ран/

5
1
–
6
2
5
–
1
3
6
6
4

Кримінальна
абс.
%
ран/

–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
2

–
50,0
–
–
50,0
–
–
–
–
–
–
–
100

–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–

абс.

4
4
2
1
1
–
1
–
–
1
–
2
16

Побтова
%
ран/

25,0
25,0
12,5
6,25
6,25
–
6,25
–
–
6,25
–
12,5
100

абс.

1
1
2
3
3
–
3
–
–
3
–
2

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

Спортивна
%
ран/

100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

абс.

Виробнича
%
ран/

–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
2

–
50,0
–
–
–
50,0
–
–
–
–
–
–
100

–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–

Розподіл поєднаноо пошодження стена в стр т рі політравми залежно від механізм травми

Поєднання ТС з

іншою СТ
ЧМТ
ТГ
ТТ
ЧМТ і ТГ
ЧМТ і ТТ
ТГ і ТХ
ЧМТ, ТГ і ТЖ
ЧМТ, ТГ і ТТ
ЧМТ, ТЖ і ТТ
ЧМТ, ТТ і ТХ
ЧМТ, ТГ, ТЖ і ТТ
Разом …

абс.

Падіння
%

4
4
2
1
1
1
1
–
–
–
–
1
15

26,6
26,6
13,3
6,7
6,7
6,7
6,7
–
–
–
–
6,7
100

(9,3%) постраждалих, старше 61 ро
ку — 4 (7,4%).
У постраждалих віком до 20 років
найбільш часто пошкодження стег
на поєднувалося з ЧМТ та ТГ, старше
60 років — з ЧМТ. У постраждалих
віком від 21 до 40 років перше ран
гове місце посідало поєднання ТС з
ЧМТ — у 28,5% спостережень; друге
місце — поєднання ТС з ТГ і ТЖ — у
23,8%, на третьому місці — ТС з ЧМТ
і ТГ — у 14,25%. У постраждалих
віком від 41 до 60 років перше ран
гове місце посідало поєднання ТС з
ЧМТ і ТГ — у 16,6%, друге місце — ТС
з іншою СТ та ТГ, а також ЧМТ та ТТ
— по 12,5%; третє рангове місце —
поєднання ТС з ЧМТ та ТТ — по 8,3%;
решта поєднань рівномірно поділи
ли останнє рангове місце, у 4,2% по
страждалих.
Таким чином, в усіх вікових гру
пах, крім групи постраждалих віком
від 41 до 60 років, найбільш часто
пошкодження стегна супроводжува
лось ЧМТ, що доповнювалася ТГ.
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ран/

абс.

Прямий дар
%

1
1
2
3
3
3
3
–
–
–
–
3

–
5
–
1
3
1
–
2
2
2
1
2
19

–
26,3
–
5,3
15,8
5,3
–
10,5
10,5
10,5
5,3
10,5
100

Під час перелому стегна ро
зуміння обставин травми, напрямку
і механізмів деформуючої сили у
кожного постраждалого є визна
чальним для успішного лікування,
тому нами додатково проведений
ранговий аналіз розподілу поєднан
ного пошкодження стегна при
політравмі з огляду на механізми та
обставини травми. Найбільш час
тою причиною полісистемних та
поліорганних пошкоджень була
ДТП, у 61,1% постраждалих пошкод
ження виникло як у водія, так і паса
жира або пішохода (рис. 1).
Визначальним фактором за такої
ситуації є швидкість руху авто
мобіля, адже, наприклад, під час ло
бового зіткнення двох транспорт
них засобів, що рухаються зі
швидкістю понад 100 км/год, шансів
вижити майже немає, адже травма
часто несумісна з життям, в той же
час за низької швидкості — до 30
км/год, як правило, летальних на
слідків немає [6].

ран/

абс.

Поєднання
%

–
1
–
4
2
4
–
3
3
3
4
3

3
4
–
–
3
1
–
5
2
–
–
2
20

15,0
20,0
–
–
15,0
5,0
–
25,0
10,0
–
–
10,0
100

ран/

3
2
–
–
3
5
–
1
4
–
–
4

Найбільш часто при ДТП спос
терігали поєднання ТС з ЧМТ — у
21,2% постраждалих (табл. 3); на
другому місці — ТС з ЧМТ та ТГ — у
15,2%; на третьому місці — додатко
во ТТ — у 12,1%; на четвертому місці
— ТС з ураженням найбільшої
кількості анатомо—функціональ
них ділянок (ЧМТ, ТГ, ТЖ, ТТ) — у
9,1%, на п'ятому ранговому місці —
ТС та інша ТС, а також ТС, ЧМТ і ТТ —
по 6,1%. З частотою 3,0% виявляли
інші поєднання — шосте рангове
місце.
При виникненні травми за побу
тових обставин найбільш часто ви
являли поєднання пошкодження
стегна з ЧМТ та з іншою ТС — по
25,0% спостережень; друге рангове
місце — при поєднанні ТС з ТГ та
ЧМТ, ТГ, ТЖ і ТТ — у 12,5%; решту
поєднань відзначали з однаковою
частотою — по 6,25%, третє рангове
місце.
У постраждалих за поєднаної ТС
при політравмі через кримінальні
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Рис. 1.
Основні обставини пошкодження
стегна у структурі політравми.

Рис. 2.
Найбільш часте поєднання ТС
з іншими видами пошкодження
при політравмі залежно від основних
механізмів травми.

обставини та виробничу травму з
однаковою частотою виявляли її
поєднання з ЧМТ, ЧМТ і ТТ, ЧМТ і ТГ.
Спортивна політравма виникла в од
ного постраждалого, ТС поєднана з
іншою СТ.
Що ж до основних механізмів
травми стегна при полісистемних та
поліорганних пошкодженнях, то
найбільш часто у досліджуваній ви
борці це було їх поєднання — у
37,3% постраждалих, травма внаслі
док дії прямого удар — у 35,2%,
внаслідок падіння — у 27,8% (табл.
4).
Як свідчить проведений аналіз,
частота поєднанної ТС у структурі
політравми з пошкодженням інших
анатомо—функціональних ділянок
вірогідно залежить від її механізмів.

Так, при падінні у постраждалих
досліджуваної нами виборки най
більш часто виникало поєднання ТС
з іншою СТ та з ЧМТ — по 26,6%; при
прямому ударі з ЧМТ — у 26,3%.
Поєднання різних механізмів спри
чиняло найбільш тяжку травму з по
шкодженням кількох анатомо—
функціональних ділянок. Перше
рангове місце (у 25,0% постражда
лих) посідало поєднання ТС з ЧМТ
та ТГ і ТЖ. Другі рангові місця, за
лежно від основного механізму
травми, посідали: при падінні —
поєднання ТС з ТГ (у 13,3% постраж
далих), за прямого удару — ТГ та
ЧМТ (у 15,8%), за поєднаного ме
ханізму — з ЧМТ (у 20,0%).
Загалом, при падінні найбільш
часто виявляють поєднання ТС з
ЧМТ — у 46,7% постраждалих з
політравмою, у 33,4% — з ТГ, у 26,6%
— з іншою СТ, у 20,1% — з ТТ, у 6,7%
— з ТЖ (рис. 2). При прямому ударі у
94,7% постраждалих ТС поєднувала
ся з ЧМТ, відповідно у 47,3 та 47,4% —
з ТГ і ТТ, у 31,5% — з ТЖ. При
поєднанні різних механізмів травми
поряд з ТС у 85% виявлені пошкод
ження голови, у 50% — грудей, у 35%
— живота, у 25% — таза, у 15% —
нижніх і верхніх кінцівок.
Пошкодження опорно—рухово
го апарату, в тому числі нижніх
кінцівок, відзначали у 60 — 70% по
страждалих за множинної та поєд
наної травми [4, 5]. Виключаючи
складні переломи кісток таза, трав
матичний відрив кінцівок та значне
відшарування шкіри і підшкірного
прошарку, такі пошкодження не є
безпосередньою причиною смерті
хворих при політравмі, проте, знач
но обтяжують їх загальний стан. У
подальшому така травма є основ
ною причиною тривалої госпіталі
зації хворих та подальшого амбула
торного лікування, потребує висо
ковартісних реабілітаційних за
ходів, може бути причиною інва
лідності. Через труднощі лікування й
реабілітації, помилки і ускладнення
частота стійкої втрати працездат

ності у таких хворих може сягати 15
— 20% [6—8]. Як свідчать проведені
ретроспективні дослідження, трав
му кінцівок найчастіше не виявля
ють на первинних етапах надання
медичної допомоги, від 45 до 55%
переломів та пошкоджень кінцівок
діагностують вже на третьому та
четвертому рівнях [9—11].

ВИСНОВКИ
1. Скелетна травма, в тому числі
пошкодження стегна, часто є компо
нентою полісистемного пошкод
ження, значно обтяжує загальний
стан постраждалих, є причиною
тривалої госпіталізації, високовар
тісної реабілітації та інвалідності.
2. Встановлена вірогідна за
лежність поєднаного пошкодження
стегна при політравмі від статі та
віку постраждалих. Найбільша кіль
кість (83,3%) постраждалих в дослід
женій нами виборці були працездат
ного віку, переважно чоловіки. Поєд
нання пошкодження стегна та трьох
анатомо—функціональних ділянок і
більше при політравмі у чоловіків
спостерігали в 1,8 разу частіше.
3. Як у жінок, так і чоловіків при
політравмі поєднане пошкодження
стегна найбільш часто супроводжу
валося ЧМТ, у чоловіків — додатково
ТГ, у жінок — ТТ.
4. Розподіл поєднання ТТ і ТС у
структурі політравми вірогідно зале
жить від обставин травматизму.
Найбільша часто травма виникала
під час ДТП (у 61,1% спостережень)
та за побутових обставин (у 29,6%).
5. Поєднання ТС у структурі
політравми з пошкодженнями ін
ших анатомо—функціональних ді
лянок вірогідно залежить від її ме
ханізму. Так, при падінні найбільш
часто ТС поєднувалася з іншою СТ
та пошкодженнями голови; при пря
мому ударі — з ЧМТ; при поєднанні
різних механізмів виникала най
більш тяжка травма з пошкоджен
ням кількох анатомо—функціональ
них ділянок, зокрема, крім стегна,
голови, грудей та живота.
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27@28 листопада 2014 р.
в м. Києві
буде проведено

конференцію

"ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ
ТКАНИН В ХІРУРГІЇ ПОРАНЕНЬ, НЕВІДКЛАДНІЙ
ТА ПЛАНОВІЙ ХІРУРГІЇ"
Наукова програма
— Застосування новітніх технологій та способів лікування вогнепальних, вибухових ранових
уражень
— Застосування електрозварювання живих тканин в хірургії поранень, невідкладній та плановій
хірургії
— Застосування новітніх технологій та способів лікування опікових та комбінованих з ними
уражень
— Інфузійна та антибактеріальна підготовка при наданні медичної допомоги пораненим та її
ефективність в умовах проведення АТО
— Загальні питання загоєння ран та з'єднання тканин
— Пов'язки, сорбенти, підготовка та пластика ран, застосування імплантів
— Стопа діабетика, стопа пораненого. Хірургічна корекція кровопостачання та метаболізму
— Нові технології в лікуванні гнійнозапальних захворювань промежини й тазу
— Нові технології лікування ран на тлі особливих станів

29 листопада 2014 р.
На базі Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України буде проведено
міждисциплінарний семінар по обміну досвідом із застосування електрозварювання живих
тканин, майстеркласи щодо електрозварювання в хірургії.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛАПАРОЭНДОСКОПИЧЕСКИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ В УКРАИНЕ
В. Н. Лесовой, В. И. Савенков, М. С. Томин
Харьковский национальный медицинский университет,
Центр малоинвазивных технологий и сердечно—сосудистой хирургии
Харьковского национального медицинского университета

ОPТIMIZATION OF EDUCATION FOR LAPAROENDOSCOPIC
TECHNOLOGIES IN UKRAINE
V. N. Lesovoy, V. I. Savenkov, М. S. Tomin
последние годы в структуре
хирургической помощи от
мечена неуклонная тенден
ция к увеличению частоты
выполнения миниинвазивных опе
ративных вмешательств. В странах
Запада
лапароэндоскопические
вмешательства выполняют практи
чески при всех абдоминальных и
экстраперитонеальных заболевани
ях [1]. В Украине объем таких вмеша
тельств значительно меньше, их
применяют спорадически, что в ос
новном обусловлено экономичес
ким фактором. С другой стороны,
применение современного лапаро
скопического оборудования предъ
являет качественно новые требова
ния к мануальным возможностям
хирурга, которые нарабатываются
путем ассистирования более опыт
ным коллегам, либо, что значитель
но реже, прохождения дорогостоя
щих тренинговых курсов за рубе
жом.
В государствах Европейского Со
юза и Северной Америке, начиная с
2009 г., в программу обучения рези
дентов—хирургов включен практи
ческий курс "Основы лапароскопи
ческой хирургии" (Fundamentals of
Laparoscopic Surgery — FLS) [2 — 4].
FLS развивает бимануальные и пси
хомоторные навыки. На занятиях
отрабатываются лапароскопичес
кие манипуляции: инструменталь
ная навигация, координация, рассе
чение, наложение эндопетли, эндо
скопического шва. Курс состоит из
теоретического модуля, выполне
ния практических упражнений и за
ключительного тестирования. В на
стоящее время FLS одобрен и реко
мендован Американским общест

В

Реферат
Проанализирован международный опыт обучения хирургов, в том числе уроло
гов, лапароэндоскопическим технологиям. Стандартными программами разви
тия базовых навыков эндохирургии являются практический курс "Основы лапаро
скопической хирургии" (FLS) и Европейская программа обучения базовым лапа
роскопическим урологическим навыкам (E—BLUS), которые используют в специ
ализированных центрах. Таких центров в Украине нет. Предложен проект ком
плексной системы симуляционного обучения, тестирования и аттестации хирур
гов, которых обучают эндовидеохирургическим технологиям. При анкетировании
украинских хирургов выявлены проблемы, связанные с обучением и внедрением
высокотехнологичных методов: недостаточное оснащение современным обору
дованием, отсутствие стандартизированной программы обучения. Разработана
этапная программа обучения, учитывающая передовой международный опыт и
адаптированная к нашим условиям.
Ключевые слова: система симуляционного обучения, тестирования и аттеста
ции; программа обучения эндовидеохирургическим методам; лапароэндоскопи
ческие операции; лапароскопический тренажер.

Abstract
International experience of training of surgeons, including urologists, in laparoendo
scopic technologies, was analyzed. Practical course "The Fundamentals of
Laparoscopic Surgery" (FLS) and the Еuropean program of education for basic laparo
scopic urologic skills (E—BLUS), which are used in specialized centers, constitute a
standard programs of development of basic endosurgical skills. Such centers in
Ukraine are absent. The project of complex system of a simulating education, testing
and certification of surgeons, who are trained in endovideosurgical technologies, is
proposed. While performing surveying of Ukrainian surgeons there were revealed the
problems in a process of their education and introduction of highly technological meth
ods: insufficient equipment with modern apparatuses, absence of a standardized pro
gram of education. The staged program of education was elaborated, taking into
account progressive international experience and adopted to our environment and con
ditions.
Кey words: system of a simulating education, testing and certification; program of
training in endovideosurgical methods; laparoendoscopic operations; laparoscopic
trainer.

вом хирургов, Американским обще
ством гастроинтестинальных и эн
доскопических хирургов, Европей
ской ассоциацией эндохирургов и
интервенционных технологий, Рос
сийским обществом симуляционно
го обучения в медицине [5 — 7].
Срок действия сертификата FLS в
этих странах 10 лет. Следует отме
тить, что прохождение только FLS
тренинга не позволяет хирургу при
ступить к самостоятельному выпол
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нению лапароскопических опера
ций, поскольку является лишь час
тью образовательного процесса.
Парадигма обучающего процес
са урологов лапароэндоскопичес
ким технологиям в Западной Европе
также претерпела ряд изменений [8,
9]. В 2009 г. Нидерландская ассоциа
ция урологов совместно с консор
циумом по обучению кадров в обла
сти урологии разработала и внедри
ла программу практических навы
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ков в лапароскопической урологии
(Program for Laparoscopic Urological
Skills — PLUS). Обучающая модель
PLUS частично основана на хирур
гической программе FLS, модифи
цированной Нидерландской груп
пой для применения в урологии. С
2010 г. сдача экзамена PLUS стала
обязательным условием для выпол
нения лапароскопических опера
ций резидентами второго года обу
чения. В 2011 г. этот экзамен интег
рирован в Европейскую урологиче
скую программу по обучению рези
дентов, учрежденную Европейской
школой урологов. Сегодня в странах
Евросоюза для оценки знаний и на
выков урологов внедрена Европей
ская программа по обучению базо
вым лапароскопическим урологи
ческим навыкам (Basic Laparoscopic
Urological Skills, E—BLUS), которая
включает практические занятия под
руководством опытных наставни
ков, выполнение комплекса базовых
мануальных упражнений на коро
бочном тренажере, экзамен и теоре
тический курс. Упражнения и экза
мен E—BLUS основаны на обще
признанной программе PLUS. Ком
плекс упражнений, предлагаемых в
модуле E—BLUS, позволяет разви
вать навыки бимануальной работы,
пространственного восприятия, на
ложения швов, клиппирования и
рассечения.
Клиническое применение навы
ков реализуется во время выполне
ния резекции почки, нефрэктомии,
пиелопластики и радикальной про
статэктомии.
Отсутствие в Украине центров
симуляционного обучения со стан
дартизированными образователь
ными программами по подготовке
медицинских кадров для лапароэн
доскопической хирургии и уроло
гии значительно затрудняет разви
тие этого направления медицины.
Целью работы являлось обосно
вание структуры сети центров симу
ляционного обучения, тестирова
ния и аттестации, а также разработ
ка отечественной программы обу
чения на основании анализа и со
вершенствования зарубежного опы
та обучения лапароэндоскопичес
ким технологиям хирургов, в том
числе урологов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки проблемы, связан
ной с обучением и внедрением вы
соких
эндовидеохирургических
технологий, в период с 2012 по 2014
г. проведено анкетирование украин
ских хирургов, в том числе уроло
гов, обучавшихся на курсах по лапа
роэндоскопическим методам лече
ния, а также посетивших профиль
ные конференции и съезды в Харь
кове. Опрошены 165 респондентов,
из них 79 (47,8%) хирургов и 86
(52,2%) урологов, в возрасте в сред
нем (43,2 ± 2,3) года.
Поиск и анализ данных по изуче
нию концепции обучения практи
ческим навыкам эндовидеохирурги
ческих методов проведены с помо
щью библиографической базы
MEDLINE. Интерфейсом для доступа
к международным источникам ли
тературы являлся PubMed. Проана
лизированы структура и работа обу
чающих центров в ближнем и даль
нем зарубежье, их программы, руко
водства, оригинальные и обзорные
статьи, практические рекоменда
ции, опубликованные в период с
1991 по 2014 г. [3 — 6, 9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным анкетирования уста
новлено, что из общего числа рес
пондентов лапароэндоскопические
вмешательства
выполняют
35
(21,2%), в том числе хирургов — 22
(27,8%), урологов — 13 (15,1%). Ос
новными причинами, которые не
позволяли выполнять лапароэндо
скопические вмешательства, были:
отсутствие оборудования — у 116
(70,3%) врачей, невозможность
пройти стажировку в специализи
рованном центре — у 12 (7,3%), от
сутствие мотивации — у 2 (1,2%). У
17,7% хирургов сложности изучения
и овладения этой техникой обуслов
лены возрастом старше 50 лет. Чис
ло врачей, желающих выполнять ла
пароэндоскопические вмешатель
ства, составило 92 (55,7%). Из овла
девших лапароскопической техни
кой 69,6% врачей отмечают пробле
мы, которых можно было избежать
при отработке ситуаций на симуля
ционных тренингах. Следовательно,

основной причиной, препятствую
щей выполнению высокотехноло
гичных вмешательств, является не
достаточное техническое оснаще
ние лечебных учреждений. Однако
постепенное насыщение стациона
ров оборудованием может значи
тельно обострить проблему дефи
цита подготовленных кадров в свя
зи с отсутствием отечественных
центров стажировки и труднодос
тупностью зарубежных.
Для широкого внедрения и со
вершенствования в Украине высо
ких эндовидеохирургических тех
нологий нами разработана общего
сударственная система обучения,
тестирования и аттестации хирур
гов, которые овладевают высокотех
нологичными методами. Система
соединяет существующие единич
ные и вновь образованные центры,
которые будут организованы в каж
дом регионе и будут иметь статус
специализированных сертифици
рованных методических центров.
Указанные центры должны распола
гаться на базах медицинских уни
верситетов или отделений научных
центров, где обеспечивается доста
точное число больных и выполняет
ся весь спектр эндовидеохирургиче
ских вмешательств. Такая система
имеет главный центр и региональ
ные филиалы, связанные один с дру
гим организационно, функциональ
но и информационно. Функции
главного учебного центра и регио
нальных филиалов позволяют раз
работать, апробировать и внедрить
стандарты объективной оценки по
лученных навыков и порядок допус
ка к выполнению манипуляций у па
циентов, программы подготовки
преподавателей и инструкторов,
проведение сертификации.
На основании изученного зару
бежного опыта с учетом результатов
собственных исследований разра
ботан проект поэтапной стандарти
зированной программы обучения
лапароэндоскопическим техноло
гиям. Программа включает три
уровня, или этапа, обучения — базо
вый, расширенный и экспертный.
На первом, базовом, этапе кур
санты изучают анатомию брюшной
полости и забрюшинного прост
ранства в плане эндоскопической

Клінічна хірургія. — 2014. — № 9

64
визуализации. Для повышения эф
фективности учебного процесса це
лесообразно формировать группы
не более 10 курсантов. Приобрете
ние необходимых знаний и навыков
происходит в ходе пятимодульного
обучения для начинающих. Курсан
ты, которые имеют базовый уровень
и желают улучшить свои навыки,
проходят укороченные пять моду
лей базового уровня и еще два до
полнительных. Обучение следует
проводить на циклах тематического
усовершенствования в специализи
рованных клиниках. На занятиях
рассматривают расположение опе
рационной бригады, устройство и
назначение инструментов, правила
триангуляции инструментов, прин
ципы работы и безопасности энер
гетических установок. Базовые ла
пароэндоскопические навыки кур
санты осваивают путем применения
симуляционного оснащения: коро
бочных тренажеров, виртуальных
симуляторов, гибридных систем,
органокомплексов и лабораторных
животных.
Приобретение основных лапа
роэндоскопических навыков бази
руется на использовании общеприз
нанных международных программ
обучения. Хирургам предлагают
практический курс "Основы лапаро
скопической хирургии" (FLS), кото
рый включает пять упражнений: пе
ремещение колец, вырезание круга
по контуру, наложение эндопетли,
наложение экстра— и интракорпо
ральных швов.
Урологов обучают по "Европей
ской программе приобретения ба
зовых лапароскопических урологи
ческих навыков" (E—BLUS), которая
также содержит пять упражнений:
перемещение колец, вырезание кру

га по контуру, наложение интракор
порального шва, клиппирование с
пересечением и проведение иглы.
Эффективность занятий дости
гается путем многократного повто
рения упражнений и сравнения их
продолжительности с эталонным
временем, затраченным на их вы
полнение. В результате проведен
ных практических занятий курсан
ты приобретают пространственную
ориентацию в условиях эндоскопи
ческого изображения, инструмен
тальную координацию и навыки би
мануальной работы. Помимо заня
тий в аудиториях, предусмотрена
работа курсантов в операционной,
во время которой закрепляются по
лученные знания и навыки.
Второй, расширенный, этап обу
чения проходит на циклах темати
ческого усовершенствования. Число
курсантов в группах не более 5. Обу
чение проходит на рабочем месте
преподавателя, курсанты участвуют
в организации и работе мастер—
классов, посещают тренинговые
курсы. Курсанты просматривают ви
деозаписи оперативных вмеша
тельств, в том числе тех, которые
выполняли самостоятельно. Это
способствует устранению ошибок и
оптимизации оперативного мастер
ства. Изучают все виды лапароэндо
скопических операций в абдоми
нальной хирургии, урологии и
смежных областях. Осваивают весь
арсенал эндохирургических инст
рументов, отрабатывают взаимо
действие между членами операци
онной бригады.
На третьем, экспертном, этапе
необходимо выполнять весь объем
лапароэндоскопических
вмеша
тельств, обязательно участие в меж
дународных конференциях, тре
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нинговых курсах, мастер—классах.
Базовый, расширенный и экс
пертный уровни имеют соответст
вующую балльную оценку, которую
указывают в сертификате с детали
зацией ее составляющих.
Предложенная комплексная сис
тема симуляционного обучения, те
стирования и аттестации хирургов,
которые овладевают высокими эн
довидеохирургическими техноло
гиями, с разработанной програм
мой обучения вошла в националь
ный проект "Хирургия ХХІ века", по
данный на рассмотрение МЗ Украи
ны.
По результатам проведенного
анкетирования установлено отсут
ствие системного подхода к обуче
нию высоким эндовидеохирургиче
ским технологиям в Украине, в свя
зи с чем лишь небольшое число хи
рургов и урологов владеют этой тех
никой, что ограничивает ее широ
кое внедрение и требует кардиналь
ных изменений.
Разработан проект общегосудар
ственной системы симуляционного
обучения, тестирования и аттеста
ции хирургов, обучающихся эндо
видеохирургическим технологиям,
которая включает взаимосвязанные
главный и региональные центры. В
рамках работы центров предложена
стандартная поэтапная программа
обучения, содержащая базовый, рас
ширенный и экспертный уровни.
Использование системы позволит
увеличить число хирургов—лапаро
эндоскопистов, улучшить качество
их подготовки, уменьшить продол
жительность учебного процесса и
его стоимость, частоту интра— и
послеоперационных осложнений,
повысить эффективность лечения
больных.
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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО—ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ГОМІЛКИ В УМОВАХ
ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ АПАРАТІВ
З РІЗНИМ ПРОСТОРОВИМ ОРІЄНТУВАННЯМ ОПОР
В. І. Гуцуляк
Івано—Франківський національний медичний університет

АNALYSIS OF A TENSELY—DEFORMATED STATE
IN THE SHIN BONES FRACTURES IN CONDITIONS
OF EXTERNAL FIXATION WITH APPLICATION
OF APPARATUSES WITH DIFFERENT SPATIALLY
ORIENTED SUPPORTS
V. І. Gutsulyak
к свідчить вчення Г. А. Іліза
рова, при лікуванні хворих з
приводу переломів кісток
кінцівок з використанням
методу черезкісткового остеосинте
зу необхідно дотримувати основних
критеріїв, зокрема, стабільної фік
сації фрагментів кісток, щадної так
тики щодо остеогенних тканин, збе
реження їх кровопостачання, забез
печення статико—динамічного на
вантаження на кінцівку, що створює
оптимальні механіко—біологічні
умови для зрощення кісток та функ
ціонального відновлення [1].
Проте, виконання цих вимог ін
коли взаємно протирічне. Так, нез'я
соване питання щодо просторової
орієнтації опор апарата зовнішньої
фіксації (АЗФ) відносно кістки та на
вколишніх м'яких тканин. Біоме
ханіка остеосинтезу передбачає, що
найбільш раціональним є розташу
вання кістки в центрі кільцевої опо
ри, що забезпечує найвищу стабіль
ність фіксації та керованість просто
ровою орієнтацією кісткових фраг
ментів [2]. Проте, ця вимога, вна
слідок ексцентричного розташуван
ня кісток відносно м'яких тканин в
більшості сегментів, потребує збіль
шення діаметра кільця, а це зменшує
жорсткість остеосинтезу та збільшує
габарити зовнішньої конструкції [3].
При цьому збільшується ризик не
зрощення та утворення контракту
ри в суміжних суглобах.
Перспективним і економічно
доцільним є напрямок дослідження

Я
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Реферат
У програмі Autodesk Inventor 11 з використанням методу кінцевих елементів прове
дене тривимірне комп'ютерне моделювання біомеханічних систем двох моделей: І
— "великогомілкова кістка — апарат Ілізарова з концентричним розташуванням
опор"; ІІ — "великогомілкова кістка — апарат Ілізарова з ексцентричним розташу
ванням опор". Для вивчення жорсткості фіксації фрагментів великогомілкової кістки
в цих системах модулювали навантаження, яке прикладали до дистального відлам
ка в 6 стандартних ступенях свободи. Основним завданням було визначення вели
чини навантаження в різних напрямках, за якого фрагмент зміщується на 1 мм. В ІІ
моделі жорсткість фіксації фрагментів у порівнянні з такою в І моделі більша на
631,43% — при прикладанні компресійного, на 8,35 — 31,75% — поперечного та на
19,72% — ротаційного навантаження. Під час черезкісткового остеосинтезу кісток
гомілки перевагу слід віддавати апаратам з ексцентричним розташуванням опор,
що забезпечує більшу жорсткість фіксації фрагментів у порівнянні з такою в апара
тах з концентричним розташуванням опор. Проте, навіть за ексцентричного розта
шування опор в апараті жорсткість фіксації недостатня для раннього повноцінного
навантаження травмованої кінцівки під час ходьби. Необхідна розробка апарата з
можливістю адаптації його форми до анатомічної конфігурації сегмента.
Ключові слова: перелом кісток кінцівок; апарат зовнішньої фіксації; тривимірна мо
дель; метод кінцевих елементів; жорсткість фіксації фрагментів.

Abstract
In Autodesk Inventor 11 program, using method of end—capping elements, a three—
dimensional computeric modelling of biomechanical systems of two models was con
ducted: І — "tibia — Іlizarov's apparatus with concentric location of supports"; ІІ — "tibia
— Іlizarov's apparatus with excentric location of supports". The loading, which was
applied towards distal fragment in 6 standard degrees of freedom, was modelled for
studying of the fixation rigidity of tibial fragments in these systems. Determination of the
loading value in various directions, in which the fragment have had shifted by 1 mm, have
constituted the main task of the investigation. In a model ІІ a rigidity of the fragments fix
ation, in comparison with such in a model І, is bigger by 631.43% — while applying a com
pression loading, by 8.35 — 31.75% — the transversal one and by 19.72% — the rotation
loading. While choosing the method of transosteal osteosynthesis of the shin bones the
advantage have the apparatuses with excentric location of supports, what secures the
enhanced rigidity of the fragments fixation in comparison with such in apparatuses with
concentric location of supports. Although, even in excentric location of supports in the
apparatus the fixation rigidity is insufficient for early full loading of the traumatized extrem
ity while walking. It is necessary to elaborate such apparatus, the form of which may be
adopted to anatomic configuration of segment.
Кey words: fracture of the extremities bones; аpparatus of external fixation; three—
dimensional model; method of end—capping elements; rigidity of the fragments fixation.

біомеханіки остеосинтезу з викори
станням тривимірного математич
ного моделювання за методом
кінцевих елементів [4, 5]. Проте, у

більшості досліджень використову
ють моделі кісток чи наближених до
них за конфігурацією трубчастих
або циліндричних аналогів з кон
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центричним розташуванням кільце
подібних опор, не беручи до уваги
розташування
м'якотканинних
структур [6, 7]. Це зумовлює значні
розбіжності показників жорсткості
експериментального та реального
остеосинтезу. Тому біомеханіка че
резкісткового остеосинтезу залеж
но від розташування м'якотканин
них структур сегментів кінцівок не
достатньо вивчена.
Мета дослідження: провести по
рівняльний аналіз напружено—де
формованого стану при переломах
кісток гомілки в умовах зовнішньої
фіксації з використанням апаратів з
різною просторовою орієнтацією
опор.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Біомеханічні дослідження прове
дені на основі створених в програмі
Autodesk Inventor 11 двох тривимір
них комп'ютерних геометричних

Таблиця 1 .

моделей [8]: І — "гомілка — апарат
Ілізарова з концентричним розта
шуванням опор"; ІІ — "гомілка —
апарат Ілізарова з ексцентричним
розташуванням опор".
Компонування АЗФ, за методом
дослідження черезкісткових модулів
[3], обране за типом комбінованого
модуля третього порядку, що перед
бачає використання як черезкістко
вих елементів спиць та стержнів.
Для порівняльного аналізу моде
лей черезкісткові елементи прово
дили на однакових рівні та позиціях.
Представлені моделі різняться за
діаметром опор, їх просторовою
орієнтацією відносно кісткових
фрагментів та довжиною викорис
таних черезкісткових елементів.
При побудові моделей кісток
гомілки брали до уваги такі види
біологічних тканин: компактна і губ
часта кістка, хрящова тканина. Під
час вибору властивостей кісткових
структур матеріал вважали однорід

Механічні харатеристии матеріалів, виористаних
для поб дови моделей біомеханічних систем

Матеріал

Модль
Юн/а Е, МПа

Коефіцієнт
Пасона (v)

Межа міцності ,
МПа

Корти альна іст ова т анина
Гбчаста іст ова т анина
С/лобовий хрящ
Сталь мар и 12Х18Н10Т

18 350
330
10,5
198 00

0,3
0,3
0,49
0,3

128
10
2
550

Таблиця 2 .

Поазнии навантажен ня І моделі, що спричиняє
«ритичн е» зміщення дистальноо фрамента

Напрямо навантаження

Величина
навантаження

Вздовж осі Y ( омпресія)
Вздовж осі X (приведення)
Вздовж осі X (відведення)
Вздовж осі Z (роз/инання )
Вздовж осі Z (з/инання)
Нав оло осі Y (внтрішня ротація)
Нав оло осі Y (зовнішня ротація)

105 Н
395 Н
395 Н
315 Н
315 Н
142 Н/м
142 Н/м

Таблиця 3 .

Зміщення дистально/о
фра/мента вздовж о сі, мм
Y
X
Z

1,009
0,243
–0,251
–0,245
0,234
–0,003
0,035

–0,005
1,012
–1,013
–0,015
0,015
–1,023
1,018

0,003
0,035
–0,035
1,023
–1,024
–0,322
0,63

Поазнии навантажен ня ІІ моделі, що спричиняє
«ритичн е» зміщення дистальноо фрамента

Напрямо н авантаження

Величина
навантаження

Вздовж осі Y ( омпресія)
Вздовж осі X (приведення)
Вздовж осі X (відведення)
Вздовж осі Z (роз/инання )
Вздовж осі Z (з/инання)
Нав оло осі Y (внтрішня ротація)
Нав оло осі Y (зовнішня ротація)

768 Н
428 Н
428 Н
415 Н
415 Н
170 Н/м
170 Н/м
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Зміщення дистально/о
фра/мента вздовж осі, мм
Y
X
Z

0,995
0,301
0,299
–0,272
–0,072
0,029
–0,026

0,001
1,008
–1,008
0,072
0,274
1,003
–1,003

0,192
0,11
–0,11
0,991
–0,993
0,399
0,438

ним та ізотропним. Механічні ха
рактеристики матеріалів представ
лені у табл. 1.
Схема компонування апарата пе
редбачала використання 2 опор з за
мкнутим контуром в поєднанні з
двома секторними опорами. В опо
рах з замкнутим контуром як че
резкісткові елементи використову
вали по дві спиці діаметром 2,2 мм,
що проводили під кутом 60 одна
відносно одної, а в опорах сектор
ного типу — по два консольні стерж
ні діаметром 6 мм.
За методом уніфікованого позна
чення черезкісткового остеосинтезу
[3] сегмент за допомогою "робочих"
площин умовно поділений на 8
рівнів. Моделювання поперечного
перелому великогомілкової кістки з
діастазом довжиною 1 мм проведе
не на V рівні. На ІV і VІ рівнях розта
шовані опори з замкнутим конту
ром, на ІІІ та VІІ рівнях — опори сек
торного типу.
Після інактивації м'якотканин
них структур представлені геомет
ричні моделі, експортовані в про
грамний модуль Stress Analysis, в яко
му проводили обчислення для виз
начення жорсткості остеосинтезу.
Для забезпечення можливості
проведення порівняльного аналізу
різних компонувань АЗФ всі розра
хунки проведені за загальними схе
мами фіксації та навантаження змо
дельованих систем. Великогомілко
ву кістку закріплювали на торцевій
поверхні епіфіза проксимального
фрагмента. Вектори навантаження
прикладали до дистального фраг
мента кістки в 6 стандартних ступе
нях свободи [9].
Основним завданням досліджен
ня було визначення навантаження в
різних напрямках, за якого відбу
вається зміщення дистального фраг
мента в площині перелому на 1 мм,
що вважають критичним [3, 9]. При
визначенні результатів переміщен
ня похибка становила ± 0,025 мм.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При створенні кінцево—еле
ментної сітки для І моделі кількість
елементів становила 420 068, кіль
кість вузлів — 709 060; для ІІ моделі
— відповідно 400 350 та 671 393. Як
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основний елемент використовували
тетраедр.
Результати розрахунків при при
кладанні навантаження, що спричи
няє зміщення дистального фрагмен
та на 1 мм в площині перелому,
представлені у табл. 2, 3.
Найбільш різнилися показники у
двох моделях при дослідженні поз
довжньої жорсткості. Так, зміщення
дистального фрагмента на 1 мм у ІІ
моделі відзначали при прикладанні
компресійного
навантаження
(вздовж осі Y) величиною 768 Н, що
на 631,43% більше, ніж у І моделі
(105 Н).
При дослідженні поперечної
жорсткості зміщення дистального
фрагмента на 1 мм у ІІ моделі спос
терігали при моделюванні приве
дення та відведення (вздовж осі Х)
величиною 428 Н та згинання і роз
гинання (вздовж осі Z) — 415 Н, що
перевищувало ці показники у І мо
делі відповідно на 8,35 та 31,75%.
Менша поперечна жорсткість фікса
ції фрагментів вздовж осі Z зумовле
на особливістю розташуванням че
резкісткових елементів — з кутом
перехресту, відкритим кпереду.
При дослідженні ротаційної
жорсткості зміщення дистального
фрагмента на 1 мм у ІІ моделі вияв
ляли при прикладанні моменту сили
відносно осі Y величиною 170 Н/мм,
що на 19,72% більше, ніж у І моделі
(142 Н/мм).

З практичної точки зору най
більше значення має здатність кон
струкції АЗФ забезпечити знерухом
лення фрагментів за їх осьового на
вантаження під час одноопорного
стояння та ходьби.
Виходячи з того, що сила:
F = mg,
де m — маса тіла; g — прискорен
ня вільного падіння, що становить
9,80665 м/с2,
для людини з середньою масою
тіла (70 кг) сила осьового наванта
ження під час опори на одну кінців
ку становить:
F = 70 кг  9,80665 м/с2 = 686,466 Н.
Коефіцієнт жорсткості (К) при
моделюванні компресії для дослід
жуваних моделей становить:
К І/ компрес = 105 Н/мм, К ІІ/ компрес =
768 Н/мм.
З двох біомеханічних систем
тільки конструкція АЗФ ІІ моделі за
безпечує жорсткість фіксації фраг
ментів, достатню для одноопорного
стояння на одній кінцівці. З огляду
на анатомічні особливості гомілки,
концентричне розташування опор
апарата відносно великогомілкової
кістки можливе лише за умови вико
ристання опор, діаметр яких значно
перевищує окружність сегмента. А
це потребує збільшення габаритів
конструкції та зменшення жорст
кості фіксації фрагментів внаслідок
збільшення відстані до точок
фіксації черезкісткових елементів.

Як свідчать дані літератури [10],
навантаження на одну кінцівку під
час ходьби становить 120 — 130%
маси тіла. Для людини з середньою
масою тіла сила навантаження на
одну кінцівку під час ходьби стано
вить:
F = 70 кг  9,80665 м/с2  1,3 =
892,405 Н.
Отже, конструкції АЗФ обох мо
делей не здатні забезпечити жорст
кість фіксації фрагментів, достатню
для раннього повноцінного наван
таження травмованої кінцівки під
час ходьби.
Таким чином, під час че
резкісткового остеосинтезу кісток
гомілки перевагу слід віддавати апа
ратам з ексцентричним розташу
ванням опор, що забезпечує більшу
жорсткість фіксації фрагментів у
порівнянні з такою апаратів з кон
центричним розташуванням опор
на 631,43% — при прикладанні ком
пресійних, на 8,35—31,75% — попе
речних та на 19,72% — ротаційних
зміщувальних зусиль.
Проте, навіть жорсткість фіксації
в апараті за ексцентричного розта
шування опор недостатня для ран
нього повноцінного навантаження
травмованої кінцівки під час ходьби.
Шляхом вирішення цієї проблеми
ми вважаємо розробку апарата з
можливістю адаптації його форми
до анатомічної конфігурації сегмен
та.
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СТОРОННІ ТІЛА КИШЕЧНИКУ,
ЩО МАСКУЮТЬ ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ
Я. І. Ломей, В. О. Олексовський, Ю. Я. Ломей
Жидачівська центральна районна лікарня, Сколівська центральна районна лікарня, Львівська область

A FOREIGN BODY OF THE INTESTINE
AS THE MASK OF ACUTE APPENDICITIS
Yа. I. Lomey, V. A. Oleksovski, Yu. Ya. Lomey
Гострий апендицит (ГА) — найпоширеніше гостре
захворювання органів черевної порожнини (ОЧП). Час
тота його виявлення залежить від віку дитини: чим мо
лодша дитина, тим рідше спостерігають ГА [1].
У теперішній час відзначена тенденція до зменшення
захворюваності на ГА через кожні 10 років майже удвічі
[2].
Причини й обставини потрапляння сторонніх тіл
(СТ) в організм людини різні, схильні до цього в основ
ному діти, особи похилого віку та психічно хворі.
Діти під час ігор часто беруть в рот дрібні предмети і
випадково ковтають їх.
Особи старшого віку нерідко неуважні під час їди,
особливо квапливої, у стані алкогольного сп'яніння, за
втрати зубів, внаслідок чого щільна їжа недостатньо пе
режовується, і відчуття в ній СТ перед ковтанням значно
знижується.
СТ органів травлення поділяють на дві групи (за
Adelmann—Konig): предмети шорсткої поверхні і
відносно великі з гладенькою поверхнею [3, 4].
СТ частіше безперешкодно проходить по травному
каналу і виводиться природним шляхом. Затримуються
на тому чи іншому рівні травного каналу в основному
СТ великих розмірів або з гострими краями і шипами.
Цьому можуть сприяти патологічні зміни кишечнику
(рубцювання або пухлинне звуження, сегментарний
спазм, запальний інфільтрат, стискання ззовні тощо). СТ
в місці розташування можуть спричиняти обтурацію
просвіту, непрохідність кишечнику, реактивне запален
ня, пролежні, механічне ураження—стискання стінок з
порушенням мікроциркуляції і виникненням ішемії, не
крозу, перфорації з проникненням СТ у вільну черевну
порожнину, перитоніт. Частіше, через анатомо—
фізіологічні особливості, пошкоджується тонка кишка, а
саме її проксимальний відділ, біля зв'язки Трейтца, та
дистальний відділ клубової кишки [1]. В літературі опи
сане виявлення під час операції СТ у вигляді загостреної
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курячої кістки довжиною 5 см у защемленій лівобічній
пахвинній грижі [4].
Наводимо спостереження встановлення хибного
діагнозу ГА у дитини при фіксації СТ (дві намагнічені ме
талеві кульки) з подальшими патологічними змінами в
ілеоцекальній ділянці.
До хірургічного відділення Жидачівської ЦРЛ
госпіталізований хворий К., 8 років, з діагнозом ГА. Ди
тина скаржилася на біль у животі, нудоту, сухість в роті,
загальну слабість, температура тіла 39,5 С.
Напередодні відчув незначний біль в животі, нудоту,
яка минула самостійно. У подальшому біль у правій пах
винній ділянці посилився, підвищилася температура
тіла, з'явилася сухість у роті. Батьки давали мезим—фор
те, но—шпу по 1 таблетці двічі на добу, проте, без ефек
ту.
Стан хворого середньої тяжкості. Шкіра і слизові
оболонки блідо—рожеві, чисті. Губи сухі. Периферійні
лімфатичні вузли не збільшені, безболісні. Температура
тіла 39,5 С. Артеріальний тиск 16,0/8,0 кПа (120/60 мм
рт. ст. ), пульс 112 за 1 хв, задовільного наповнення і на
пруження. Тони серця звучні, чисті, ритмічні. У легенях
дихання везикулярне, хрипів немає. Язик сухий, обкла
дений сірим нашаруванням. Живіт м'який, у верхніх
відділах дещо здутий, болісний під час пальпації у правій
пахвинній ділянці, де визначаються позитивний симп
том Щоткіна — Блюмберга, напруження м'язів перед
ньої черевної стінки. Участь живота у диханні обмежена.
Печінка, селезінка не збільшені. Симптом Пастернаць
кого негативний з обох боків. Випорожнення сформо
ване. Сечовиділення вільне, безболісне. Встановлений
діагноз: ГА.
Аналіз крові: ер 4,05  1012 в 1 л, Hb 130 г/л, л. 27,7  109
в 1 л, еоз. 0,02, п. н. 0,07, с. н. 0,83, лімф. 0,06, мон. 0,02,
ШЗЕ 14 мм/год. Глюкоза в крові 4,8 ммоль/л. Аналіз сечі
без особливостей. За даними УЗД ОЧП патологічні
зміни не виявлені.
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Після проведення відповідної передопераційної
підготовки та отримання поінформованої згоди батьків
на хірургічне втручання з приводу ГА здійснена успішна
"апендектомія" за життєвими показаннями.
Після обробки операційного поля розчином бетади
ну розкрито черевну порожнину доступом за Волкови
чем — Дьяконовим. В рану виступають великий сальник
та верхівка незміненого червоподібного відростка. Під
час ревізії в рану виведений купол сліпої кишки, до якої
в ділянці ілеоцекального клапана припаяна петля клубо
вої кишки з намагніченими металевими СТ (2 кульки) у
місці їх прилягання. Обережно роз'єднано цю структуру,
виявлений конгломерат з двох металевих кульок, які
перфорували стінку сліпої та клубової кишки. Видалені
СТ — дві намагнічені металеві кульки діаметром 0,5 см.
На перфоративні отвори діаметром 0,3 см накладені се
розно—м'язові та серо—серозні вузлові шви.
Прохідність ілеоцекального клапана та клубової кишки
в місці зашивання хороша. Стінки клубової кишки та
ілеоцекального клапана інфільтровані. Проведено
ревізію тонкої кишки через апендикулярний розріз, СТ
не виявлені.
Місце перфорації клубової кишки локалізоване на
відстані приблизно 50 — 60 см від ілеоцекального кла
пана, сліпої — на 1,5 — 2 см вище нього.
В порожнині малого таза виявлено помірну кількість
світло—жовтого випоту консистенції рідкого желе, який
видалений. Введений силіконовий дренаж № 6. Опе

раційна рана пошарово зашита до дренажів. Накладена
асептична пов'язка.
Перебіг післяопераційного періоду без ускладнень.
Рана зажила первинним натягом. Дитина виписана у за
довільному стані з відповідними рекомендаціями. Під
час огляду через 6 міс — практично здоровий.
Як з'ясувалося під час опитування, дитина випадково
з проміжком 1,5 — 2 год проковтнула дві намагнічені
залізні кульки від дитячої іграшки. Пройшовши безпе
решкодно травний канал, кульки притягнулися одна до
одної через намагніченість. Це спричинило механічне
стискання, защемлення стінки сліпої і клубової кишки з
подальшим порушенням їх мікроциркуляції, стаз крові,
ішемію тканин, некроз, перфорацію, перитоніт.
Оскільки перфорований отвір кишки з перифокальним
запаленням був менший за діаметр кульок, це не дало
змоги потрапити їм у просвіт кишечнику чи у вільну че
ревну порожнину. Оскільки СТ містилися в топо
графічній зоні розташування червоподібного відростка,
вони спричинили морфологічні зміни з відповідними
клінічними проявами ГА, діагноз якого і встановлений
хірургами.
Лікарям при зверненні хворих слід більш детально і
прискіпливо збирати анамнез. Це стосується, насампе
ред, осіб поважного віку та дітей, які забувають чи не хо
чуть через страх перед батьками відтворити правдиву
картину тієї чи іншої події, що спричинило виникнення
захворювання.
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ГАНГРЕНА ФУРНЬЕ, ОСЛОЖНЕННАЯ ПАРАПРОКТИТОМ
А. Ю. Горолюк
Криворожская городская больница № 17, Днепропетровская область

A FOURNIER’S GANGRENE, COMPLICATED
BY PARAPROCTITIS
А. Yu. Gorolyuk
Bпервые гангрена Фурнье, или гангрена в области
наружных половых органов и промежности, описана
Баурини в 1764 г. Фурнье в 1883 г. впервые выделил за
болевание в качестве отдельной нозологической фор
мы — спонтанной гангрены мошонки. По данным мор
фологического исследования, гангрена Фурнье являет
ся разновидностью некротизирующего фасцита, спро
воцированного проктологическими, урологическими,
дерматовенерологическими воспалительными заболе
ваниями. Возможна также идиопатическая форма. В ос
нове патогенеза — острое или хроническое нарушение
микроциркуляции, что обусловливает гипоксию тка
ней, некроз кожи наружных половых органов и про
межности, подкожной основы, фасций с последующим
распространением на мягкие ткани диафрагмы таза,
поясничную, ягодичную, бедренную области.
Из—за небольшой частоты заболевания, агрессивно
го и быстрого течения, диагностика и лечение нередко
затруднены. Летальность высокая — от 31 до 50%, в зави
симости от площади поражения, при поражении тка
ней мошонки и полового члена — до 80% [1, 2]. Приво
дим наблюдение успешного лечения гангрены Фурнье.
Больной Л., 51 года, госпитализирован в хирургичес
кое отделение 14.04.12 с жалобами на боль в области
мошонки, повышение температуры тела. Такое состоя
ние возникло остро, в течение 8 — 9 ч. Состояние боль
ного средней тяжести, температура тела 38С, пульс 94 в
1 мин, АД 16/9,3 кПа (120/70 мм рт. ст.). Живот мягкий,
безболезненный, участвует в дыхании, перитонеальных
симптомов нет, физиологические отправления не нару
шены. При ректальном исследовании патологические
изменения не выявлены. Мошонка отечна, кожа ее гипе
ремирована, особенно слева, при пальпации болезнен
на, левое яичко увеличено, размерами 8  7  6,5 см; при
пальпации резко болезненно, крепитация, флюктуация
не отмечены. Диагноз: острый левосторонний орхоэ
пидидимит. Назначена антибактериальная и дезинток
сикационная терапия, однако состояние больного ухуд
шалось. 15.04.12 в области мошонки и промежности
отек значительно увеличился, появилась флюктуация.
Ректальное исследование: на 3 см выше заднего прохо
да по передней стенке пальпируется инфильтрат, уходя
щий вверх, верхняя граница инфильтрата недостижима.
Диагноз: флегмона Фурнье; острый параректальный па
рапроктит. Больной оперирован в неотложном поряд
ке, под внутривенным наркозом вскрыта флегмона, эва
куировано незначительное количество (около 20 мл)
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жидкого, зловонного гноя с гнилостным запахом, при
дальнейшей ревизии затеки не обнаружены, мягкие тка
ни пропитаны гноем. Полость промыта 3% раствором
перекиси водорода, раствором бетадина, дренирована
резиновыми трубками. На фоне продолжающейся дез
интоксикационной терапии, применения антибиоти
ков широкого спектра действия и местного лечения со
стояние больного продолжало ухудшаться. Возник об
ширный некроз мягких тканей мошоночно—промеж
ностно—ягодичной области с переходом на половой
член, возникла подкожная крепитация. 17.04.12 под вну
тривенным наркозом произведена неотложная опера
ция: ревизия гнойной полости мошоночно—промеж
ностно—ректально—ягодичной области, обширная не
крэктомия в пределах визуально неизмененных тканей,
дренирование пельвиоректального гнойника. После
операции во время перевязок производили этапную не
крэктомию. 21.04.12 диагностирован некроз левого
яичка, под внутривенным наркозом произведена лево
сторонняя орхэктомия. Проводили перевязки с при
сыпкой гентоксан, мазью левомеколь. Рана очистилась,
ее общая площадь составляла около 2,5% с полным де
фектом кожи мошоночной области, оголением остав
шегося правого яичка и корня полового члена. 11.05.12
под спинномозговой анестезией произведена плановая
операция: пластика местными тканями дефекта мошон
ки с укрытием правого яичка и раневого дефекта поло
вого члена смещенными кожными лоскутами. Течение
послеоперационного периода без осложнений. Швы
сняты на 10—11—е сутки. Раны параректальной и яго
дичной областей выполнились грануляциями, активно
заживают вторичным натяжением. Пациент выписан
для амбулаторного лечения. Продолжительность лече
ния в стационаре 39 дней. Осмотрен через 1 мес, состо
яние удовлетворительное, жалоб нет, в области промеж
ности по средней линии тонкий послеоперационный
рубец, состоятельный; в области пластики дефекта мяг
ких тканей полового члена, мошонки, промежности от
мечено приживление трансплантата; оставшийся вбли
зи заднего прохода раневой дефект размерами 1,5  1 см
выполнен чистыми ярко—розовыми грануляциями, по
периферии — активная эпителизация; функция органов
малого таза не нарушена.
Через 1,5 года, со слов родственников (пациент вы
ехал за пределы Украины), состояние удовлетворитель
ное, нарушения функции органов малого таза не на
блюдали.
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Приведенное наблюдение демонстрирует возмож
ность успешного выполнения в раннем периоде заболе
вания плановой пластической операции закрытия об

ширного дефекта кожи в области половых органов и
промежности, что оказало положительное влияние на
функции органов малого таза и состояние больного.
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27@28 листопада 2014 р.
в м. Києві
буде проведено

конференцію

"ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ
ТКАНИН В ХІРУРГІЇ ПОРАНЕНЬ, НЕВІДКЛАДНІЙ
ТА ПЛАНОВІЙ ХІРУРГІЇ"
Наукова програма
— Застосування новітніх технологій та способів лікування вогнепальних, вибухових ранових
уражень
— Застосування електрозварювання живих тканин в хірургії поранень, невідкладній та плановій
хірургії
— Застосування новітніх технологій та способів лікування опікових та комбінованих з ними
уражень
— Інфузійна та антибактеріальна підготовка при наданні медичної допомоги пораненим та її
ефективність в умовах проведення АТО
— Загальні питання загоєння ран та з'єднання тканин
— Пов'язки, сорбенти, підготовка та пластика ран, застосування імплантів
— Стопа діабетика, стопа пораненого. Хірургічна корекція кровопостачання та метаболізму
— Нові технології в лікуванні гнійнозапальних захворювань промежини й тазу
— Нові технології лікування ран на тлі особливих станів

29 листопада 2014 р.
На базі Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України буде проведено
міждисциплінарний семінар по обміну досвідом із застосування електрозварювання живих
тканин, майстеркласи щодо електрозварювання в хірургії.
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ЮВІЛЕЇ
УДК 617 (092 Лупальцов)

Владимир Иванович
ЛУПАЛЬЦОВ
к 75летию со дня рождения

Vladimir Ivanovich
LUPALTSOV
To the 75th anniversary
8 сентября 2014 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и
50 лет научной и практической деятельности заведующего
кафедрой хирургии № 3 Харьковского национального меди
цинского университета, заслуженного деятеля науки и тех
ники Украины, лауреата Государственной премии Украины,
член—корреспондента НАМН Украины, академика АН выс
шей школы Украины, доктора медицинских наук, профессо
ра Владимира Ивановича Лупальцова.
В. И. Лупальцов родился 8 сентября 1939 г. в Харькове.
Во время войны его семья переезжает в с. Алексеевка Харь
ковской области. Рано оставшись без отца, мальчик одно
временно с учебой в школе помогает матери по хозяйству,
познает цену тяжелого, недетского сельского труда. С успе
хом окончив десятилетку в Алексеевке, Владимир Иванович
в 1957 г. приходит работать на Харьковский тракторный за
вод в чугунолитейный цех формовщиком.
В 1958 г. В. И. Лупальцов поступает на 1—й курс Харьков
ского медицинского института, принимает активное участие
в общественной жизни Института и работе Студенческого
научного общества. По окончании института (в 1964 г.) В. И.
Лупальцов работает хирургом Орельской участковой боль
ницы Лозовского района Харьковской области и за 3 года ос
ваивает широкий спектр оперативных вмешательств по по
воду неотложных хирургических заболеваний органов
брюшной полости, гинекологических заболеваний, а также
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травматического повреждения костно—мышечной системы.
Молодому хирургу, несмотря на загруженность, интересно
все, он принимает активное участие в выездных заседаниях
Харьковского областного общества хирургов.
Стремление повысить научный и профессиональный уро
вень приводит Владимира Ивановича в 1967 г. в Харьковский
научно—исследовательский институт общей и неотложной
хирургии, где в течение 3 лет под руководством профессора
А. А. Шалимова он обучается в аспирантуре. В 1970 г. В. И.
Лупальцов успешно защищает кандидатскую диссертацию
"Функциональное состояние и пути коррекции нарушений
внешнего дыхания и гемодинамики малого круга кровообра
щения в ранние стадии ожоговой болезни".
С 1970 по 1976 г. В. И. Лупальцов работает ассистентом
кафедры госпитальной хирургии Харьковского медицинско
го института. За этот период под руководством хирургов—
новаторов А. А. Шалимова, В. Т. Зайцева В. И. Лупальцов ос
ваивает широкий диапазон оперативных вмешательств на
органах брюшной и грудной полостей, сосудах, в гнойной хи
рургии. Большую лечебную и научную работу Владимир Ива
нович сочетает с общественной деятельностью.
С 1976 по 1983 г. В. И. Лупальцов — доцент кафедры гос
питальной хирургии, успешно проводит лечебно—консуль
тативную работу в отделении патологии печени и поджелу
дочной железы Харьковского института общей и неотложной
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хирургии, который является базой кафедры. Неудовлетвори
тельные результаты лечения острого послеоперационного
панкреатита, нерешенные вопросы этиологии и патогенеза
этого тяжелого осложнения побудили углубленно изучать эту
пpoблему. Владимир Иванович проводит клинико—экспери
ментальные исследования этиологии и патогенеза острого
послеоперационного панкреатита, изучает вопросы его про
филактики и лечения. Научный поиск, анализ накопленного
материала нашли логическое завершение в докторской дис
сертации "Острый послеоперационный панкреатит" (1982
г.). В работе впервые четко сформулированы клиника, диа
гностика и лечебная тактика этого тяжелого осложнения. В
1983 г. В. И. Лупальцов возглавляет кафедру хирургических
болезней Харьковского мединститута. В настоящее время
коллектив кафедры хирургии № 3 Харьковского националь
ного медицинского университета расширяет диапазон науч
ных проблем, продолжает научный поиск, достойно решает
текущие задачи хирургической клиники.
Блестящий талант хирурга позволил профессору В. И.
Лупальцову внедрить в клиническую практику методы орга
носохраняющих операций при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, радикальных оперативных вме
шательств на желчном пузыре и внепеченочных желчных
протоках, поджелудочной железе и др. Научные исследова
ния В. И. Лупальцова имеют прямое отношение к проблемам
диагностики и лечения острого панкреатита и его осложне
ний. Монография "Острый послеоперационный панкреатит"
(1988) стала настольной книгой многих хирургов. За разра
ботку вопросов лечения больных острым панкреатитом и ак
тивное внедрение новейших технологий в диагностике и ле
чении профессору В. И. Лупальцову вместе с его коллегами
в 1989 г. присуждена Государственная премия УССР, в 1995
г. за значительный личный вклад в развитие здравоохране
ния страны и высокое профессиональное мастерство он удо
стоен звания "Заслуженный деятель науки и техники Украи
ны". В 2001 г. В. И. Лупальцов избран академиком АН выс
шей школы Украины, в 2003 г. — член—корреспондентом
АМН Украины. В арсенале ученого более 600 научных работ,
15 авторских свидетельств и патентов, он является заслу
женным изобретателем СССР. Под руководством В. И. Лу
пальцова защищены 15 докторских и кандидатских диссер
таций, им написаны разделы в монографиях "Неотложная
хирургия брюшной полости", "Клиническая фармакология",
изданы монографии и учебные пособия. В 1993 г. В. И. Лу
пальцов опубликовал монографию "Острый аппендицит", в
1999 г. — руководство для студентов медицинских вузов
"Элементы общего ухода за больными в хирургическом ста
ционаре", в 2003 г. — монографию "Перфоративная гастро
дуоденальная язва", в 2004 г. — монографию "Раны, раневая
инфекция и особенности течения раневого процесса в усло
виях радиации", в 2009 г. — монографию "Осложнения яз
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: хи
рургическое лечение", в 2012 г. — монографию "Методы и
способы оказания неотложной хирургической помощи при
острой хирургической патологии брюшной полости и забрю

шинного пространства", в 2014 г. — монографию "Неотлож
ная хирургия органов брюшной полости и забрюшинного
прстранства".
Профессор В. И. Лупальцов занимает активную жизнен
ную позицию, является признанным авторитетом среди спе
циалистов—хирургов, принимает активное участие в работе
международных конгрессов хирургов, конференций, симпо
зиумов, всеукраинских съездов. Он член правления Ассоци
ации хирургов Украины и ее Харьковского областного отде
ления, действительный член Ассоциации хирургов имени Н.
И. Пирогова и Международной организации "Ассоциация хи
рургов—гепатологов", член редакционных советов ведущих
профильных журналов Украины и России ("Клінічна хірургія",
"Харківська хірургічна школа", "Врачебная практика", "Анна
лы хирургической гепатологии" и др.), ответственный редак
тор сборников научных работ по хирургии Харьковского го
сударственного медицинского института. В 2012 г. избран
почетным профессором Тернопольского государственного
медицинского университета.
В. И. Лупальцов — редактор научных трудов Харьковско
го медицинского института по хирургии: "Актуальные вопро
сы неотложной хирургии органов брюшной полости", "Акту
альные вопросы хирургии печени, внепеченочных желчных
путей и поджелудочной железы". Под руководством В. И. Лу
пальцова проведены 6 научно—практических конференций.
За весомый личный вклад в развитие медицинского об
разования и науки, а также многолетний добросовестный
труд Владимир Иванович Лупальцов награжден медалью "За
доблестный труд", орденами "За заслуги" II и III степени, По
четной грамотой Кабинета Министров Украины, Золотой ме
далью Международного фонда мира "За укрепление мира",
он дважды лауреат академического рейтинга "Золота Форту
на" с вручением ордена "За трудовые достижения" IV степе
ни, отмечен наградой АН высшей школы Украины — орденом
Ярослава Мудрого, удостоен памятной медали Института хи
рургии имени А. В. Вишневского РАМН, знаком отличия
Харьковского городского головы "За старанність" в честь
350—летия основания Харькова. Владимир Иванович Лу
пальцов — почетный гражданин г. Первомайска и Первомай
ского района Харьковской области. В 2008 г. за многолетний
безупречный труд Американским биографическим институ
том В. И. Лупальцов удостоен международной награды "За
жизненные достижения в хирургии" и звания "Человек года
— 2008". В том же году избран на почетную должность заме
стителя директора Исследовательской ассоциации Амери
канского биографического института.
В канун юбилея Владимиру Ивановичу есть чем гордить
ся, им создан прекрасный коллектив, который успешно тру
дится на благо укрепления здоровья народа Украины, он ис
целяет страждущих. Свой юбилей Владимир Иванович Лу
пальцов встречает в расцвете сил, преисполненный творче
ского вдохновения и грандиозных замыслов. Желаем ему
доброго здоровья, больших успехов в дальнейшей много
гранной работе.

Ïðåçèäèóì Ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè õèðóðãîâ Óêðàèíû
Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Ðåäêîëëåãèÿ è ðåäàêöèÿ æóðíàëà “Êë³í³÷íà õ³ðóðã³ÿ”
Äðóçüÿ è êîëëåãè
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УДК 617(092 Фомін)

Петро Дмитрович
ФОМІН
75 років від дня народження

Petro Dmytrovych
FOMIN
The 75th anniversary
10 вересня 2014 р. виповнилося 75 років відомому хірур
гу Петру Дмитровичу Фоміну — доктору медичних наук
(1984), професору (1986), завідувачу кафедри хірургії №3
Національного медичного університету імені О. О. Богомоль
ця МОЗ України, академіку НАМН України (2011), академіку
АН НП України (1998), заслуженому діячеві науки і техніки Ук
раїни (1999), лауреату Державної премії УРСР (1990), лауре
ату Державної премії України (2005), лауреату Премії Кабіне
ту Міністрів України (2014), головному хірургу МОЗ України
(2003).
П. Д. Фомін народився 10 вересня 1939 р. у с. Бабєєво
Темниковського району Мордовської АРСР у сім'ї трудівника.
По закінченні з відзнакою лікувального факультету Томського
медичного інституту у 1962 р. навчається у клінічній ордина
турі на кафедрі госпітальної хірургії (1962—1964), працює
хірургом—ординатором госпітальної хірургічної клініки під
керівництвом академіка АМН СРСР А. Г. Савіних. У 1966 р.
обраний на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії
Томського медичного інституту, у 1970 р. захищає канди
датську дисертацію "Загрудинная предфасциальная тонко
кишечная эзофагопластика при рубцовой непроходимости
пищевода".
В Національному медичному університеті імені О. О. Бо
гомольця МОЗ України П. Д. Фомін працює з 1970 р.: асис
тентом кафедри хірургії (1970 — 1981), доцентом (1981 —
1985), професором (1985 — 1992) цієї кафедри. У 1984 р. за
хищає докторську дисертацію "Восстановительные опера
ции и их последствия при рубцовой непроходимости пище
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вода". З 1992 р. по теперішній час — завідувач кафедри
хірургії № 3. П. Д. Фомін є учнем проф. В. С. Рогачової, чл.—
кор. НАН і АМН України проф. В. Д. Братуся.
П. Д. Фомін — відомий вчений—хірург, він зробив
суттєвий внесок у наукове обґрунтування та розробку нових
методів діагностики й лікування у хірургії, особливо добро
якісних та злоякісних захворювань стравоходу, шлунково—
кишкової кровотечі, жовчовивідних шляхів та інших органів
черевної порожнини. П. Д. Фомін є керівником першого в Ук
раїні Київського центру невідкладної допомоги хворим з
шлунково—кишковою кровотечею. Наукові розробки та
досвід Центру з організації допомоги, діагностики та методів
хірургічного лікування стали основою для створення подібних
центрів в областях України, широко впроваджуються в ліку
вальних закладах в Україні та за її межами, сприяли значному
розширенню можливостей виліковування хворих, зменшен
ню летальності у 3 — 4 рази.
П. Д. Фомін виконує значний обсяг лікувально—консуль
тативної роботи по лінії МОЗ України, він консультант Медич
ного управління при Державному управлінні справами,
здійснює найбільш складні оперативні втручання.
Основними напрямками наукової діяльності П. Д. Фоміна
є також різні аспекти вищої медичної освіти в Україні, участь
у розробці Державних стандартів з вивчення хірургічних дис
циплін відповідно до міжнародних стандартів.
П. Д. Фомін — автор 592 наукових праць, опублікованих у
вітчизняних та зарубіжних виданнях, 48 авторських свідоцтв
та патентів України на винахід, 15 раціоналізаторських пропо
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зицій, присвячених новим методам діагностики, загаль
нохірургічним та мініінвазивним ендохірургічним технологіям
оперативних втручань, має 17 дипломів та свідоцтв учасника
міжнародних, союзних та державних виставок і медичних фо
румів.
Під керівництвом П. Д. Фоміна виконані 4 докторські та 17
кандидатських дисертацій з актуальних питань хірургії, підго
товлені 25 клінічних ординаторів і магістрів з хірургії, як ук
раїнських, так і іноземних. Учні проф. П. Д. Фоміна працюють
завідувачами кафедр хірургії (Ужгород), асистентами та до
центами кафедр хірургії (Ужгород, Київ, Тернопіль), головни
ми лікарями, головними хірургами та завідувачами
хірургічних відділень (Суми, Ужгород, Донецьк, Вінниця).
Висока ерудиція, добре знання іноземних мов сприяли
тому, що П. Д. Фомін завжди бере активну участь у міжнарод
них форумах хірургів, що відбулися у США, Нідерландах,
Угорщині, Польщі, Ізраїлю, Великій Британії, Німеччині,
Бельгії, Франції, Японії, Південній Кореї, Італії.
П. Д. Фомін проводить велику науково—організаційну та
громадську роботу, він член Правління та Президії Асоціації
хірургів України, член спеціалізованої вченої ради при НМУ
імені О. О. Богомольця за спеціальністю "хірургія", член
комісії МОЗ і Міністерства освіти і науки України з розробки
освітньо—кваліфікаційних характеристик та Державних стан
дартів вищої медичної освіти в Україні, Член Європейського
товариства хірургів, дійсний член Нью—Йоркської Академії
Наук, міжнародного наукового комітету Асоціації раку шлун
ка,член редколегії кількох наукових медичних журналів, голо
ва циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін НМУ
імені О. О. Богомольця. У 1992 — 1993 рр. працює Головним
хірургом м. Києва. З 1995 р. — член спеціалізованої вченої
ради при НМУ за спеціальністю "хірургія", з 1998 р. — член
експертної ради ВАК України, у 2003 — 2014 рр. — Головний
хірург МОЗ України. У 2003 р. П. Д. Фомін обраний член—ко
респондентом АМН України за спеціальністю "хірургія", у
2011 р. — дійсним членом НАМН України. Академік Петро
Дмитрович Фомін невтомно працює для розвитку медицини
та хірургії в Україні як талановитий вчений, блискучий хірург.
В останні роки П. Д. Фомін успішно розвиває новий пер
спективний для клінічної хірургії напрямок наукової діяль
ності, пов'язаний з розробкою, теоретичним обґрунтуванням
і впровадженням у клінічну практику мініінвазивних ен

дохірургічних технологій та приладів для лікування шлунко
во—кишкової кровотечі, які виводять хірургію України на
рівень всесвітніх стандартів.
За цикл наукових робіт "Розробка, теоретичне обґрунту
вання та клінічне впровадження нових органозберігаючих ме
тодів хірургічного лікування кровоточивих виразок шлунка і
дванадцятипалої кишки" П. Д. Фомін одержав Державну
премію України (1990); Указом Президента України за заслу
ги у розвитку медичної науки, вагомий особистий внесок у
підготовку фахівців для охорони здоров'я П. Д. Фоміну при
своєне почесне звання заслуженого діяча науки і техніки Ук
раїни (1999); за значний особистий внесок у розвиток еко
номіки, культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери
м. Києва П. Д. Фомін нагороджений Почесними грамотами
Кабінету Міністрів України (2001, 2008); багаторічна лікарсь
ка, науково—педагогічна та громадська діяльність П. Д.
Фоміна відзначена подякою Голови Київської міської дер
жадміністрації (2003). У 2004 р. Указом Президента України
П. Д. Фомін нагороджений Орденом Ярослава Мудрого V
ступеня, у 2009 р. — Орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.
За цикл наукових робіт "Фундаментальні дослідження впливу
гіпертермії на стан імунітету та розробка нових високоефек
тивних технологій лікування при гнійно—септичних захворю
ваннях у серцево—судинній та абдомінальній хірургії" П. Д.
Фомін отримав Державну премію України в галузі науки і
техніки (2008). Як відомий лікар—хірург П. Д. Фомін отримав
відзнаку МОЗ України "Хрест Пантелеймона Цілителя"
(2009), Орден святителя Луки Кримського (2011). У 2010 р.
Європейською академією природничих наук нагороджений
Європейським орденом Миколи Пирогова та пам'ятною ме
даллю Теодора Більрота (2011). У 2009 р. П. Д. Фомін обра
ний почесним професором Тернопільського медичного
університету імені І. Я. Горбачевського; у 2012 р. — почесним
доктором Російського Національного медико—хірургічного
центра ім. М. І. Пирогова; у 2013 р. — нагороджений Почес
ною грамотою Рівненської обласної ради; у 2013 р. — Золо
тою медаллю НАМН України "За наукові досягнення". У 2014
р. за наукову розробку "Сучасні мініінвазивні ендоскопічні та
хірургічні технології лікування шлунково—кишкових крово
теч", розробку і впровадження інноваційних технологій П. Д.
Фомін отримав Премію Кабінету Міністрів України.

Êîëåêòèâ õ³ðóðã³÷íî¿ êë³í³êè, ó÷í³ òà äðóç³
ùèðî â³òàþòü øàíîâíîãî Ïåòðà Äìèòðîâè÷à ÔÎÌ²ÍÀ ç þâ³ëåºì,
áàæàþòü ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íàñíàãè, ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â
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УДК 617 (092. Замятин)

Петр Николаевич
ЗАМЯТИН
60 лет со дня рождения

Pеtr Nikolayevich
ZAMYATIN
The 60th anniversary
6 сентября 2014 г. исполнилось 60 лет доктору медицин
ских наук профессору Петру Николаевичу Замятину — руко
водителю отдела травматического шока, анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии Института общей и не
отложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины, про
фессору кафедры хирургии № 1 Харьковского национально
го медицинского университета.
Вся трудовая жизнь П. Н. Замятина от студента второго
курса до профессора проходит на глазах сотрудников Инсти
тута, куда в 1981 г. он направлен по окончании Харьковского
медицинского института. В 1982 г. П. Н. Замятин получает
звание врача—хирурга после прохождения интернатуры по
специальности "хирургия" и работает хирургом—ординато
ром в отделении травматического шока. В стенах Аlma mater
его знают как вдумчивого студента, затем трудолюбивого
хирурга, в последующем — уважительного и требовательно
го руководителя отдела.
В 1989 г. П. Н. Замятин защищает диссертацию на соис
кание научной степени кандидата медицинских наук "Совер
шенствование диагностики и хирургического лечения по
вреждений сердца при раневой политравме и шоке". В 2005
г. под руководством директора Института заслуженного дея
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теля науки и техники Украины, лауреата государственной
премии Украины профессора В. В. Бойко успешно защищает
докторскую диссертацию на тему "Усовершенствование ди
агностической и хирургической тактики у пострадавших с до
минирующими повреждениями груди и живота в раннем пе
риоде травматической болезни".
С 2006 г. П. Н. Замятин руководит отделом травматичес
кого шока, анестезиологии, реанимации и интенсивной те
рапии Института — одного из ведущих специализированных
центров в области хирургии повреждений.
О личном вкладе П. Н. Замятина в развитие отечествен
ной медицинской науки свидетельствуют более 300 опубли
кованных работ (в том числе 19 монографий, 30 рационали
заторских предложений и авторских свидетельств СССР, бо
лее 40 патентов Украины).
В 2013 г. во главе с профессором В. В. Бойко совместно
с учеными Института, Харьковского национального меди
цинского университета и Национального технического уни
верситета "Харьковский политехнический институт" П.Н. За
мятин стал соавтором открытия "Пьезосинтетический эф
фект в биологических тканях (пьезобиосинтез)" и лауреатом
Украинской, Международной и Европейской Ассоциаций ав
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торов открытий с вручением дипломов, знака и медали этих
Ассоциаций, а также "Ордена Золотого Орла" от Европей
ской ассоциации авторов открытий в Ганновере (Германия).
П. Н. Замятин принимает активное участие в работе реги
ональных и международных хирургических конференций,
пленумов, съездов, симпозиумов, конгрессов. Является чле
ном Ассоциации хирургов Украины, ее Харьковского отделе
ния, Европейской ассоциации сердечно—сосудистых хирур
гов и Европейской Ассоциации эндоскопических хирургов.
П. Н. Замятин — квалифицированный хирург, владеет со
временными методами хирургических вмешательств в неот
ложной и плановой хирургии, знает и любит свою профес
сию, пользуется заслуженным авторитетом у больных и кол
лег. П. Н. Замятин — талантливый преподаватель, принима
ющий участие в создании учебников и учебных пособий для

студентов, отдающий много сил и времени совершенствова
нию учебного процесса, подготовке высококвалифициро
ванных специалистов не только для Украины, но и для зару
бежных стран.
Своей высокой эрудицией, научно—педагогической ком
петенцией, принципиальностью, заботой и вниманием к ок
ружающим П. Н. Замятин снискал глубокое уважение со
трудников Университета, студентов, медицинской общест
венности, больных. Свой юбилей Петр Николаевич Замятин
отмечает полным сил, энергии, больших творческих планов.
За трудовую и научную деятельность П. Н. Замятин на
гражден многочисленными грамотами, в том числе Почетной
грамотой Президиума Академии медицинских наук Украины
и грамотой Харьковской городской госадминистрации.

Ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà îáùåé è íåîòëîæíîé õèðóðãèè èìåí³ Â. Ò. Çàéöåâà ÍÀÌÍ Óêðàèíû
îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþò
Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à ÇÀÌßÒÈÍÀ
ñî ñëàâíûì þáèëååì, æåëàþò åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ,
îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íà÷èíàíèé è ïëàíîâ
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ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
УДК 617(092 Земсков)

ЮБИЛЕЙ, КОТОРЫЙ НЕ НАСТУПИТ…
к 75летию профессора

Владимира Сергеевича
ЗЕМСКОВА
О. Е. Бобров

JUBILEE, WHICH WOULD NOT COME…
to the 75th anniversary of Professor

Vladimir Sergeyevich
ZEMSKOV
О. Е. Bobrov
Трудно поверить, но прошло уже 12 лет с того страшного
дня, когда оборвалась жизнь Мастера, Хирурга, Философа,
Учителя, Друга — профессора Владимира Сергеевича Зем
скова, одного из последних из немногочисленной плеяды ис
полинов—первопроходцев, исповедовавших принцип: "Мне
нравится начинать все с нуля".
Смерть человека — это всегда страшно. Но когда эта
смерть внезапна и в расцвете сил — это страшно вдвойне.
Общеизвестны слова древнего грека Хилона: "О мертвых
или ничего, или хорошо". Куда менее известна парафраза
этой поговорки: "Demortus — veritas", т. е. "О мертвых —
правду". О В. С. Земскове говорить несложно. Вся его корот
кая жизнь — Правда о великом Созидателе.
9 сентября 2014 г. профессор Владимир Сергеевич Зем
сков в кругу любящих его близких и родных людей мог бы
праздновать свой семидесятипятилетний юбилей. Если бы
не…
Анализируя истоки научно—практического и духовного
облика Владимира Сергеевича, невольно соглашаешься с
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мыслью патриарха медицинских историков Украины Юрия
Виленского, о том, что "природа сама создает гениев".
Медицинское образование Владимир Земсков получил в
Луганске, в только что созданном Медицинском институте.
Вспоминая годы учебы, Владимир Сергеевич всегда с тепло
той вспоминал "Alma mater". "Луганский мединститут, на
прочь лишенный закостенелых устоев, с прекрасными педа
гогами. Нам, студентам, разрешалось многое, огромное
внимание уделялось практическим занятиям, по всем основ
ным предметам работали специализированные кружки. Уже
с первого курса я принимал участие в операциях. Сначала,
конечно, на собаках (кстати, с тех пор я противник экспери
ментов на собаках, очень их люблю). И уже на 2—3—м курсе
я четко знал: медицина — это мой путь в жизни".
По окончании в 1962 г. института молодой специалист
начинал врачебную практику в небольшом шахтерском го
родке Паркоммуна заведующим здравпункта шахты "Украи
на", откуда вскоре переехал в Коммунарск и стал работать в
онкодиспансере. По собственному признанию, работал по
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18 часов в сутки, подрабатывая врачом то в "зоне", то в обл
лечсанупре. Так что общаться приходилось и с "зэками", и с
"партийными аппаратчиками". Выполнял до 100 операций в
месяц, выписывал и изучал всю возможную специальную ме
дицинскую литературу, доставал уникальные атласы. Работа
"на земле", среди людей, которые видят тебя круглосуточно,
отличается от работы в рафинированной клинике в мегапо
лисе, выйдя из которой, врач может просто раствориться
среди сотен тысяч сограждан. В маленьком городе ты посто
янно на виду. То, что происходит в операционной, сразу же
становится достоянием многих. Каждая, да, да, каждая опе
рация может вознести тебя на Олимп славы, а может и пере
черкнуть былые достижения и поставить жирный крест на ка
рьере. Тем более в среде шахтеров, людей трудной профес
сии, решительных и бескомпромиссных. Можно негативно и
вполне справедливо относиться к нашей истории, в частнос
ти, к Коммунистической партии, но в то время, кроме развра
щенной партийной номенклатуры, были и те, кто действи
тельно верил в социальное равенство и справедливость. Вот
эти—то коммунисты—шахтеры и приняли молодого хирурга
в свои ряды. А это в те годы дорогого стоило. Кстати, имен
но с тех времен Владимир Сергеевич сохранил глубокое ува
жение к рядовым хирургам. Уже будучи маститым профессо
ром, он всегда лично встречал и подолгу общался с коллега
ми из "глубинки", посетившими клинику. "Полевые команди
ры", "комбаты" называл их он, подчеркивая, что именно на их
плечах держится хирургия.
Три года он безуспешно "прорывался" из глубинки в
Москву, в аспирантуру, и только на четвертый — поступил в
аспирантуру Киевского научно—исследовательского инсти
тута рентгенорадиологии и онкологии. Там он начал рабо
тать над темой диссертации под руководством профессора
Ивана Теодосовича Шевченко, которого вскоре как неугод
ного начальству "ушли", используя изощренные приемы чи
новничьих "подстав". Аспиранту Земскову настоятельно "со
ветовали" отказаться от своего руководителя, угрожая даже
исключением из партии, на что, не отрекаясь от Учителя, он
отвечал: "Принимали меня в партию не вы, а шахтеры, они
пусть и решают!"
Защитив диссертацию, Владимир не остался работать
без своего руководителя, вскоре уволился из перспективно
го института "в никуда". Но Бог не позволил поставить крест
на карьере талантливого хирурга.
Молодого ученого заметил директор Киевского научно—
исследовательского института клинической и эксперимен
тальной хирургии профессор Александр Алексеевич Шали
мов. Вакансий в клинических отделах не было, и поначалу
пришлось работать в отделе экспериментальной хирургии,
разрабатывая новые операции на лабораторных животных,
включая пересадку органов. И вот, наконец, работа в отделе
хирургии печени, желчных протоков и поджелудочной желе
зы. Владимир Сергеевич вспоминал: "У Шалимова я научил
ся многому: и организаторским качествам, и тому, что необ
ходимо для хирургической практики, и научной деятельнос
ти". Тогда же по санитарной авиации он объездил весь Со
ветский Союз, от Львова до Ташкента. Итогом работы в Ин
ституте стала защита докторской диссертации, посвящен
ной проблеме лечения больных острым панкреатитом.
Но не все было таким безоблачным. В мире медиков же
сткая конкуренция. Трудно поступить, дорого учиться, но
еще сложнее найти работу. Взаимоотношения между колле
гами в медицинском мире стары, как и сам этот мир. Успехов
коллеги обычно не прощают. "В хирургии ты никто, пока чис
ло твоих врагов не сравняется, по крайней мере, с числом
твоих друзей" — говорил спустя много лет профессор В. С.
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Земсков своим ученикам, настраивая их на непрерывную
борьбу. А еще сложнее удержаться в той дедовщине, кото
рая царит в каждой больнице. Как писал Максим Равреба
(журналист, специализирующийся на медицинской темати
ке) в очерке, посвященном В. С. Земскову: "Ты можешь быть
гением и доктором Сальватором. Но дедовщину ты не пере
прыгнешь и умрешь гением. Главная опасность для тебя как
раз в том, чтобы твою гениальность не заметили "наверху".
Когда руководство увидело, что Земсков набрал слишком
много веса в клинике, слишком много пациентов стало при
ходить лично к нему, вызвали его и уволили. Земсков пошел
на улицу и создал свое царство".
Владимир Сергеевич начинал все с начала. В 1982 г. он
организовал Центр хирургии печени, поджелудочной железы
и желчных протоков на базе самой старой в Киеве Октябрь
ской больницы. Знаменитый, постройки 1884 года, пятый
корпус на Шелковичной горе, палаты на 10 — 18 больных, ре
анимация в отдельном здании, на расстоянии 100 м от хи
рургии, полное отсутствие диагностической аппаратуры.
Все это мало подходило для современной клиники. Но не
тем был бы Земсков, если бы отступил. Всех пациентов с ос
трыми заболеваниями печени, желчных протоков и поджелу
дочной железы по скорой помощи в Киеве доставляли в Ок
тябрьскую больницу 7 раз в неделю по 24 часа в сутки. Доба
вить к этому 2 общегородских дежурства клиники в неделю
по ургентной хирургии (больницы скорой помощи тогда еще
и в проекте не было, а клиника, кроме статуса Центра, была
еще базой кафедры хирургии педиатрического факультета
Киевского медицинского института). Да и в самой больнице
в то время было 1200 коек, на которых, благодаря авторите
ту учреждения, концентрировались самые сложные больные
не только из Киева, но и со всей Украины, так что ежедневно
были и "доморощенные" пациенты, которым показано хи
рургическое вмешательство. Нормой считалось, если за сут
ки скорая помощь доставляла 80 — 100 больных, из которых
25 — 30 оперировали. И так изо дня в день.
Рос авторитет клиники и ее руководителя. Появились
"влиятельные" благодарные пациенты, вхожие в высокие ка
бинеты. Владимир Сергеевич вынашивал планы реконструк
ции клиники. Уже была создана проектная документация,
уже было запланировано финансирование, но... наступила
"перестройка". Центр и к этому моменту уже кафедра общей
хирургии Национального медицинского университета им. А.
А. Богомольца в 1989 г. "временно", на период реконструк
ции хирургического корпуса, были переведены в 10—ю го
родскую клиническую больницу.
У китайцев есть пословица: "Не дай Бог жить во времена
перемен". И правильность этой пословицы Владимир Серге
евич ощутил сполна. Одновременно с обретением государ
ственности, разом рухнули все накатанные десятилетиями
связи. Исчезло все. Исчезли лекарственные препараты, за
небольшим исключением производившиеся в других рес
публиках бывшего Советского союза, а то и вообще за гра
ницей, преимущественно в странах СЭВ, стало нечем заме
нять пришедшие в негодность инструменты и аппараты. Ко
роче, дефицитом стало все. И взять его было просто негде,
да и не за что. А люди болеть не перестали. И профессор
принял единственно правильное в то время решение — нуж
но во что бы то ни стало спасать материально—техническую
базу здравоохранения. Нужно было спасать то, на что уже
"положили глаз" доморощенные "прихватизаторы". И он су
мел убедить коллектив провести реконструкцию старенького
хирургического корпуса своими силами, без финансирова
ния из бюджета. И коллектив Центра его поддержал, хотя все
жили небогато, имели семьи, и всем было ой как не просто.

Клінічна хірургія. — 2014. — № 9

80
Реконструкция в итоге была успешно проведена, "совдепов
ская больничка" стала одной из лучших клиник в Киеве.
Было бы неправильным считать, что Владимир Сергеевич
всю жизнь только оперировал и строил. Неотъемлемой час
тью его достижений являются научные работы, а их он опуб
ликовал более 500, в том числе 5 монографий и 45 изобрете
ний. В 1986 г. В. С. Земсков стал лауреатом Государствен
ной премии СССР (единственный сотрудник КМИ, который
удостоен такой награды). Его работы были посвящены во
просам выбора тактики лечения многих заболеваний и при
няты как постулаты в странах бывшего СССР и Европы. В. С.
Земсков занимался проблемами профилактики, предложил
новые методы диагностики и лечения заболеваний, в том
числе онкологических, желчевыводящих путей, поджелудоч
ной железы и смежных органов. Он успешно разрабатывал и
внедрял в практику новейшие методы, создал ряд новых ап
паратов для криохирургии, сорбционной детоксикации, низ
коинтенсивного электромагнитного излучения, терморадио
метрии, лазерной терапии, гипотермии, гемосорбции и др.
Он создал школу хирургов, под его руководством защищены
16 докторских и 42 кандидатские диссертации.
Казалось бы, это была благополучная жизнь. Но на самом
деле неповторимый Центр Земскова, где совершенно по—
новому боролись с заболеваниями поджелудочной железы,
печени и желчевыводящих путей, возник и существовал в об
становке сопротивления. Первопроходец—хирург был, быть
может, слишком самоотверженным и бескомпромиссным.
Друзья советовали "притормозить", не злить "власть иму
щих". Но не таким был Владимир Сергеевич. "Я привык гово
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рить то, что думаю, а не то, что кто—то хочет услышать", —
отвечал им он. Именно поэтому та система, которая царила,
да и сегодня бытует в нашем обществе, не позволила ему
полностью раскрыться и показать, на что он способен как хи
рург, организатор, ученый.
Признание пришло из—за заграницы. Он был действи
тельным членом Международного общества хирургов, меди
цинских обществ Австрии, Бельгии, Испании, России, акаде
миком Всемирной академии наук Рима, лауреатом Междуна
родного рейтинга "Золотая фортуна — 2000", кавалером
"Ордена Достоинства" (награда Европарламента), кавале
ром "Ордена Бельгийско—Австрийской короны", награжден
Австрийским медицинским обществом медалью Альберта
Швейцера, членом Общества милосердия Евросоюза, Меж
дународной ассоциации патологии печени, желчных прото
ков и поджелудочной железы. Это еще в большей степени
вызывало "скрежет зубовный".
А Он работал.
Он "рвал" свое сердце… Оно не выдержало такого темпа
и остановилось…
Теперь мы понимаем, как мало мы помогали ему и охра
няли его при жизни, но, видно, такова наша горькая нацио
нальная особенность: "Таланты лишь тогда мы ценим, когда
их загоняем в гроб…".
А может Ему стало просто тесно на Земле?
Может быть, Он решил опять "начать с нуля"?
Хочется верить, что Он не умер, он просто ушел покорять
небеса…
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